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Nr. 381

2° KAMER - 1 juni 2010

1º MISDRIJF — ALLERLEI - BELAGING - INSTELLEN VAN DE STRAFVERVOLGING - 
VOORWAARDE - VORMVEREISTE

2º MISDRIJF — SOORTEN — ALLERLEI - KLACHTMISDRIJF - BELAGING - INSTELLEN VAN 
DE STRAFVERVOLGING - VOORWAARDE - VORMVEREISTE

3º STRAFVORDERING - BELAGING - INSTELLEN VAN DE STRAFVERVOLGING - VOORWAARDE - 
VORMVEREISTE

4º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - BELAGING 
- INSTELLEN VAN DE STRAFVERVOLGING - VOORWAARDE - VORMVEREISTE

1º,2°,3° en 4° De klacht van de persoon die beweert te worden belaagd, en die vereist is  
opdat strafvervolging kan worden ingesteld, is aan geen bijzondere vormvereiste onder-
worpen en de rechter stelt het bestaan daarvan onaantastbaar in feite vast1. (Art. 442bis, 
tweede lid, Strafwetboek)

(V. T. S. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0155.N)

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

sel, correctionele kamer, van 15 december 2009. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 442bis Strafwetboek en de arti-

kelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek: het arrest veroordeelt de eiser on-
terecht wegens belaging; de slachtoffers hebben niet op ondubbelzinnige wijze 
gevraagd dat strafvervolging zou worden ingesteld; de rechters miskennen daar-
bij de bewijskracht van het in het middel vermelde proces-verbaal. 

2. Artikel 442bis, tweede lid, Strafwetboek bepaalt dat het misdrijf belaging 
alleen kan worden vervolgd op een klacht van de persoon die beweert te worden 
belaagd. 

3. Die klacht is aan geen bijzondere vormvereiste onderworpen en de rechter 
stelt het bestaan daarvan onaantastbaar in feite vast. 

1 Zie  Cass.,  14  okt.  2003,  AR  P.03.1153.N,  AC,  2003,  nr.  500;  Cass.,  11  maart  2008,  AR 
P.08.0011.N, AC, 2008, nr. 170.
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In zoverre het middel opkomt tegen die beoordeling door de rechter, is het niet 
ontvankelijk. 

4. Voorts blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet dat de 
eiser voor de appelrechters verweer heeft gevoerd met betrekking tot het ontbre-
ken van een klacht van de slachtoffers om strafvervolging in te stellen. 

5. Bij ontstentenis van een dergelijk verweer dient de rechter die de in de be-
woordingen van de wet omschreven feiten van belaging bewezen verklaart, niet 
daarenboven uitdrukkelijk het bestaan van een vraag tot strafvervolging vast te 
stellen. 

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

6. Met redenen die het arrest vermeldt geven de appelrechters van de klacht 
van M. S. een uitlegging die met de bewoordingen daarvan niet onverenigbaar is.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
7. 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.

1 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. C. Mussche, Gent.

Nr. 382

2° KAMER - 1 juni 2010

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE - 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VORDERING VOOR DE APPELRECHTERS VAN DE VRIJWILLIG 
TUSSENKOMENDE PARTIJ TEGEN BURGERLIJKE PARTIJ DIE RECHTSTEEKS HEEFT GEDAGVAARD - GEEN 
VERWEER - BURGERLIJKE PARTIJ IN HET ONGELIJK GESTELD - CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL 
DAT DE BESLISSING OVER DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING BEKRITISEERT - NIEUW MIDDEL

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VORDERING VOOR DE APPELRECHTERS VAN DE VRIJWILLIG 
TUSSENKOMENDE PARTIJ TEGEN BURGERLIJKE PARTIJ DIE RECHTSTEEKS HEEFT GEDAGVAARD - GEEN 
VERWEER - BURGERLIJKE PARTIJ IN HET ONGELIJK GESTELD - CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL 
DAT DE BESLISSING OVER DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING BEKRITISEERT

1º en 2° Wanneer uit de stukken waar het Hof acht vermag op te slaan blijkt dat de vrijwillig  
tussenkomende partij van de in het ongelijk gestelde burgerlijke partij die rechtstreeks  
heeft gedagvaard, betaling heeft gevorderd van de rechtsplegingsvergoeding en die partij  
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daartegen  geen  enkel  verweer  heeft  gevoerd,  is  het  middel  van  de  in  het  ongelijk  
gestelde burgerlijke partij dat de beslissing over de rechtsplegingvergoeding bekritiseert,  
nieuw en dus niet ontvankelijk. (Art. 1022, Gerechtelijk Wetboek; Art. 162bis, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering)

(D. T. AXA BELGIUM nv e.a.)

ARREST

(AR P.10.0158.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Dendermonde van 18 november 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Het middel in zijn geheel
3. Het middel komt op tegen de beslissing over de rechtsplegingvergoedingen 

waartoe de eiseres is veroordeeld.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweer-

ster voor de appelrechters van de eiseres betaling heeft gevorderd van een rechts-
plegingsvergoeding van 6.000 euro en dit wegens de vordering van de verweer-
ster (2.000 euro), van de vordering van de eiseres (1.500 euro), van de vordering 
van All-In Automaten (500 euro) en van de vordering van P&V Verzekeringen 
(2.000 euro). 

De eiseres heeft hiertegen geen enkel verweer gevoerd. Ze kan dit ook niet 
voor het eerst in cassatie doen.

De drie onderdelen zijn nieuw en dus niet ontvankelijk. 
(...)

1 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Timperman,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mr. 
Maes.

Nr. 383

2° KAMER - 1 juni 2010

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BEROEPSVERBOD - KB NR. 22 VAN 24 OKTOBER 
1934 - BEDROG VAN EEN PARTIJ VERBONDEN DOOR EEN CONTRACT VAN HUUR VAN WERK - 
ARTIKEL 499 STRAFWETBOEK - TOEPASSELIJKHEID
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2º MISDRIJF — ALLERLEI - BEDROG VAN EEN PARTIJ VERBONDEN DOOR EEN CONTRACT VAN 
HUUR VAN WERK - ARTIKEL 499 STRAFWETBOEK - STRAF - BEROEPSVERBOD - KB NR. 22 VAN 
24 OKTOBER 1934 - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2° Het misdrijf van artikel 499 Strafwetboek behoort noch tot de misdrijven opgesomd  
in artikel 1, f), van het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod 
aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkza-
amheden uit te oefenen, noch tot de misdrijven vermeld onder de andere littera van deze  
bepaling. (Art. 499, Strafwetboek; Art. 1, KB nr 22 van 24 okt. 1934)

(J. T. M. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0457.N)

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

sel, correctionele kamer, van 2 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 1, f), KB nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk ver-

bod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen 
of werkzaamheden uit te oefenen.

3. De appelrechters bevestigen eisers schuldigverklaring aan zeven gevallen 
van bedriegerij in de zin van artikel 499, 2°, Strafwetboek en de met het beroe-
pen vonnis opgelegde hoofdgevangenisstraf, geldboete en vervangende gevange-
nisstraf, zij het dat zij uitstel van tenuitvoerlegging verlenen voor een termijn van 
vijf jaar voor de hoofdgevangenisstraf. Met éénparigheid van stemmen leggen zij 
de eiser bovendien overeenkomstig artikel 1, f), KB nr. 22 van 24 oktober 1934 
een beroepsverbod op van vijf jaar. 

4. De rechter kan bij toepassing van artikel 1, f), KB nr. 22 van 24 oktober 
1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefail-
leerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, de ver-
oordeling van een persoon als dader of medeplichtige aan diefstal, afpersing, ver-
duistering of misbruik van vertrouwen, oplichting, heling of andere verrichtingen 
met betrekking tot zaken die uit een misdrijf voortkomen of private omkoping, 
gepaard doen gaan met het verbod om de in artikel 1 van dit besluit bedoelde 
functies uit te oefenen.

Het misdrijf van artikel 499 Strafwetboek behoort niet tot de misdrijven opge-
somd in artikel 1, f), van dit besluit noch tot de misdrijven vermeld onder de an-
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dere litterae van deze bepaling. 
Bijgevolg schenden de appelrechters de in het middel aangehaalde bepaling. 
Eerste middel
5. Het middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, behoeft geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering 
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser een beroepsverbod op-

legt. 
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 drie vierden van de kosten van zijn cassatieberoep en 

laat het overige vierde ten laste van de Staat. 
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

1 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. H. Maris, Gent.

Nr. 384

2° KAMER - 1 juni 2010

1º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 7, §2 DRUGSWET - VASTSTELLING VAN 
MISDRIJVEN - OFFICIEREN VAN GERECHTELIJKE POLITIE - VERVAARDIGEN, BEREIDEN, BEWAREN OF 
OPSLAAN VAN VERDOVENDE MIDDELEN - LOKALEN - PRIVÉ-WONING - TOEGANG

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 7, §2 DRUGSWET 
- VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - OFFICIEREN VAN GERECHTELIJKE POLITIE - VERVAARDIGEN, 
BEREIDEN, BEWAREN OF OPSLAAN VAN VERDOVENDE MIDDELEN - LOKALEN - PRIVÉ-WONING - 
TOEGANG

3º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS DRUGSWET - VASTSTELLING VAN 
MISDRIJVEN - HUISZOEKING ZONDER BEVEL - VEREISTE

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS DRUGSWET - 
VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - HUISZOEKING ZONDER BEVEL - VEREISTE

1º en 2° Artikel 7, §2, Drugswet verwijst uitdrukkelijk naar de eigen bevoegdheden van de 
officieren van gerechtelijke politie, zoals bepaald in artikel 6bis Drugswet, inzonderheid  
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de voorwaarden vereist voor de regelmatige uitvoering van een huiszoeking1.  (Artt. 6bis 
en 7, §2, Drugswet)

3º en 4° Artikel 6bis, Drugswet staat de huiszoeking zonder bevel toe van om het even  
welke plaats die voor de verkoop of de aflevering van dergelijke stoffen is bestemd, zo-
dra, onder meer, de officieren van gerechtelijke politie, vóór de huiszoeking beschikken 
over  ernstige  en  objectieve  aanwijzingen  over  het  bestaan van  een misdrijf  met  be-
trekking tot onrechtmatig bezit van verdovende middelen met het oog op verkoop2. (Artt. 
6bis en 7, §2, Drugswet)

(B. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0484.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 12 februari 2010. 
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 8 EVRM, artikel 149 Grondwet, 

de artikelen 6bis en 7 Drugswet, artikel 1 Huiszoekingswet en artikel 195, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering: het arrest verklaart de op 19 augustus 2008 uit-
gevoerde huiszoekingen onterecht regelmatig op grond van artikel 7, §3, Drugs-
wet; deze bepaling is niet van toepassing op de officieren van gerechtelijke poli-
tie, maar wel op de in artikel 7, §1, bedoelde ambtenaren. 

2.  Artikel 7, §3, eerste lid,  Drugswet zoals van toepassing ten tijde van de 
huiszoeking luidt: "De statutaire of contractuele personeelsleden bedoeld in §1 
hebben het recht alle dienstige vaststellingen te doen, waarschuwingen te geven, 
voor de overtreder een termijn te bepalen om zich in regel te stellen en proces-
sen-verbaal op te stellen."

Artikel 7, §2, 1°, Drugswet luidt: "Onverminderd de bevoegdheden van de of-
ficieren van gerechtelijke politie mogen de statutaire of contractuele personeels-
leden bedoeld in §1, voorzien van behoorlijke legitimatiebewijzen, bij de uitoe-
fening van hun opdracht: tussen 5 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds, zonder 
voorafgaande verwittiging alle plaatsen bezoeken waar de in deze wet bedoelde 
stoffen worden verkocht,  afgeleverd,  afgestaan onder bezwarende titel  of  om 
niet, vervaardigd, bereid, bewaard of opgeslagen, of andere plaatsen die aan hun 
toezicht onderworpen zijn, zelfs indien deze voor het publiek niet toegankelijk 
zijn."

1 Zie Cass., 1 okt. 1996, AR P.96.0409.N, AC, 1996, nr. 342; Cass., 12 feb. 2002, AR P.01.1534.N, 
AC, 2002, nr. 99.
2 Cass., 4 jan. 2006, AR P.05.1417.F, AC, 2006, nr. 6 met conclusie A.G. VANDERMEERSCH.
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3. Uit de context van de redenen, zowel deze van het beroepen vonnis die het 
arrest bevestigt, als de eigen redenen die het vermeldt, volgt dat, in zoverre de 
appelrechters bij  de beoordeling van de regelmatigheid van de huiszoekingen 
verwijzen naar artikel 7, §3, Drugswet, zij in werkelijkheid artikel 7, §2, van die 
wet bedoelen. 

Het Hof vermag die materiële verschrijving die niet tot cassatie kan leiden, 
recht te zetten. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
4. Voor het overige dient de in artikel 7, §2, Drugswet gebruikte formulering, 

inzonderheid "onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelij-
ke  politie  mogen de  statutaire  of  contractuele  personeelsleden  bedoeld  in  §1 
(...)", niet te worden gelezen als "met uitsluiting van de officieren van gerechte-
lijke politie", maar wel als "met inbegrip van de officieren van gerechtelijke poli-
tie" ofwel "met behoud van of zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van 
de officieren van gerechtelijke politie".

5. Anders dan waarvan het middel uitgaat, verwijst artikel 7, §2, Drugswet al-
dus wel naar de eigen bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, 
zoals  bepaald  in  artikel  6bis Drugswet,  inzonderheid  de  voorwaarden  vereist 
voor de regelmatige uitvoering van een huiszoeking.

In zoverre faalt het middel naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

1 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 385

2° KAMER - 2 juni 2010

STRAF — VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - ONBETAALDE GELDBOETE - 
VERVANGING - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN - SPECIFIEKE VERVANGENDE 
STRAF - TOEPASSING - BEPERKING

De geldboeten voor de overtredingen van het Strafwetboek kunnen niet samengaan met de 
specifieke  vervangende straf  van de vervanging,  door  de vervallenverklaring  van het  
recht tot sturen, van de onbetaalde geldboete, wat een vervangende straf is die artikel  
69bis van de Wegverkeerswet oplegt voor de overtredingen op die wet en op de uitvoer-
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ingsbesluiten ervan. (Art. 40, Strafwetboek; Art. 69bis, Wegverkeerswet)

(C. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0150.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Verviers van 26 november 2009.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET GOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep van de eiser, beklaagde
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing op 

de tegen hem ingestelde strafvordering 
Het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van de artikelen 40 van het 

Strafwetboek en 69bis van de wet betreffende de politie over het wegverkeer
De vervanging van de onbetaalde geldboete door een rijverbod is een vervan-

gende straf die artikel 69bis van de wet betreffende de politie over het wegver-
keer oplegt voor de overtredingen op die wet alsook op de uitvoeringsbesluiten 
ervan.

Voor de geldboeten wegens de overtredingen van het strafwetboek kan die 
specifieke vervangende straf niet worden uitgesproken.

Bijgevolg schendt het vonnis de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, 
wanneer het de eiser tot een geldboete van vijftig euro, met gedeeltelijk uitstel, 
veroordeelt, wegens overtreding van de artikelen 418 en 420 van dat wetboek 
(telastlegging G) of, in het geval van niet-tenuitvoerlegging van de geldboete, 
hem veroordeelt tot een vervangende vervallenverklaring van het recht tot sturen 
gedurende vijftien dagen.

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 de eiser veroordeelt tot een ver-

vangend rijverbod.
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 
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laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Luik, zit-

ting houdende in hoger beroep.

2 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht.

Nr. 386

2° KAMER - 2 juni 2010

1º BEROEPSGEHEIM - MEDISCH GEHEIM - OMVANG

2º GENEESKUNDE — ALLERLEI - MEDISCH GEHEIM - OMVANG

1º en 2° Het medisch geheim strekt zich uit tot wat de patiënt de geneesheer toevertrouwt  
en tot wat laatstgenoemde bij de uitoefening van zijn beroep heeft vastgesteld of ontdekt.  
(Art. 458, Strafwetboek)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0247.F)

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

Brussel, correctionele kamer, van 22 december 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift 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
A. Cassatieberoep van de eiser
Middel
Volgens het middel is de schuldigverklaring van de verweerster wegens schen-

ding van het beroepsgeheim onwettig omdat uit het arrest blijkt dat de openbaar 
gemaakte gegevens niet aan de vervolgde geneesheer waren toevertrouwd maar 
dat hij zich integendeel daarvan meester heeft gemaakt.

Het  beroepsgeheim waartoe de geneesheren krachtens  artikel  458 Strafwet-
boek zijn gehouden, berust op de noodzaak om degenen die hen in vertrouwen 
nemen volledige zekerheid te verschaffen.

Het medisch geheim strekt zich uit tot wat de patiënt de geneesheer toever-
trouwt en tot wat laatstgenoemde bij de uitoefening van zijn beroep heeft vastge-
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steld of ontdekt.
Het arrest stelt vast dat de verweerster, die instaat voor de onderzoeken klini-

sche biologie van de patiënten van de vereniging zonder winstoogmerk "Groupe 
médical du Cinquantenaire", opzettelijk een gerechtsdeurwaarder heeft binnen-
gebracht in de lokalen die zij met de andere geneesheren deelde en waar zij haar 
beroep uitoefende.

Volgens het arrest bevat de op verzoek van de verweerster opgemaakte vast-
stelling van de gerechtsdeurwaarder persoonlijke gegevens van klinische biolo-
gie over patiënten van de andere artsen waarmee zij de plaats deelde.

Uit de voormelde vermeldingen blijkt ongetwijfeld niet dat die patiënten de 
verweerster rechtstreeks in vertrouwen hebben genomen, aangezien zij collega's 
consulteerden.

Het feit dat de verweerster in haar hoedanigheid van geneesheer toegang had 
tot die lokalen, wettigt evenwel de zienswijze dat zij ook de informatie die aan 
de overige leden van het medisch team is toevertrouwd en waarvan zij in de uit-
oefening van haar beroep kennis heeft kunnen nemen, moet achterhouden, aan-
gezien de patiënten zich eraan mogen verwachten dat geen van de geneesheren 
ter plaatse de aldaar bewaarde confidentiële gegevens openbaar zal maken.

De appelrechters die de verweerster schuldig verklaren op grond dat zij een 
derde toegang heeft verleend tot stukken die gedekt zijn door het medisch ge-
heim, waarvan zij mede is het bezit was, schenden artikel 458 van het Strafwet-
boek niet.

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,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eiseres
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiseres in de kosten van haar cassatieberoep.

2 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Lefebvre en Mahieu.

Nr. 387



Nr. 387 - 2.6.10 HOF VAN CASSATIE 1597 

2° KAMER - 2 juni 2010

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — ALLERLEI - KWALIFICATIE 
VAN HET MISDRIJF - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN CASSATIE - KWALIFICATIE VAN HET MISDRIJF 
DOOR HET HOF - VERWIJZING - UITWERKINGEN

Wanneer de tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen geen betrekking heeft op de feiten 
maar uitsluitend op de kwalificatie die eraan moet worden gegeven, is het Hof van Cas-
satie bevoegd om de aard van die feiten te bepalen en dient het gerecht op verwijzing  
zich aan de gegeven wettelijke kwalificatie te houden1.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0838.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit ar-

rest is gehecht, verzoekt de eiser de regeling van rechtsgebied ingevolge een ar-
rest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Bergen 
van 20 oktober 2009 en een arrest van het hof van beroep van hetzelfde rechtsge-
bied van 17 maart 2010.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Bij arrest van 25 augustus 2009 heeft het Hof het rechtsgebied geregeld en 

de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te 
Bergen verwezen.

Bij arrest van 20 oktober 2009 heeft die kamer van inbeschuldigingstelling M. 
S. naar de correctionele rechtbank te Doornik verwezen.

Bij arrest van 17 maart 2010 heeft het hof van beroep zich niet bevoegd ver-
klaard.

Tegen het arrest van 20 oktober 2009 staat vooralsnog geen enkel rechtsmiddel 
open en het arrest van 17 maart 2010 heeft kracht van gewijsde gekregen.

Uit de tegenstrijdigheid tussen die beslissingen en die tussen de correctionele 
en criminele kwalificaties die achtereenvolgens aan de aan de inverdenkingge-
stelde tenlastegelegde feiten zijn gegeven, is een bevoegdheidsgeschil ontstaan 
dat de rechtsgang belemmert.

Er bestaat grond tot regeling van rechtsgebied.
2. Bij beschikkingen van 30 december 2008 heeft de raadkamer van de recht-

bank van eerste aanleg te Doornik, enerzijds, M. S. naar de correctionele recht-
bank verwezen wegens opzettelijke slagen en verwondingen die de dood tot ge-
volg hebben zonder het oogmerk te doden (telastlegging I) en het dragen van een 
blank wapen, zonder wettige reden (telastlegging II) en heeft zij, anderzijds, de 

1 Cass., 27 feb. 2002, AR P.01.1769.F, AC, 2002, nr. 140. 
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voorlopige hechtenis van de inverdenkinggestelde gehandhaafd.
Bij arrest van 23 juni 2009 heeft het hof van beroep te Bergen zich onbevoegd 

verklaard om kennis te nemen van de zaak op grond dat de feiten van de telast-
legging I de misdaad doodslag lijken op te leveren

Bij arrest van 25 augustus 2009 heeft het Hof, dat het rechtsgebied regelt, de 
voormelde beschikking tot verwijzing vernietigd en de zaak verwezen naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Bergen.

3. Bij arresten van 20 oktober 2009 heeft de voormelde kamer van inbeschul-
digingstelling,  enerzijds,  M.  S.  andermaal  naar  de  correctionele  rechtbank  te 
Doornik verwezen wegens de telastleggingen zoals die in de beschikking van 30 
december 2008 zijn omschreven en, anderzijds, de voorlopige hechtenis van de 
inverdenkinggestelde gehandhaafd.

Bij arrest van 17 maart 2010 heeft het hof van beroep te Bergen zich op zijn 
beurt onbevoegd verklaard om van de zaak kennis te nemen op grond dat uit de 
medico-legale gegevens, de beschrijving van het gebruikte wapen, de reconstruc-
tie en de verklaringen waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat de feiten van de te-
lastlegging I de misdaad doodslag lijken op te leveren.

4. Als de tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen niet de feiten maar alleen 
de omschrijving ervan betreft, is het Hof bevoegd om de aard van die feiten te 
bepalen.

Wanneer,  zoals  te dezen, het  Hof aan de feiten hun wettelijke kwalificatie 
heeft gegeven, dient het gerecht op verwijzing zich daaraan te houden.

5. De feiten, zoals zij zowel in het arrest van 23 juni 2009 als in dat van het 
hof van beroep te Bergen van 17 maart 2010 zijn omschreven, in de veronder-
stelling dat zij bewezen zijn, leveren de misdaad doodslag op, die door artikel 
393 van het Strafwetboek met twintig tot dertig jaar opsluiting wordt gestraft.

Het hof van beroep heeft erop gewezen dat het bijgevolg niet bevoegd is om 
kennis te nemen van die feiten en evenmin van de feiten van de tweede telastleg-
ging die volgens het hof samenhang vertonen met die van de eerste telastlegging.

6. Door de hierna uit te spreken vernietiging van het arrest waarbij de inver-
denkinggestelde naar  de  correctionele  rechtbank is  verwezen,  heeft  het  arrest 
waarbij de voorlopige hechtenis van M. S. wordt gehandhaafd, geen bestaansre-
den meer. 

Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt het verwijzingsarrest van 20 oktober 2009 van de kamer van inbe-

schuldigingstelling van het hof van beroep te Bergen.
Zegt dat het door de voormelde kamer van inbeschuldigingstelling op dezelfde 

dag gewezen arrest waarbij de voorlopige hechtenis van M. S. wordt gehand-
haafd, geen bestaansreden meer heeft.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de voor-
melde arresten.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, anders samengesteld.

2 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht.

Nr. 388

2° KAMER - 2 juni 2010

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF - LAAGSTE 
STRAF - DAADWERKELIJK UITGESPROKEN STRAF

2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF - 
VEROORDELING UITGESPROKEN VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET - UITWERKINGEN

3º UITLEVERING - AANVULLEND EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN DE 
STRAF - MISDRIJVEN - UITVAARDIGENDE STAAT - KENNIS VAN DE MISDRIJVEN VÓÓR DE 
UITVAARDIGING VAN HET AANVULLEND EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - GROND VAN WEIGERING - 
AFWEZIGHEID

1º Voor de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel  tot  tenuitvoerlegging  
van een straf, dient acht te worden geslagen op de straf die daadwerkelijk werd uitge-
sproken en die minstens vier maanden moet bedragen. (Art. 3, Wet 19 dec. 2003 betref-
fende het Europees aanhoudingsbevel)

2º De datum van de veroordeling bepaalt niet de toepassing in de tijd van de wet betref-
fende het Europees aanhoudingsbevel.  (Art. 44, §1, Wet 19 dec. 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel)

3º Het feit dat de uitvaardigende Staat reeds vóór de uitlevering van de eiser op de hoogte 
was van de misdrijven waarvoor tegen hem een aanvullend Europees aanhoudingsbevel 
is uitgevaardigd, is geen grond tot weigering van de tenuitvoerlegging van dat bevel. 

(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0867.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen die op 18 mei 2010 overgeschreven zijn op de griffie van 

het hof van beroep te Brussel, zijn ingesteld in de gevangenis van de uitvaardi-
gende Staat waar de eiser is gedetineerd en gericht tegen een arrest van het hof 
van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 april 2010.

In de beide verklaringen van cassatieberoep die aan dit arrest zijn gehecht, 
voert de eiser vier middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
A. Cassatieberoep van 28 april 2010 
Eerste middel
Het bestreden arrest, dat met toepassing van artikel 31, §1, Wet Europees Aan-

houdingsbevel uitspraak doet, willigt een verzoek in van de uitvaardigende Staat 
strekkende tot  de  tenuitvoerlegging van  een  straf  wegens door  de  eiser  vóór 
diens overlevering gepleegde strafbare feiten die niet dezelfde zijn als die waar-
op de overlevering betrekking heeft.

De eiser voert aan dat die beslissing niet onder de in artikel 16 van de wet be-
paalde voorwaarden was genomen vermits één van de straffen, voor de tenuit-
voerlegging waarvan hij wordt gezocht, vier maanden bedraagt, wat onder het in 
artikel 5, §2 bedoelde minimum van drie jaar ligt.

Die bepaling somt de misdrijven op waarvoor, op voorwaarde dat zij strafbaar 
zijn met een maximale vrijheidsbenemende straf van ten minste drie jaar, de ten-
uitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel wordt toegekend, zelfs als de 
voorwaarde van de dubbele strafbaarstelling niet is vervuld.

De door de eiser vermelde straf van vier maanden werd hem opgelegd wegens 
valsheid en gebruik van valse stukken, op welk misdrijf met name artikel 270, 
§1, van het Poolse Strafwetboek een straf van drie maanden tot vijf jaar stelt en 
waarop artikel 196 van het Belgisch Strafwetboek, een straf stelt van vijf tot tien 
jaar opsluiting.

Er is bijgevolg geen grond om acht te slaan op de maximale straf die door de 
wet van de uitvaardigende Staat is opgelegd maar op de straf die daadwerkelijk 
werd uitgesproken en die krachtens artikel 3 van de wet ten minste vier maanden 
moet bedragen.

Uit de vermeldingen van het arrest blijkt, enerzijds, dat dit wel degelijk het ge-
val is en, anderzijds, dat de voormelde straf begrepen is in de veroordeling van 
de eiser tot een gevangenisstraf van twee jaar en vier maanden, die op 25 juli 
2001 is uitgesproken in het vonnis van de districtsrechtbank te Bielsk Podlaski, 
dat drie eerder tegen de eiser uitgesproken veroordelingen wegens zware diefstal, 
heling en valsheid in geschriften heeft samengevoegd.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde middel
De eiser voert aan dat de Wet Europees Aanhoudingsbevel, hier niet toepasse-

lijk is  omdat  het  veroordelend vonnis,  voor de tenuitvoerlegging waarvan hij 
wordt gezocht, vóór de inwerkingtreding van die wet werd uitgesproken.

Artikel 44, §1, bepaalt evenwel dat de wet van toepassing is op de overleve-
ring van een persoon die gezocht wordt op grond van een verzoek tot overleve-
ring dat door een Staat van de Europese Unie vanaf 1 januari 2004 is ingediend.

De datum van de veroordeling bepaalt dus niet de toepassing van de wet in de 
tijd.

Het middel faalt naar recht.
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Vierde middel
De eiser voert aan dat de uitvaardigende Staat reeds vóór de overlevering op 

de hoogte was van de misdrijven waarvoor tegen hem een aanvullend Europees 
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd.

De aangevoerde omstandigheid is geen grond tot weigering van de tenuitvoer-
legging van het voormelde bevel.

Het middel 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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 389

1° KAMER - 3 juni 2010

STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - AKTEN, 
OVEREENKOMSTEN EN PUBLICITEIT - VERMELDINGEN - STEDENBOUWKUNDIGE BESTEMMING - 
BENAMINGEN IN DE PLANNEN VAN AANLEG OF DE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN - GEBRUIK - 
VERPLICHTING - WERKING IN DE TIJD

Voor de overeenkomsten gesloten voordat 31 dagen zijn verlopen na de publicatie in het  
Belgisch Staatsblad dat de gemeente, waar het onroerend goed gelegen is, beschikt over  
een goedgekeurd plannenregister en vergunningenregister, houdt de verplichting om in  
de akten, overeenkomsten en publiciteit, in geval van vermelding van benamingen, deze  
vermeld in de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen te gebruiken, de ver-
plichting niet in om in die akten, overeenkomsten of publiciteit te vermelden of er voor het  
onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt en de meest recente  
stedenbouwkundige bestemming van het goed met de benamingen gebruikt in het plan-
nenregister over te nemen; wat deze overeenkomsten betreft dienen aldus de benamin-
gen gebruikt in de genoemde plannen niet verplicht te worden vermeld. (Art. 141, eerste 
lid, Stedenbouwdecreet 1999; Art. 199, §2, eerste, tweede en vierde lid, Stedenbouwde-
creet 1999)

(B. e.a. T. P. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0552.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 mei 2008 gewezen door 
het hof van beroep te Antwerpen.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 141, eerste lid, 146, eerste lid, 4°, 162 en 199, §2, van het Decreet van 18 

mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest verklaart het hof van beroep te Antwerpen het hoger beroep van 

de verweerders tegen het vonnis van 22 maart 2007 van de rechtbank van eerste aanleg te 
Turnhout, waarbij de tegenvordering van de eisers werd gegrond verklaard, de overeen-
komsten van 4 en 16 november 2005 ten nadele van de verweerders werden ontbonden en 
verweerders werden veroordeeld tot  betaling van een schadevergoeding van 10.625,00 
euro, gegrond, zegt voor recht dat de overeenkomsten tussen partijen van 4 en 16 novem-
ber 2005 nietig zijn, verklaart de vordering van de verweerders tot terugbetaling van het 
voorschot van 10.625,00 euro ontvankelijk en gegrond, veroordeelt de eisers tot terugbe-
taling van dit voorschot, meer verwijlinteresten en gerechtelijke interesten, wijst hen hier-
van af en wijst het meer en of anders gevorderde af en verklaart de tegenvordering van de 
eisers ongegrond en wijst hen hiervan af.

Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende gronden:
"2.1.
Bij het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 

wordt  voorgeschreven,  in  afdeling  5  (informatieplicht  met  betrekking  tot 
overeenkomsten), artikel 141:

'Iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan negen 
jaar van een onroerend goed, en ook van een vestiging van erfpacht of opstal opmaakt, 
moet vermelden of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning is uit-
gereikt en moet de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de be-
namingen gebruikt in het plannenregister overnemen.

De vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of acti-
viteit dergelijke onderhandse akte opmaken moeten artikel 99 van dit decreet integraal 
overnemen in de akte".

Artikel 146, eerste lid, 4°, van hetzelfde decreet voorziet in strafsancties voor zij die 
een inbreuk plegen 'op de informatieplicht, bedoeld in artikelen 137 tot en met 142'.

Bij artikel 199, §2, van steeds hetzelfde decreet wordt verder bepaald:
'De bepalingen met betrekking tot de informatieverplichtingen, zoals voorzien in de ar-

tikelen 137, 141 en 142, zijn slechts van toepassing ten vroegste 31 dagen nadat in het 
Belgisch Staatsblad gepubliceerd is dat de gemeente, waar het onroerend goed gelegen is, 
beschikt over een goedgekeurd plannenregister en vergunningenregister. Deze bepalingen 
zijn niet van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten en op openbare verkoopver-
richtingen die zijn aangevat vóór het in het eerste lid bedoelde tijdstip. Het bewijs hiervan 
kan met alle middelen worden geleverd.

De lijst van de gemeenten, die beschikken over een goedgekeurd plannenregister en 
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vergunningenregister, wordt driemaandelijks opgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad, vanaf de inwerkingtreding van dit decreet en tot alle gemeenten op deze lijst 
zijn opgenomen. Zolang deze publicatie niet is gebeurd, zijn de benamingen die moeten 
worden gebruikt in de akten, overeenkomsten en publiciteit de benamingen zoals gebruikt 
in de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen (...)'.

(De eisers) houden voor dat deze bepalingen niet toepasselijk zijn omdat nog geen pu-
blicatie in het Belgisch Staatsblad is geschied dat de gemeente Lille over een vergunnin-
genregister en goedgekeurd plannenregister beschikt.

Nochtans bepaalt artikel 199, laatste lid, zoals hiervoor aangehaald, dat zolang de pu-
blicatie niet is geschied, de benamingen zoals gebruikt in de plannen van aanleg of ruim-
telijke uitvoeringsplannen moeten worden gebruikt.

De benamingen gebruikt in de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen 
zijn deze bedoeld bij het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrich-
ting en de toepassing van de ontwerp - gewestplannen en gewestplannen (BS 10 februari 
1973).

Uit stuk 4 van het bundel van (de verweerders) blijkt dat het perceel volgens het ge-
westplan Turnhout van 30 september 1977 gelegen is in een gebied voor verblijfsrecrea-
tie.

Concreet betekent dit hier dat in hoofde van de verkopers (de eisers) de wettelijke ver-
plichting bestond (artikel 141 van het decreet: 'Iedereen die een onderhandse akte van ver-
koop') om de benaming 'recreatiezone' uitdrukkelijk te vermelden in de overeenkomst.

Het is niet voor betwisting vatbaar dat dit hier niet is geschied.
Noch in de voorlopige overeenkomst van 4 november 2005, noch in de overeenkomst 

van 16 november 2005, staat zulks vermeld.
Het feitelijk gegeven dat de overeenkomst van 16 november 2005 werd opgesteld op 

briefhoofding van notaris Nolens, kan de wettelijke informatieverplichting die in hoofde 
van (de eisers) bestaat, niet wegnemen.

Het feitelijk gegeven dat (de eisers) (zoals trouwens ook de verweerders) leken zijn en 
zich hebben gewend tot een notaris, kan evenmin de wettelijke verplichtingen ongedaan 
maken.

(...)
(De eisers) werpen op dat de miskenning van artikel 141 van voornoemd decreet niet 

noodzakelijk tot de vernietiging van de overeenkomst moet leiden. Artikel 162 van het de-
creet zou - volgens (de eisers) - de rechtbank de mogelijkheid geven de titel te vernieti-
gen; doch enkel met goederen die het voorwerp zijn van de artikelen 146 tot en met 151 
bedoelde vordering.

De bepalingen van de stedenbouwwetgeving zijn van openbare orde (vgl. Cass. 31 mei 
1990, Arr. Cass. 1989-1990,1250).

In de hierboven beschreven omstandigheden staat vast dat de overeenkomsten van 4 
november 2005 en 16 november 2005 werden aangegaan in strijd met de bepaling van 
openbare orde van artikel 199, §2, vierde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Om die reden zijn de overeenkomsten nietig.
Dat er hier geen strafvordering aanhangig is, doet aan voorgaande geen afbreuk.
(...)
2.3.
Het hoger beroep van (de verweerders) is gegrond.
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De vordering tot nietigverklaring van de overeenkomsten van 4 november 2005 en die 
van 16 november 2005 wordt gegrond verklaard.

Voormelde overeenkomsten zijn nietig.
(De eisers) worden veroordeeld tot terugbetaling van het (door) de verweerders betaal-

de voorschot van 10.625,00 euro, vermeerderd met de verwijlinterest vanaf de creditering 
van de rekening van (de verweerders) met voormeld bedrag alsook de gerechtelijke inte-
rest tot aan de gehele betaling.

(...)
De oorspronkelijke tegeneis van (de eisers) (in ontbinding van de overeenkomst) wordt 

bijgevolg afgewezen als ongegrond. (De eisers) worden veroordeeld tot de kosten van bei-
de aanleggen".

Grieven
Eerste onderdeel
Naar luid van artikel 141, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de or-

ganisatie van de ruimtelijke ordening moet iedereen die een onderhandse akte van ver-
koop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, en ook van ves-
tiging van erfpacht of opstal opmaakt, vermelden of er voor het onroerend goed een ste-
denbouwkundige vergunning is uitgereikt  en de meest recente stedenbouwkundige be-
stemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister overnemen.

Het artikel 146, eerste lid, 4°, van het decreet van 18 mei 1999 voorziet in strafsancties 
bij inbreuk op de informatieplicht, bedoeld in de artikelen 137 tot en met 142 van het 
voornoemd decreet.

Luidens artikel 162, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 kan de rechtbank, op 
vordering van de kopers of de huurders van het goed, voorwerp van de in de artikelen 146 
tot en met 151 bedoelde vordering, naar gelang van het geval, hun titel van eigendomsver-
krijging of van huur op kosten van de veroordeelde vernietigen, onverminderd het recht 
om vergoeding van de schade te eisen van de schuldige.

Overeenkomstig artikel 199, §2, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 zijn de be-
palingen met betrekking tot de informatieverplichtingen, zoals voorzien in voormeld arti-
kel 141, slechts van toepassing ten vroegste 31 dagen nadat in het Belgisch Staatsblad ge-
publiceerd is dat de gemeente, waar het onroerend goed gelegen is,  beschikt over een 
goedgekeurd plannenregister en vergunningenregister.  Het tweede lid van voornoemde 
wetsbepaling voorziet dat de bepalingen met betrekking tot de informatieverplichting niet 
van toepassing zijn op de overeenkomsten die zijn gesloten vóór het in het eerste lid be-
doelde tijdstip.

Zolang de publicatie niet is gebeurd, zijn overeenkomstig artikel 199, §2, vierde lid, 
van het decreet van 18 mei 1999, de benamingen die moeten worden gebruikt in de akten, 
overeenkomsten en publiciteit de benamingen zoals gebruikt in de plannen van aanleg of 
ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De eisers stelden in hun appelconclusie dat tot heden niet in het Belgisch Staatsblad ge-
publiceerd werd dat de gemeente Lille, waar de door hen aan verweerders verkochte on-
roerende goederen gelegen zijn, beschikt over een goedgekeurd plannenregister en ver-
gunningenregister (appelconclusie van eisers gedateerd op 7 maart 2008, p. 7, nr. 3, twee-
de lid). Deze aanvoering werd door de appelrechters niet tegengesproken (bestreden arrest 
p. 6, eerste lid).

De appelrechters beslisten echter dat, zolang deze publicatie niet is geschied, ingevolge 
artikel 199, §2, vierde lid, van het decreet van 18 mei 1999 de benamingen zoals gebruikt 
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in de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten worden gebruikt, het-
geen, naar de appelrechters, hier concreet betekent dat in hoofde van eisers op grond van 
artikel 141 van het voormeld decreet de wettelijke verplichting bestond om de benaming 
"recreatiezone" uitdrukkelijk te vermelden in de voorlopige overeenkomst van 4 novem-
ber 2005 en in de overeenkomst van 16 november 2005, wat niet is geschied.

De bepalingen met betrekking tot de informatieverplichtingen, zoals voorzien in voor-
meld artikel 141, waren evenwel ingevolge artikel 199, §2, eerste en tweede lid, van het 
decreet van 18 mei 1999, niet van toepassing op de overeenkomsten van 4 en 16 novem-
ber 2005, vermits deze, naar de niet tegengesproken appelconclusie van de eisers, werden 
gesloten vooraleer in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is dat de gemeente Lille, waar 
de verkochte onroerende goederen gelegen zijn, beschikt over een goedgekeurd plannen-
register en vergunningenregister.

Door niettemin te beslissen dat in hoofde van de eisers de wettelijke verplichting be-
stond, voorzien in voormeld artikel 141, schendt het hof van beroep het eerste lid van dit 
artikel alsook het artikel 199, §2, eerste en tweede lid, van het decreet van 18 mei 1999.

Het hof van beroep kon de overeenkomsten van 4 en 16 november 2005 bijgevolg 
evenmin nietig verklaren op grond van artikel 162 van het decreet van 18 mei 1999 ver-
mits de informatieplicht, bedoeld in artikel 141, eerste lid, van het voormeld decreet, niet 
op die overeenkomsten van toepassing was en de verkochte goederen bijgevolg evenmin 
het voorwerp waren van een vordering zoals bedoeld in artikel 146, eerste lid, 4°, van 
voormeld decreet en vermits het niet gebruiken van de bewoordingen uit de plannen van 
aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen, voorgeschreven door artikel 199, §2, vierde lid, 
van voormeld decreet, geen voorwerp is van de in artikelen 146 tot en met 151 van voor-
meld decreet bedoelde overtredingen en evenmin door die artikelen gesanctioneerd wordt.

Door desalniettemin de overeenkomsten van 4 en 16 november 2005 nietig te verklaren 
met toepassing van artikel 162 van het decreet van 18 mei 1999 omdat die overeenkom-
sten werden aangegaan in strijd met de bepaling van artikel 199, §2, vierde lid, van het 
voormeld decreet en zonder dat de verkochte goederen voorwerp waren van de in artike-
len 146 tot en met 151 bedoelde overtredingen of vorderingen, heeft het hof van beroep in 
het bestreden arrest de artikelen 141, eerste lid, 146, eerste lid, 4°, 162, eerste lid en 199, 
§2, van het decreet van 18 mei 1999 geschonden.

In zoverre het bestreden arrest aldus dient te worden gelezen dat de overeenkomsten 
van 4 en 16 november 2005 niet werden vernietigd met toepassing van voornoemd artikel 
162, maar enkel op grond van artikel 199, §2, vierde lid, van het decreet van 18 mei 1999, 
heeft het hof van beroep zijn beslissing evenmin wettelijk gerechtvaardigd, nu voormeld 
artikel 199, §2, vierde lid, het gebruik van de benamingen uit de plannen van aanleg of 
ruimtelijke ordening niet op straffe van nietigheid heeft voorgeschreven. In deze lezing 
schendt het bestreden arrest dienvolgens het artikel 199, §2, van het decreet van 18 mei 
1999.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 141, eerste lid, van het Decreet van het Vlaams Parlement 

van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, moet ie-
dereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan 
negen jaar van een onroerend goed, en ook van vestiging van erfpacht of opstal 
opmaakt, vermelden of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige ver-



1606 HOF VAN CASSATIE 3.6.10 - Nr. 389 

gunning is uitgereikt en moet hij de meest recente stedenbouwkundige bestem-
ming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister overne-
men.

Krachtens artikel 199, §2, eerste en tweede lid, van het decreet, zijn de bepa-
lingen met betrekking tot de informatieverplichtingen, zoals voorzien in de arti-
kelen 137, 141 en 142, slechts van toepassing ten vroegste 31 dagen nadat in het 
Belgisch Staatsblad gepubliceerd is dat de gemeente, waar het onroerend goed 
gelegen is, beschikt over een goedgekeurd plannenregister en vergunningenregis-
ter en zijn deze bepalingen niet van toepassing op overeenkomsten die zijn ge-
sloten en op openbare verkoopverrichtingen die zijn aangevat vóór dit tijdstip.

Krachtens artikel 199, §2, vierde lid, van het decreet, zijn, zolang deze publi-
catie niet is gebeurd, de benamingen die moeten worden gebruikt in de akten, 
overeenkomsten en publiciteit, de benamingen zoals gebruikt in de plannen van 
aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

2. Volgens deze bepalingen gelden de in artikel 141 bepaalde informatiever-
plichtingen niet voor de overeenkomsten gesloten voordat 31 dagen zijn verlo-
pen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad dat de gemeente, waar het onroe-
rend goed gelegen is, beschikt over een goedgekeurd plannenregister en vergun-
ningenregister.

Wat de voor dit tijdstip gesloten overeenkomsten betreft, moeten, krachtens 
voormeld artikel 199, §2, vierde lid, in de akten, overeenkomsten en publiciteit 
wel de benamingen worden gebruikt die worden gebruikt in de plannen van aan-
leg of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Deze verplichting om, in geval van vermelding van benamingen, deze vermeld 
in de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen te gebruiken, houdt 
niet de informatieverplichting bepaald door het artikel 141 in. 

Aldus dienen wat deze overeenkomsten betreft de benamingen gebruikt in de 
genoemde plannen, niet verplicht te worden vermeld.

3. De appelrechters, die niet uitsluiten dat, zoals door de eisers aangevoerd, 
nog geen publicatie is geschied in het Belgisch Staatsblad dat de gemeente Lille 
beschikt over een vergunningenregister en goedgekeurd plannenregister, oorde-
len dat:

- zolang die publicatie niet is geschied, krachtens artikel 199, laatste lid, van 
het decreet, de benamingen zoals gebruikt in de plannen van aanleg of ruimtelij-
ke uitvoeringsplannen moeten worden gebruikt;

-  het betrokken perceel volgens het gewestplan Turnhout van 30 september 
1977 gelegen is in een gebied voor verblijfsrecreatie;

- dit concreet betekent dat in hoofde van de eisers als "verkopers (...) de wette-
lijke verplichting bestond (artikel 141 van het Decreet: "Iedereen die een onder-
handse akte van verkoop") om de benaming 'recreatiezone' uitdrukkelijk te ver-
melden in de overeenkomst".

4. De appelrechters, die aldus oordelen dat, ook al was nog geen publicatie ge-
schied in het Belgisch Staatsblad dat de betrokken gemeente over een vergunnin-
genregister en goedgekeurd plannenregister beschikte, voor de eisers als verko-
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pers de verplichting bestond in de onderhandse akte van verkoop de benaming 
"recreatiezone" van het goed uitdrukkelijk te vermelden overeenkomstig het ge-
westplan Turnhout van 30 september 1977, schenden de artikelen 141, eerste lid, 
en 199, §2, eerste, tweede en vierde lid, van het Decreet van 18 mei 1999.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. 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 hof van beroep te Brussel.

3 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de 
h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 390

1° KAMER - 3 juni 2010

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - PARKEERRETRIBUTIES - RECHTSVERHOUDING MET DE 
OVERTREDER - AARD - GEVOLG

De rechtsverhouding die ontstaat uit de door de gemeenten op grond van artikel 1 van de 
Wet van 22 februari 1965 ingestelde parkeerretributies met diegene die de retributie ver-
schuldigd is, is niet van contractuele, maar van reglementaire aard, zodat artikel 1231,  
§1, eerste lid, van het B.W. hierop niet toepasselijk is1.  (Art. 232 e.v., Nieuwe Gemeen-
tewet; Enig art., Wet 22 feb. 1965; Art. 1231, §1, eerste lid, BW)

(A.G.B. GEMEENTELIJK AUTONOOM PARKEERBEDRIJF ANTWERPEN T. P.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:

1. Bij het bestreden vonnis deed de vrederechter van het 5de kanton te Antwerpen uit-
spraak over de parkeerretributies die eiseres langs burgerrechtelijke weg invorderde las-
tens verweerder.

Na uitvoerig te hebben stilgestaan bij de voor- en nadelen van parkeerretributies en de 
‘nefaste gevolgen voor de Antwerpse burgers’, oordeelt de vrederechter dat ook de over-
heid bij het heffen van een parkeerretributie de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 

1 Zie de conclusie van het O.M.; Cass., 29 mei 2009, AR C.08.0130.N,  www.cass.be, met concl. 
O.M.
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betreffende het ‘strafbeding’ moet eerbiedigen.  Vermits de heffing voor langparkeren, 
volgens het bestreden vonnis, een strafbeding uitmaakt, kan de rechter de retributie mati-
gen tot normale proporties op grond van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek.

Het verweer van eiseres dat de artikelen 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek bij ge-
brek aan overeenkomst in voorliggend geval niet van toepassing zijn, wordt in het bestre-
den vonnis verworpen.

De vrederechter vermindert de gevorderde parkeerretributie vervolgens tot 12,39 EUR 
in plaats van de oorspronkelijk gevorderde 21,50 EUR en bekomt aldus een totaalbedrag 
van 99,12 EUR aan parkeerretributies.

2. In het enig middel tot cassatie voert eiseres aan dat de vrederechter door in die zin te 
oordelen onder meer de artikelen 1226 en 1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek geschon-
den heeft.

3. Overeenkomstig artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek is een strafbeding een bed-
ing waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering  van de overeenkomst 
verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden 
ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 1231, §1 van dat wetboek bepaalt anderzijds dat de rechter ambtshalve of op 
verzoek van de schuldenaar de straf kan verminderen die bestaat in het betalen van een 
bepaalde geldsom, wanneer die som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen 
konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te ver-
goeden.

4. Zoals eiseres aanvoert veronderstelt de toepassing van deze bepalingen onmisken-
baar een contractueel kader. Buiten de contractuele rechtsverhouding hebben de regels in-
zake het strafbeding geen bestaansreden. Zij behoren tot het contractueel aansprakelijk-
heidsrecht2.

De regels inzake het strafbeding veronderstellen bijgevolg een overeenkomst tussen 
handelaars of professionelen, dan wel tussen particulieren3.

5. Van een contractuele rechtsverhouding tussen eiseres en verweerster is in casu even-
wel  geen sprake.  De rechtsverhouding tussen partijen wordt immers beheerst  door  de 
bepalingen van het parkeerretributiereglement.

In zoverre het vredegerecht beslist dat “met het zogenaamde ‘vermoeden voor gekozen 
te hebben voor zulk tarief’ het zeer duidelijk (is) dat de stad Antwerpen een verdoken  
strafbeding tracht te creëren met overdreven karakter, waarvan het de taak van de recht-
bank is om zulke praktijken tegen te gaan en deze te herleiden tot normale proporties  
ongeacht of zulk strafbeding nu van contractuele dan wel van wettelijke aard zou zijn” en 
verderop in het vonnis overweegt dat “nergens wordt aangetoond dat een verhoging op 2  
à 3 jaar naar 21,50 euro verantwoord is”, om dan vervolgens de retributie te herleiden tot 
acht maal 12,39 EUR, past het de artikelen 1226 en 1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek 
toe op een rechtsverhouding die erdoor niet beheerst wordt.

In  zoverre  het  middel  schending  aanvoert  van  deze  bepalingen,  komt  het  dan  ook 
gegrond voor.

2 L. CORNELIS, “Lief zijn voor het verbintenissenrecht (over het virtuele strafbeding)”, TBH 2000, 13, 
nr 22; P. WERY, Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, Brugge, 
Die Keure, 2001, 254, nr. 5 en 284, nr. 44.
3 C. DELFORGE, “Entre prudence et audace … réflexions sur la récente modification des dispositions 
du Code civil relative à la clause pénale et aux intérêts moratoires”, Rev. Not. B. 1999, 602-603; P. 
WERY, "La loi du 23 novembre 1998 modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale et les 
intérêts moratoires: fin de la crise de la clause pénale ou début de nouvelles incertitudes?",  TBBR 
1999, 226.
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6. Ten behoeve van de verwijzingsrechter lijkt het mij aangewezen een kritische kant-
tekening te maken bij het bestreden vonnis.

Op grond van artikel 159 van de Grondwet is de rechter verplicht een gemeentelijk re-
glement dat voorziet in de heffing van parkeerretributies, buiten toepassing te verklaren 
wanneer hij tot de bevinding komt dat het reglement strijdig is met de wetten.

Ieder met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en 
verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond, met de wet overeen-
stemmen4.

7. Artikel 42 van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Be-
lastingen (hierna: W.I.G.B.) verbiedt de gemeenten en provinciën om op motorrijtuigen 
enige belasting te heffen. Anderzijds is de vrederechter niet bevoegd voor betwistingen 
over belastingen5.

Nadat Uw Hof in enkele arresten oordeelde dat een parkeerheffing een verboden vorm 
van belasting was6, kwam de wetgever de gemeenten te hulp en werden zij bij wet van 22 
februari 1965 gemachtigd om parkeergeld te heffen.

Uw Hof oordeelde in latere arresten dat deze heffing voor een gebruik van het openbaar 
domein dat normaal niet is toegestaan, als een retributie moest worden beschouwd7.

Omdat de boetes die werden opgelegd in geval van niet-betaling van de bewuste par-
keerheffing niet aan de gemeenten ten goede kwamen, werden zij door een wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, bij koninklijk besluit van 18 september 1991, ook gemachtigd om 
parkeergeld op langdurig parkeren te heffen.

Deze heffing op langdurig parkeren berust op de veronderstelling dat, zo men niet af-
doende gebruik maakt van de parkeerautomaat, men geacht wordt te opteren voor het sys-
teem langdurig parkeren en de daarbij horende heffing8. 

In de door voornoemde auteurs besproken arresten van 10 september 19989 en 10 mei 
200210 besliste Uw Hof dat ook de heffing op het langdurig parkeren als een retributie kan 
worden beschouwd voor zover er een redelijke verhouding bestaat tussen het gevor-
derde forfait en de verleende dienst.

Bij gebrek aan dergelijke redelijke verhouding is er geen sprake van een retributie maar 
wel van een (door artikel 42 W.I.G.B. verboden) belasting11.

In het bestreden vonnis stelt de vrederechter als principe voorop dat krachtens artikel 
159 van de Grondwet de hoven en de rechtbanken alleen de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen toepassen in zoverre zij met de wetten overeen-
stemmen12.

De vrederechter wijst er terecht op dat “het bedrag van de retributie evenwel in een re-

4 Cass. 16 juni 2006, AR nr. C.05.0287.F, AC 2006, nr. 334; Cass. 22 maart 1993, AC 1993, nr. 154.
5 Cfr. art. 569, 32° Ger.W.
6 o.m. Cass. 19 nov. 1954, Pas 1955, I, 253; RW 1954, 1462; Cass. 18 feb. 1955, Pas 1955, I, 653.
7 Cass. 20 nov. 1972, AC 1973, 279; Pas 1973, I, 275; T. Gem. 1973, 257; Cass. 23 maart 1983, AC 
1982-83, 901; Pas 1983, I, 800.
8 M. DE JONCKHEERE, “De heffing op het langdurig parkeren”, noot sub Cass. 10 sept. 1998,  LRB 
2000, 73; P. PEETERS en A. WEYN, “Het cassatie-arrest van 10 mei 2002: langdurig parkeren (opnieuw) 
ter discussie”, noot sub Cass. 10 mei 2002, TFR 2003, 640.
9 Bull 1998, 942, nr. 397, met concl. van toenmalig advocaat-generaal J.F. LECLERCQ.
10 Pas 2002, 1123.
11 Cfr. de conclusie van toenmalig advocaat-generaal J.F. LECLERCQ voor Cass. 10 sept. 1998,  Bull 
1998, 944: “c’est en effet là l’examen d’un des critères permettant de déterminer s’il s’agit d’une 
rétribution ou d’un impôt.
12 Vonnis, p. 5, alinea 2.
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delijke verhouding moet staan tot het bedrag van de verleende dienst, zoniet is zij geen 
retributie meer, maar moet zij als een belasting worden beschouwd”13.

De vrederechter  onderzoekt  daarop de tariefstructuur  van het  parkeerretributieregle-
ment en spreekt van ‘straatjesmelkerij, louter en alleen ter extra financiering van de stad-
skas’.

(…)  De burger vergeet 1 euro te betalen voor bijvoorbeeld 1 uur parkeertijd en als  
sanctie dient hij 21,50 euro (dus 21,5 x meer) te betalen? Dit staat absoluut niet meer in 
redelijke verhouding tot het belang van de verleende dienst. (…) Het vroegere bedrag 
van 12,39 euro was al erg hoog en nergens wordt aangetoond dat een verhoging op 2 à 3  
jaar tijd naar 21,50 euro verantwoord is”14.

Gelet op deze vaststelling dat de litigieuze retributie niet meer in redelijke verhouding 
staat tot het belang van de verleende dienst had de vrederechter daaruit moeten afleiden 
dat deze retributie in werkelijkheid een verdoken belasting betrof in de zin van artikel 42 
van het W.I.G.B. zodat er aanleiding toe bestond het parkeerretributiereglement buiten 
toepassing te verklaren op grond van artikel 159 van de Grondwet. 

In voorliggende zaak heeft de vrederechter kennelijk geen onderzoek verricht naar de 
wettelijkheid van de litigieuze retributie ofschoon hij zulks in het vooruitzicht had gesteld 
ingevolge de verwijzing naar artikel 159 van de Grondwet.

Uw Hof beschikt in deze zaak cassatietechnisch evenwel niet  over de mogelijkheid 
over te gaan tot substitutie van motieven.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(AR C.08.0581.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 maart 2006 in laatste aan-

leg gewezen door de Vrederechter van het vijfde kanton Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 170, in het bijzonder §4, en 173 van de gecoördineerde Belgische Grond-

wet;
- artikel 42 van het Wetboek van de met Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastin-

gen;
- artikel 1 van de Wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan 

parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, zoals gewijzigd door artikel 37 van de Wet 
van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid maar 
voor de wijziging ervan door artikel 25 van de Wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de 
gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en 
door artikel 5 van de Wet van 20 maart 2007 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 
van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van de wet van 22 febru-
ari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te 

13 Vonnis, p. 4, 9de alinea.
14 Vonnis, p. 6 en 7.
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voeren (hierna geciteerd als 'artikel 1 van de Wet van 22 februari 1965 waarbij aan de ge-
meenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren');

- artikel 27.3, in het bijzonder 27.3.3, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 
van de openbare weg;

- de artikelen 1226 en 1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 3 en 5 van het reglement betreffende de retributie op het parkeren 

van de stad Antwerpen voor de dienstjaren 2005 en 2006, goedgekeurd bij gemeente-
raadsbeslissing van 20 december 2004.

Bestreden beslissingen
Het vredegerecht verwerpt het verweer van de eiseres dat de artikelen 1226 e.v. van het 

Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn op parkeerretributies en beslist dat het tot de 
taak van de rechtbank behoort  om de overdreven omvang van de parkeerretributie als 
strafbeding tot normale proporties te "herleiden", op grond van de volgende overwegin-
gen:

"Eisende partij wenst de wet toegepast te zien enkel wanneer het haar goed uitkomt.
Zij toont evenwel nergens in haar besluiten aan dat artikel 1231 van het Burgerlijk Wet-

boek in casu niet van toepassing zou zijn.
Alleszins dient de rechtbank de omvang van een parkeerretributie te beoordelen, wat 

juist haar controlerende taak ter bescherming van de burger ten opzicht van de overheid 
is.

Ten onrechte stelt eisende partij dat het niet over schade zou gaan bij niet-naleving.
De burger vergeet 1 euro te betalen voor bijvoorbeeld 1 uur parkeertijd en als sanctie 

dient hij 21,50 euro (dus 21,5 x meer) te betalen?
Dit staat absoluut niet meer in redelijke verhouding tot het belang van de verleende 

dienst.
Met het zogenaamde 'vermoeden voor gekozen te hebben voor zulk tarief' is het zeer 

duidelijk dat de stad Antwerpen een verdoken strafbeding tracht te creëren met overdre-
ven karakter, waarvan het de taak van de rechtbank is om zulke praktijken tegen te gaan 
en deze te herleiden tot normale proporties ongeacht of zulk strafbeding nu van contractu-
ele dan wel van wettelijke aard zou zijn.

Wanneer, in geval van 1 onbetaalde euro in de parkeermeter, de overheid 21,5 keer 
meer mag eisen (zijnde 2.150 pct. meer) kan er wel degelijk sprake zijn van speculatie op 
wanprestatie in plaats van 'speculatie op de solidariteitszin van de burgers'.

Het vroegere bedrag van 12,39 euro was al erg hoog en nergens wordt aangetoond dat 
een verhoging op 2 à 3 jaar naar 21,50 euro verantwoord is. De hoge eraan verbonden on-
kosten van infrastructuur, onderhoud en invordering heeft de stad Antwerpen vrijwillig 
gekozen, zodat deze geen reden mogen uitmaken.

In de gegeven omstandigheden herleiden wij dan ook de gevorderde parkeerretributie 
naar 12,39 euro zijnde in casu 12,39 euro x 8 wat een totaal geeft van 99,12 euro". (cf. p. 
6 en 7 van het vonnis).

Grieven
Schending van de artikelen 170, in het bijzonder §4, en 173 van de gecoördineerde Bel-

gische Grondwet, van artikel 42 van het Wetboek van de met Inkomstenbelastingen Ge-
lijkgestelde Belastingen, van artikel 1 van de Wet van 22 februari 1965 waarbij aan de ge-
meenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van artikel 27.3, in 
het bijzonder 27.3.3, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het alge-
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meen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg, van de artikelen 1226 en 1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek, en van de artikelen 
1, 2, 3 en 5 van het reglement betreffende de retributie op het parkeren van de stad Ant-
werpen voor de dienstjaren 2005 en 2006, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 
20 december 2004 (hierna het parkeerretributiereglement).

1. Artikel 170, §4, van de Grondwet bepaalt dat geen last of belasting door de gemeente 
kan worden ingevoerd dan door een beslissing van de raad.

Artikel 173 van de Grondwet voegt hieraan toe dat behalve voor de provincies, de pol-
ders en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door de wet, het decreet en 
de regelen bedoeld in artikel 134, van de burgers geen retributie kan worden gevorderd 
dan alleen als belasting ten behoeve van de Staat, de gemeenschap, het gewest, de agglo-
meratie, de federatie van gemeenten of de gemeente.

De gemeenten werden door artikel 1 van de wet van 22 februari 1965 gemachtigd om 
parkeergeld op motorrijtuigen te heffen.

Omdat de boetes die werden opgelegd in geval van niet-betaling van deze parkeerhef-
fing niet aan de gemeenten ten goede kwamen, werden zij door artikel 27.3, in het bijzon-
der 27.3.3, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer ook gemachtigd om parkeergeld op langdurig par-
keren te heffen.

Deze heffing op langdurig parkeren berust op de veronderstelling dat, zo men niet (af-
doende) gebruik maakt van de parkeerautomaat, men geacht wordt te opteren voor het 
systeem langdurig parkeren en de bijhorende heffing.

In voorliggend geval bepalen de artikelen 1, 2, 3 en 5 van het parkeerretributieregle-
ment dat voor de dienstjaren 2005 en 2006 een retributie wordt geheven voor het parkeren 
van een motorvoertuig op parkeerplaatsen waar het gebruik van de parkeerautomaat ver-
plicht is. De bestuurder of in voorkomend geval de houder van de nummerplaat en/of de 
eigenaar van de wagen wordt geacht het tarief voor langparkeren van 21,50 euro te heb-
ben gekozen indien op het ogenblik van nazicht door de functionaris belast met toezicht 
blijkt dat geen geldig parkeerticket werd aangebracht.

2. Indien er een redelijke verhouding bestaat tussen de gevorderde heffing op langdurig 
parkeren en de verleende dienst, maakt deze heffing een retributie uit.

Bij gebrek aan dergelijke redelijke verhouding is daarentegen sprake van een verboden 
belasting in de zin van artikel 42 van het Wetboek van de met Inkomstenbelastingen Ge-
lijkgestelde Belastingen.

3. Ook in het bestreden vonnis van de vrederechter is sprake van het vereiste van een 
"redelijke verhouding tot het belang van de verleende dienst" (cf. p. 6, voorlaatste alinea 
van het vonnis).

Deze vaststelling maakt evenwel geen deel uit van een onderzoek naar de aard van de 
gevorderde heffing langdurig parkeren.

De vrederechter oordeelt daarentegen - zonder te tornen aan de kwalificatie ervan als 
retributie - dat de heffing langdurig parkeren op een verdoken strafbeding berust en dat 
het aan de rechter toekomt - onder vigeur van de artikelen 1226 en 1231 van het Burger-
lijk Wetboek - om de overdreven omvang ervan tot normale proporties te herleiden (cf. p. 
5, derde alinea e.v., p. 6, laatste alinea en p. 7 van het arrest).

4. Overeenkomstig artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek is een strafbeding een be-
ding waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst 
verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden 
ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst.
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Artikel 1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechter ambtshalve of op 
verzoek van de schuldenaar de straf kan verminderen die bestaat in het betalen van een 
bepaalde geldsom, wanneer die som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen 
konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te ver-
goeden.

De toepassing van deze bepalingen veronderstelt dus onmiskenbaar een contractueel 
kader. Buiten de contractuele rechtsverhouding hebben de regels inzake het strafbeding 
geen bestaansreden.

In zoverre het vredegerecht beslist dat "met het zogenaamde 'vermoeden voor gekozen 
te hebben voor zulk tarief'  het zeer duidelijk (is) dat de stad Antwerpen een verdoken 
strafbeding tracht te creëren met overdreven karakter, waarvan het de taak van de recht-
bank is om zulke praktijken tegen te gaan en deze te herleiden tot normale proporties on-
geacht of zulk strafbeding nu van contractuele dan wel van wettelijke aard zou zijn" (cf. p. 
6, in fine) en verderop in het vonnis overweegt dat "nergens wordt aangetoond dat een 
verhoging op 2 à 3 jaar naar 21,50 euro verantwoord is" (cf. p. 7, 2de alinea), om dan ver-
volgens de retributie te herleiden tot acht maal 12,39 euro, is het vonnis dan ook niet naar 
recht verantwoord.

5. Van een contractuele rechtsverhouding tussen de eiseres en de verweerster is geen 
sprake. De rechtsverhouding tussen partijen wordt daarentegen beheerst door de bepalin-
gen van het parkeerretributiereglement.

In zoverre het vredegerecht beslist dat ongeacht de wettelijke of contractuele aard van 
het beweerde strafbeding dat de parkeerretributie zou zijn, een matigingsrecht in de zin 
van de artikelen 1226 en 1231 van het Burgerlijk Wetboek kan worden uitgeoefend, past 
het vonnis deze artikelen dan ook onwettig toe op een rechtsverhouding die erdoor niet 
beheerst wordt.

De beslissing om de omvang van de gevorderde parkeerretributies bij wijze van strafbe-
ding te verminderen, verleent aan de rechterlijke bevoegdheid tot matiging van strafbedin-
gen in de artikelen 1226 en 1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek een toepassingsgebied 
dat die matigingsbevoegdheid niet heeft (schending van de artikelen 1226 en 1231, §1, 
van het Burgerlijk Wetboek).

Deze beslissing miskent tevens de reglementaire aard van de rechtsverhouding tussen 
partijen, die beheerst wordt door het parkeerretributiereglement en door de hiervoor uit-
eengezette grondwettelijke en wettelijke bepalingen (schending van artikel 1 van de Wet 
van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrij-
tuigen in te voeren, van de artikelen 1, 2, 3 en 5 van het reglement betreffende de retribu-
tie op het parkeren van de stad Antwerpen en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 170, 
§4, en 173 van de Grondwet, van artikel 27.3, in het bijzonder 27.3.3, van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het weg-
verkeer en van artikel 42 van het Wetboek van de met Inkomstenbelastingen Gelijkgestel-
de Belastingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 1 van de Wet van 22 februari 1965, kunnen de gemeente-

raden, overeenkomstig de wetgeving en de reglementen op de politie van het 
wegverkeer, parkeerretributies instellen wanneer zij reglementen inzake het par-
keren vaststellen, die betrekking hebben op het parkeren onder bepaalde omstan-
digheden.

2. De rechtsverhouding die hieruit ontstaat met diegene die de retributie ver-
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schuldigd is, is niet van contractuele, maar van reglementaire aard.
3. Het artikel 1231, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat de rechter 

de mogelijkheid biedt het beding te matigen waarbij een persoon zich voor het 
geval van niet-uitvoering van een overeenkomst tot de betaling van een forfaitai-
re  vergoeding van  de  schade heeft  verbonden,  is  niet  van  toepassing  op  een 
rechtsverhouding die niet van contractuele, maar van reglementaire aard is.

4. De vrederechter, die vaststelt  dat de vordering van de eiseres betrekking 
heeft op parkeerretributies ingesteld krachtens de wet van 22 februari 1965, past 
het artikel 1231, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek toe op een reglemen-
taire rechtsverhouding.

Door aldus te oordelen schendt hij de voormelde wetsbepaling.
Het middel is in zoverre 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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen.

3 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de 
h. Smetryns –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaat:  
mr. De Gryse.

Nr. 391

1° KAMER - 3 juni 2010

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - SCHEIDING DER MACHTEN - PLAATSELIJK 
BESLUIT - TOETSING DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN - SCHEIDING DER MACHTEN - PLAATSELIJK BESLUIT - TOETSING 
DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - SCHEIDING DER MACHTEN - 
PARKEERRETRIBUTIES - TOETSING DOOR DE RECHTER - GEVOLG

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - GEMEENTEBELASTINGEN - 
PARKEERRETRIBUTIES - TOETSING DOOR DE RECHTER - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE 
SCHEIDING DER MACHTEN - GEVOLG

5º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - PARKEERRETRIBUTIES - TOETSING DOOR DE RECHTER - 
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ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE SCHEIDING DER MACHTEN - GEVOLG

1º en 2° Het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten belet de rechter die 
de strijdigheid van een plaatselijk besluit met de wetten niet vaststelt, dit besluit geheel of  
ten dele buiten toepassing te laten1. (Art. 159, Grondwet)

3º, 4° en 5° Het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten belet de rechter de  
opportuniteit  van  een  retributie,  verschuldigd  krachtens  een  niet  onwettig  bevonden 
gemeentelijk retributiereglement, te beoordelen en in te grijpen in de tariefstructuur van  
dit reglement2. (Art. 159, Grondwet; Enig art., Wet 22 feb. 1965)

(A.G.B. GEMEENTELIJK AUTONOOM PARKEERBEDRIJF ANTWERPEN T. C.)

ARREST

(AR C.08.0582.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 november 2007 in laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter van het tweede kanton Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wetsbepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- artikel 263bis van de Nieuwe Gemeentewet - met ingang van 1 januari 2007 opgehe-

ven door artikel 302, 164° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
- artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot bepaling van de activitei-

ten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom ge-
meentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten;

- artikel 232 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, overeenkomstig artikel 1, 22° 
en 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van som-
mige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikelen 
160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in werking getreden op 1 januari 
2007.

Bestreden beslissing
Het vredegerecht oordeelt dat het redelijk voorkomt om de gevorderde retributies te 

"herleiden", op grond van de volgende overwegingen:
"(...) Dat de verweerder deze vordering betwist en stelt dat hij zijn klachten herhaalde-

lijk heeft geuit zowel ten aanzien van (de eiseres) als ten aanzien van de ombudsman van 
de stad Antwerpen.

Dat ondanks herhaalde klachten er van de ombudsman geen enkel antwoord kwam, ter-
wijl (de eiseres) slechts zeer laattijdig antwoord gaf.

Dat de verweerder in zijn verschillende brieven volgende toestand heeft aangeklaagd, 

1 Zie Cass., 10 juni 1994, AC, 1994, nr. 572; Cass., 10 nov. 1994, AC, 1994, nr. 928; Cass., 24 jan. 
1996, AC, 1996, nr. 50; Cass., 10 juni 1996, AC, 1996, nr. 227; Cass., 12 dec. 2003, AC, 2003, nr. 
2287; Cass., 16 juni 2006, AR C.O5.O287.F., AC, 2006, nr. 334.
2 Ibid.
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namelijk het feit dat er voor de Sint Laureisstraat waar hij woonachtig is geen bewoners-
kaarten uitgereikt worden met als gevolg dat elkeen er gratis en zonder tijdslimiet mag 
parkeren, en dat er voor de bewoners nooit parkeerplaats aanwezig is aangezien de straat 
steeds vol staat met de wagens van de werknemers van Alcatel Bell.

(...) Dat (de eiseres) om de toekenning van haar eis verzoekt aangezien het vaststaat dat 
de verweerder zijn voertuig in de naastgelegen straten heeft geparkeerd, doch zonder de 
parkeerretributie te betalen.

(...) Dat ten aanzien van de feiten inderdaad blijkt dat de verweerder woonachtig zijnde 
in een straat waar geen parkeermeters staan en voor wie geen bewonerskaart voorhanden 
is, herhaaldelijk geconfronteerd werd met het feit dat dicht bij zijn woonplaats parkeren, 
niet mogelijk was aanzien alle parkeerplaatsen ingenomen werden door de aangestelden 
van Alcatel Bell.

Dat hij derhalve verplicht werd om elders in de buurt te gaan parkeren, waar wel par-
keermeters staan, wat voor verweerder een uiterst dure zaak betekent, aangezien hij her-
haalde malen per dag met zijn camionette verplaatsingen moet doen en heen en weer dient 
te rijden.

Dat derhalve gesteld kan worden dat de stad Antwerpen die er voor moet zorgen dat 
haar bewoners hetzij over een bewonerskaart moet kunnen beschikken teneinde in de on-
middellijke omgeving van hun woonplaats en/of werkplaats te kunnen stationeren, en bij 
gebreke hiervan er minstens voor zorgen dat de bewoners dan tegen een redelijke tarief 
hun voertuig op de openbare weg kunnen stationeren, in casu in gebreke is gebleven zulks 
te doen.

Dat voorzover (eiseres) niet de stad Antwerpen vertegenwoordigt, wel dient gesteld dat 
huidige (eiseres) belast werd om voor rekening van de stad Antwerpen de retributie te in-
nen, in welk geval het bedrag in redelijke verhouding dient te staan met de verleende 
dienst.

Dat in deze omstandigheden, het redelijk voorkomt om de retributies te herleiden tot 
12,39 euro x 9 = 111,51 euro te vermeerderen met éénmalige aanmaningskost of 13,40 
euro". (cf. p. 1 en 2 van het vonnis).

Grieven
Schending van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, artikel 263-

bis van de Nieuwe Gemeentewet - met ingang van 1 januari 2007 opgeheven door artikel 
302, 164° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 1, 4°, van het koninklijk be-
sluit van 10 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard 
waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan 
oprichten en van artikel 232 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, overeenkomstig 
artikel 1, 22° en 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtre-
ding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering 
van artikelen 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in werking getreden 
op 1 januari 2007.

1. Uit het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten volgt dat het niet aan 
de rechterlijke macht toekomt om de opportuniteit van een administratieve rechtshande-
ling te beoordelen.

Het staat niet aan de rechter om de efficiëntie van een door een bestuurlijke overheid 
genomen beslissing te beoordelen.

De hoven en rechtbanken horen bij het oordeel over de wettelijkheid van een belasting-
verordening, noch het beginsel, noch de uitvoeringsmodaliteiten van de opportuniteit of 
de economische rechtvaardiging van de belasting te beoordelen.

2. De vrederechter oordeelt in voorliggend geval dat het 'redelijk' voorkomt de retribu-
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ties waarvan de eiseres betaling vordert te verminderen, rekening houdend met de vast-
stelling dat de stad Antwerpen, voor wiens rekening de eiseres de retributies int, in gebre-
ke blijft ervoor te zorgen dat haar inwoners hetzij over een bewonerskaart beschikken, 
hetzij in de onmiddellijke omgeving van de woon- of werkplaats kunnen stationeren, min-
stens tegen een redelijk tarief hun voertuig op de openbare weg kunnen stationeren (cf. p. 
2, tweede laatste alinea van het vonnis).

In zover het vredegerecht oordeelt dat de stad Antwerpen, voor wiens rekening eiseres 
de retributie zou innen, in gebreke blijft ervoor te zorgen dat haar inwoners hetzij over een 
bewonerskaart beschikken hetzij in de onmiddellijke omgeving van de woon- of werk-
plaats kunnen stationeren, minstens tegen een redelijk tarief hun voertuig op de openbare 
weg kunnen stationeren en daaruit afleidt dat het 'redelijk' voorkomt de gevorderde par-
keerretributies te herleiden tot negen maal 12,39 euro, zonder dat deze 'redelijkheidstoets' 
deel uitmaakt van een onderzoek naar de aard zelf van de parkeerheffing als retributie dan 
wel naar de verenigbaarheid van die retributie met hogere rechtsnormen, bezondigt het 
zich aan een onwettig opportuniteitsoordeel en miskent het vonnis bijgevolg het algemeen 
rechtsbeginsel van de scheiding der machten.

3. In zover het vonnis overweegt dat de eiseres ermee belast werd om voor rekening 
van de stad Antwerpen de retributie te innen, miskent het ook de autonomie van de eiseres 
als autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid.

Luidens artikel 263bis van de Nieuwe Gemeentewet - met ingang van 1 januari 2007 
opgeheven door artikel 302, 164°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - bepaalt de 
Koning de activiteiten van commerciële of industriële aard waarvoor de gemeenteraad een 
autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten.

Artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot bepaling van de activitei-
ten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom ge-
meentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten vermeldt de exploitatie van par-
keergelegenheden.

Artikel 232 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, overeenkomstig artikel 1, 22° 
en 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van som-
mige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikelen 
160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in werking getreden op 1 januari 
2007, huldigt eveneens de autonomie van het autonoom gemeentebedrijf met rechtsper-
soonlijkheid:

"Een autonoom gemeentebedrijf wordt opgericht bij gemeenteraadsbeslissing op grond 
van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag. In dat ver-
slag worden de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar afgewogen 
en wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet de-
zelfde voordelen kan bieden. De oprichtingsbeslissing stelt de statuten van het autonoom 
gemeentebedrijf vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het 
goedkeuringstoezicht verkrijgt het autonoom gemeentebedrijf rechtspersoonlijkheid op de 
datum van voormelde oprichtingsbeslissing".

De beslissing dat de eiseres voor rekening van de stad Antwerpen de retributies zou in-
nen, strijdt dus tevens met eiseres' autonomie als autonoom gemeentebedrijf met rechts-
persoonlijkheid, regel die vervat ligt in artikel 263bis van de Nieuwe Gemeentewet, arti-
kel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van 
industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebe-
drijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten en in artikel 232 van het Gemeentedecreet 
van 15 juli 2005.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling 
1. Krachtens artikel 1 van de Wet van 22 februari 1965, kunnen de gemeente-

raden, overeenkomstig de wetgeving en de reglementen op de politie van het 
wegverkeer, parkeerretributies instellen wanneer zij reglementen inzake het par-
keren vaststellen, die betrekking hebben op het parkeren onder bepaalde omstan-
digheden.

2. Krachtens artikel 159 van de Grondwet, passen de hoven en rechtbanken de 
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zo-
ver zij met de wetten overeenstemmen.

3. Het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten belet de rechter 
die de strijdigheid van een plaatselijk besluit met de wetten niet vaststelt, dit be-
sluit geheel of ten dele buiten toepassing te laten.

Dit algemeen rechtsbeginsel belet de rechter aldus de opportuniteit van een re-
tributie, verschuldigd krachtens een niet onwettig bevonden retributiereglement, 
te beoordelen en in te grijpen in de tariefstructuur van dit reglement.

4. De vrederechter, die het retributiereglement van de stad Antwerpen niet bui-
ten toepassing verklaart wegens strijdigheid met de wetten, vermindert de krach-
tens dit reglement verschuldigde vergoeding, die door de eiseres wordt geïnd, tot 
het bedrag dat hem redelijk voorkomt.

Door aldus te oordelen miskent hij het algemeen rechtsbeginsel van de schei-
ding der machten.

Het middel is in zoverre 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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen.

3 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de 
h. Smetryns –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaat:  
mr. De Gryse.

Nr. 392

1° KAMER - 3 juni 2010

1º LEVENSONDERHOUD - OUDERS T.O.V. KINDEREN - AFWEZIGHEID VAN RESPECT VOOR DE 
OUDER - GEVOLG - AARD VAN HET RECHT

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
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T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE KINDEREN - LEVENSONDERHOUD - 
AFWEZIGHEID VAN RESPECT VOOR DE OUDER - GEVOLG - AARD VAN HET RECHT

1º en 2° De afwezigheid van respect dat een kind aan zijn ouders verplicht is, vormt geen 
uitsluitinggrond voor het recht op onderhoudsbijdrage van dat kind, recht dat van open-
bare orde is1. (Artt. 203, §1 en 371, BW)

(D. T. E.)

Schriftelijke conclusie van de heer Advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het bestreden vonnis schaft de bij de aan de echtscheiding door onderlinge toestem-

ming voorafgaande overeenkomst van 10 september 1991 tussen partijen bepaalde onder-
houdsbijdrage van de verweerder voor hun zoon, met ingang van 1 april 2001, en voor 
hun dochter, met ingang van 1 maart 2005, af, op grond dat deze kinderen hun plicht tot 
respect tegenover de verweerder, hun vader, miskennen, meer bepaald doordat ze hem bij 
hun onderscheiden studiekeuzes nooit betrokken, terwijl zijn onderhoudsplicht gold o.m. 
tot de voltooiing van die studies. 

2. Het cassatiemiddel voert een schending aan van de artikelen 203, 203bis, 371, 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek en van het toepasselijk artikel 1288, eerste lid, 3° van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

Krachtens deze laatste bepaling kan de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het 
levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van de kinderen, die vóór de 
echtscheiding door onderlinge toestemming is overeengekomen conform het eerste lid, 
sub 3°, van dat artikel, na de echtscheiding worden herzien door de bevoegde rechter, 
wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun toestand of die van de 
kinderen ingrijpend wijzigen. 

Het  artikel  203,  §1  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  ouders  naar 
evenredigheid van hun middelen dienen te zorgen voor de huisvesting, het levensonder-
houd, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen. 

Volgens het middel legt het artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan 
een kind en zijn ouders op elke leeftijd aan elkaar respect verschuldigd zijn,  geen wet-
telijke beperking op aan de uitoefening van de rechten van het kind ten opzichte van zijn 
ouders op grond van artikel 203, §1, van dat wetboek, noch aan de uitoefening van de 
rechten  van  de  ene  ouder  ten  opzichte  van  de  andere  om diens  bijdrage  te  vorderen 
overeenkomstig artikel 203bis van dat wetboek. Een zelfs flagrante miskenning van deze 
plicht tot respect voor zijn ouders kan de onderhoudsaanspraken van het kind dus niet 
beperken. A fortiori kan een gebrek aan respect van de ene ouder voor de andere ouder 
het recht om van de andere ouder een desbetreffende bijdrage te vorderen niet beperken, 
nu dat artikel 371 enkel het wederzijds respect tussen ouder en kind betreft en niet tussen 
de ouders onderling, die door hun overeenkomst gebonden blijven, behoudens herziening. 

3. De beslissing wordt afgeleid uit de correlatie tussen de artikelen 371 en 203 B. W., 
waarover rechtspraak en rechtsleer verdeeld zijn en waarover Hof heeft zich nog niet eer-
der heeft kunnen uitspreken.

Ik ben van mening dat de opvatting volgens welke de onderhoudsverplichting van de 
ouders gesteund is op de afstamming en niet afhankelijk is van de genegenheidbanden of 
het gedrag van een kind moet worden gevolgd en dus dat de afwezigheid van respect dat 
een kind ten overstaan van zijn ouders overeenkomstig artikel 371 van het Burgerlijk 
Wetboek op elke leeftijd verschuldigd is, geen uitsluitinggrond vormt voor het recht op 
alimentatie2. 

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Zie S. BROUWERS, Alimentatie, APR, 2009, 22, nr. 36.
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Er kan begrip opgebracht worden voor de evolutie in de rechtspraak3, die, met betrek-
king tot de onderhoudsplicht van de ouders tegenover de meerderjarige kinderen, deze ex-
ceptie, gesteund op de miskenning van de verplichting van die kinderen tot respect van de 
ouders, in beginsel aanvaardt. Er dient evenwel meteen vastgesteld te worden dat deze 
rechtspraak deze sanctie zelf nuanceert, zowel wat de duur als wat de graad van de mis-
kenning betreft. Het voornaamste bezwaar tegen deze benadering is echter dat deze sanc-
tie wettelijk niet, zoals bv. in Frankrijk, voorzien is. Behoudens dat het de rechter niet toe-
komt zich in de plaats van de wetgever te stellen, is zijn te ruime appreciatiebevoegdheid, 
meer bepaald van het wettelijk niet nader omschreven begrip respect, een bron van rechts-
onzekerheid. 

Het  bestreden  vonnis  heeft  dus  ten  onrechte  een  wettelijk  niet  bepaalde  sanctie 
aangenomen.

Het middel komt mij derhalve gegrond voor.
4.  Conclusie: vernietiging en verwijzing naar een andere rechtbank van eerste aanleg, 

zitting houdend in hoger beroep

ARREST

(AR C.09.0125.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 31 januari 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 203, 203bis, 371, 1134 en 1135, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, eerste lid, 3°, van voornoemde wetsbepa-

ling zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 27 van de wet van 30 juni 1994 
houdende wijziging van artikel 931, van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen 
betreffende de procedures van echtscheiding.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart, na alle andere, meeromvattende en tegenstrijdige mid-

delen en conclusies van de hand te hebben gewezen, het hoger beroep van de verweerder 
gegrond, hervormt het vonnis a quo in al zijn beschikkingen, en opnieuw wijzende, zegt 
voor recht dat de verweerder geen onderhoudsbijdrage noch bijkomende onderhoudsbij-
drage dient te betalen voor zijn zoon E. vanaf 1 april 2001 en voor zijn dochter E. vanaf 1 
maart 2005, en dit op volgende gronden:

"3.2.1. De bewering van (de verweerder) dat in onderling akkoord met (de eiseres) hij 
voor E. vanaf 1 april 2001 geen onderhoudsbijdrage meer moet betalen komt geenszins 
als bewezen voor.

3.2.2. (...) dat beide ouders krachtens artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek, aan 
hun minderjarige of studerende kinderen levensonderhoud, opvoeding en een passende 

3 Vred. Elsene 14 nov. 1995,  J. dr.jeun. 1996.433 en  JT 1996,107; Vred. Gent 28 dec. 1998,  AJT 
1999-2000,711, noot E. DE GROOTE; Brussel 6 juni 2006, T. Fam. 2007, 6, noot en 10 okt. 2006, ibid., 
7, (goedkeurende) noot R. HEPS; Div. Act. 2007, 36, (afkeurende) noot J. FIERENS; Gent, 5 april 2007, 
RAGB 2004/4, 215, (goedkeurende) noot C. VERGAUWEN.
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opleiding verschuldigd zijn tot hun opleiding voltooid is. En kan voortduren tot zij in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien.

Tevens heeft een kind, conform artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek de levenslange 
plicht tot eerbied voor zijn ouders. Dit is een juridische gedragsnorm die door de rechter 
kan worden getoetst. De aanspraak van het kind op een onderhoudsbijdrage impliceert in-
formatie en samenspraak met de ouders. Bij gebrek aan een dergelijk respect, heeft het 
kind iedere aanspraak op onderhoudsuitkering verbeurd.

(Vgl. Rb. Kortrijk 3 december 1968, R.W. 1969-70, 1060 + noot; Rb. Brussel, 31 de-
cember 1991,  RW 1991-92, 1328; Vred. Brugge 9 december 1977,  RW 1979-80, 1783; 
Vred. Brugge 9 december 1977, RW 1979-80, 1787. zie ook G. BAETEMANN, J. GERLO, E. 
GULDIX, A. WYLLEMAN, V. De SAEDELEER en K. JACOBS, "Overzicht van rechtspraak. Perso-
nen-en familierecht (1988-1994)", TPR 1994. nr. 399, p. 2274; J. GERLO, noot onder Brus-
sel 5 februari 1986, TBBR 1987, 48; J. PAUWELS, Beginselen van het personen- en familie-
recht, Leuven, Acco, 1986, 146 en 262; J. PAUWELS, "De ouderlijke plicht nadat de ouders 
uit  de echt gescheiden en de kinderen meerderjarig geworden zijn",  noot onder Vred. 
Brugge 14 mei 1976 en Vred. Brugge 9 december 1977, RW 1979-80, 1789; P. SENAEVE, 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Personen- en fa-
milierecht, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, art. 371; P. SENAEVE, Compendium 
van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 1991, II, nr. 908 en nr. 1019.)

Het kind dat op flagrante wijze zijn plicht tot respect voor zijn ouders (vóór de wetswij-
ziging van 1995, plicht op eerbied en ontzag), miskent door bijvoorbeeld te weigeren hen 
in te lichten aangaande de studies of hen niet te raadplegen over de voortzetting van de 
studies, kan zijn recht op voortgezette tussenkomst vanwege zijn ouders in zijn onderhoud 
en opleiding verbeuren.

(zie ook G. BAETEMAN, J. GERLO, E. GULDIX, A. WYLLEMAN, V. DE SAEDELEER en K. JACOBS, 
"Overzicht van rechtspraak. Personen- en familierecht (1988-1994)", TPR 1994. nr. 399, 
p. 2274; J. GERLO, noot onder Brussel 5 februari 1986, TBBR 1987, 48; J. PAUWELS, Begin-
selen van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 1986, 146 en 262; J. PAUWELS, "De 
ouderlijke plicht nadat de ouders uit de echt gescheiden en de kinderen meerderjarig ge-
worden zijn", noot onder Vred. Brugge 14 mei 1976 en Vred. Brugge 9 december 1977, 
RW 1979-80, 1789;  P.  SENAEVE,  Artikelsgewijze commentaar met  overzicht  van recht-
spraak en rechtsleer. Personen- en familierecht, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwer-
pen, art. 371; P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 
1991, II, nr. 908 en nr. 1019.)

3.2.3. Uit de behandeling van de zaak ter zitting en uit de termen van besluiten blijkt 
zeer duidelijk dat de verhouding van (de verweerder) met zijn kinderen vertroebeld is.

3.2.4. Uit de overlegde stukken en uit de behandeling van de zaak ter zitting blijkt dat 
(de verweerder) geen contact meer had met zijn zoon, niet op de hoogte was van zijn stu-
dies en over de vliegopleiding van E. met (de verweerder) geenszins is overlegd.

Het uitgesproken en bewust volkomen negeren van (de verweerder) door (de eiseres) en 
de zoon E. getuigt van een gebrek aan eerbied en ingevolge de correlatie tussen artikel 
371 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek, (de verweer-
der) in deze omstandigheden geen onderhoudsgeld meer verschuldigd is voor E. en dit 
vanaf 1 april 2001.

3.2.5. Wat betreft de dochter E. is er ook reeds geruime tijd geen enkel contact meer 
met vader.

Rekening houdend met het bepaalde in de regelingsakte voorafgaandelijk aan de echt-
scheiding onderlinge toestemming dient (de verweerder) geen bijdrage te doen voor stu-
diekosten tijdens de humaniora in Oxford.
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Uit de behandeling van de zaak ter zitting blijkt dat E. na haar humaniorastudies ver-
schillende studierichtingen heeft gevolgd zonder succes, tevens reeds inkomsten heeft ge-
had uit arbeid en thans weer studeert, avondschool schoonheidsspecialiste en nu tweede 
jaar marketing en bedrijfsmanagement; zodat op 23 jaar haar opleiding nog niet voltooid 
is.

Bij deze onderscheiden studiekeuzes werd vader nooit betrokken.
Het uitgesproken en bewust volkomen negeren van (de verweerder) door (de eiseres) en 

dochter E. getuigt van een gebrek (aan) eerbied en ingevolge de correlatie tussen artikel 
371 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek, is (de ver-
weerder) in deze omstandigheden geen onderhoudsgeld meer verschuldigd voor E. en dit 
vanaf 1 maart 2005.

3.2.6. De vordering van (de verweerder) ter zake is dan ook gegrond en de vordering 
van (de eiseres) ongegrond",

na volgende vaststellingen over de feiten, neergelegd in het bestreden vonnis evenals in 
het vonnis a quo, gewezen door de Vrederechter van het tweede kanton te Sint-Niklaas 
van 5 november 2002, waarvan de redengeving werd overgenomen:

"Samenvattend:
- Gedingvoerende partijen zijn gehuwd geweest en uit hun huwelijk zijn twee thans 

meerderjarige kinderen geboren namelijk:
- E. geboren te Sint-Niklaas op 31 maart 1981;
- E. geboren te Sint-Niklaas op 04 mei 1984;
- Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 24 april 1993 werd 

de echtscheiding bij onderlinge toestemming uitgesproken;
- In de notariële regelingsakte voorafgaandelijk aan de echtscheiding door onderlinge 

toestemming van 10 september 1991 en in de aanvullende regelingsakte van 10 februari 
1993 werd de door (de verweerder) te betalen onderhoudsbijdrage voor de kinderen be-
paald". (bestreden vonnis p. 1 en 2).

"Partijen zijn bij onderlinge toestemming uit de echt gescheiden ingevolge vonnis van 
24 april 1993 van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Zij hebben twee kinde-
ren: E. E. , geboren op 31 maart 1981, en E. , geboren op 4 mei 1984.

In hun voorafgaande overeenkomst, bij akte verleden voor notaris J. Muller te Waas-
munster op 10 september 1991, was onder meer een onderhoudsgeld bedongen ten laste 
van (de verweerder) van 99,16 euro (4.000 frank) per maand en per kind, en zulks

'voor het laatst de eerste van de maand waarin de kinderen:
- ofwel hun studie voltooien;
- ofwel huwen;
- ofwel in hun eigen onderhoud kunnen voorzien;
- ofwel achttien jaar zijn geworden en hun studies hebben beëindigd of gehuwd zijn of 

in hun eigen onderhoud kunnen voorzien'.
In een aanvullende overeenkomst, bij akte voor dezelfde notaris van 10 februari 1993, 

waren een aantal verhogingen bedongen: per maand en per kind 24,79 euro (1000 frank) 
erbij vanaf 1 januari 1993, nogmaals 30,99 euro (1.250 frank) erbij vanaf 1 januari 1995 
en eveneens 24,79 euro (1.000 frank) bovenop vanaf 1 januari 1997. Geïndexeerd zou dit 
nu 189,64 euro (7.650 frank) per kind bedragen.

Verder was in die aanvullende overeenkomst bepaald: 'Tevens verbindt de heer X. E. er 
zich toe een ernstige bijdrage te leveren in de studiekosten, ingeval de kinderen in de toe-
komst hogere studies zullen volgen'.
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Zoon E. heeft van september 2000 tot augustus 2002 een opleiding tot lijnpiloot ge-
volgd in Zuid-Afrika of Namibië, en volgt nu sinds kort een soortgelijke opleiding in Bel-
gië.

Dochter E. heeft haar middelbaar onderwijs in België stopgezet en volgt sedert mei 
2001 een opleiding in Groot-Brittannië.

Sinds 1 april 2001 betaalt de eiser geen onderhoudsgeld meer". (vonnis vrederechter p. 
2 en 3).

Grieven
1. Overeenkomstig artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek dienen de ouders naar 

evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het 
toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen, en loopt de verplichting door na 
de meerderjarigheid van het kind indien de opleiding niet voltooid is.

Artikel 203bis van het Burgerlijk Wetboek laat elk van de ouders toe, onverminderd de 
rechten van het kind, van de andere ouder diens bijdrage te vorderen in de kosten die 
voortvloeien uit artikel 203, §1, van hetzelfde wetboek.

2. Naar luid van artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek zijn een kind en zijn ouders op 
elke leeftijd aan elkaar respect verschuldigd.

3. Artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek legt geen wettelijke beperking op aan de uit-
oefening van de rechten van het kind opzichtens zijn ouders op grond van artikel 203, §1, 
van hetzelfde wetboek, noch aan de uitoefening van de rechten van de ene ouder opzich-
tens de andere om diens bijdrage te vorderen overeenkomstig artikel 203bis van hetzelfde 
wetboek. Een zelfs flagrante miskenning van de voornoemde plicht tot respect voor zijn 
ouders, kan derhalve de onderhoudsaanspraken van het kind niet beperken. A fortiori kan 
een gebrek aan respect van de ene ouder voor de andere ouder het recht om van de andere 
ouder, overeenkomstig artikel 203bis van het Burgerlijk Wetboek, diens bijdrage te vor-
deren in de kosten die voortvloeien uit artikel 203, §1, van hetzelfde wetboek, geenszins 
beperken, nu artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek enkel het wederzijds respect tussen 
ouder en kind betreft en niet tussen ouders onderling.

4. Zoals blijkt uit de door het bestreden vonnis overgenomen uiteenzetting van de bij-
zonderste feitelijke gegevens van de zaak weergegeven in het vonnis a quo:

- werd de echtscheiding tussen partijen op grond van onderlinge toestemming toege-
staan bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 24 april 1993;

- zijn partijen in de op grond van artikel 1288, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wet-
boek, voorafgaand de echtscheiding door onderlinge toestemming gesloten overeenkomst, 
op 10 september 1991 overeengekomen dat de verweerder ertoe gehouden is een vast 
maandelijks onderhoudsgeld ten behoeve van de kinderen aan de eiseres te betalen en 
zulks "voor het laatst de eerste van de maand waarin de kinderen: ofwel hun studie vol-
tooien, ofwel huwen, ofwel in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, ofwel achttien jaar 
zijn geworden en hun studies hebben beëindigd of gehuwd zijn of in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien", en zijn zij in een aanvullende overeenkomst van 10 februari 1993 over-
eengekomen dat de verweerder er zich toe verbond "een ernstige bijdrage te leveren in de 
studiekosten, ingeval de kinderen in de toekomst hogere studies zullen volgen" (vonnis 
pp. 1-2, sub 1; vonnis a quo, p. 2, sub 3).

5. Hoewel de overeenkomst die de echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding 
door onderlinge toestemming, op grond van artikel 1288, eerste lid, 3°, van het Gerechte-
lijk Wetboek, in zijn versie zoals in de aanhef van het middel aangegeven, vooraf schrifte-
lijk dienen aan te gaan omtrent de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het onder-
houd en de opvoeding van de kinderen, hen in beginsel, overeenkomstig het artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, bindt, kan zij niet tot gevolg hebben de verplichting te wijzi-
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gen of te beperken welke door artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek aan de ouders t.o.v. 
deze kinderen worden opgelegd. Overeenkomstig artikel 1135 van het Burgerlijk Wet-
boek verbinden overeenkomsten immers niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is be-
paald, maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de ver-
bintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend.

Overeenkomstig artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de be-
schikkingen bedoeld in artikel 1288, eerste lid, 3°, van hetzelfde wetboek, na de echt-
scheiding door de bevoegde rechter worden herzien wanneer nieuwe omstandigheden bui-
ten de wil van de partijen hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen.

6. Het bestreden vonnis leidt uit "de correlatie tussen artikel 371 van het Burgerlijk 
Wetboek en artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek" evenwel af dat het kind dat op fla-
grante wijze zijn "plicht tot respect voor zijn ouders" miskent, zijn recht op voortgezette 
tussenkomst vanwege zijn ouders in zijn onderhoud en opleiding kan "verbeuren".

Volgens de appelrechters is er een miskenning van de plicht van respect wanneer het 
kind weigert de ouders in te lichten aangaande de studies of hen niet raadpleegt over de 
voortzetting van de studies.

Zowel wat betreft de zoon als de dochter van partijen oordeelt het bestreden vonnis 
"(dat) het uitgesproken en bewust volkomen negeren van (de verweerder) door (de eise-
res) en (respectievelijk zoon E. en dochter E. ) getuigt van een gebrek aan eerbied", waar-
na het, ingevolge "de correlatie tussen artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 
203 van het Burgerlijk Wetboek" besluit dat, zoals door de verweerder gevorderd, geen 
onderhoudsgeld meer verschuldigd is vanaf 1 april 2001 voor zoon E. en vanaf 1 maart 
2005 voor dochter E. , zonder dat het evenwel vaststelt dat de opleiding van de kinderen, 
zoals bepaald in artikel 203, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, op de weerhouden 
data voltooid was, zonder dat het aanneemt dat de verweerder, overeenkomstig de over-
eenkomsten van 10 september 1991 en 10 februari 1993 voorafgaand de echtscheiding 
door  onderlinge  toestemming,  geen  onderhoudsgeld  meer  verschuldigd is  vanaf  voor-
noemde data, en zonder dat het nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen die 
hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen, in de zin van artikel 1288, twee-
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, aanneemt.

7. Door aldus op grond van een gebrek aan eerbied (respect) van de eiseres en de kinde-
ren opzichtens de verweerder, de onderhoudsrechten van de kinderen alsook de eiseres' 
recht om de verweerders bijdrage in de onderhoudskosten te vorderen, te beperken, mis-
kent het bestreden vonnis derhalve

- de artikelen 203, 203bis en 371 van het Burgerlijk Wetboek;
- de verbindende kracht van de overeenkomsten van 10 september 1991 en 10 februari 

1993, die partijen in de aanloop van de echtscheidingsprocedure door onderlinge toestem-
ming, op grond van artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, nopens de onderhoudsbij-
dragen, sloten (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel als 
nodig, artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1288, eerste lid, 3°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek in de versie zoals in de aanhef van het middel aangegeven);

- de voorwaarden waaronder de voornoemde overeenkomsten van 10 september 1991 
en 10 februari  1993 door  de rechter kunnen worden gewijzigd (schending van artikel 
1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek, dienen de ouders 

naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levens-



Nr. 392 - 3.6.10 HOF VAN CASSATIE 1625 

onderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen.
Krachtens artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek, zijn een kind en zijn ouders 

op elke leeftijd aan elkaar respect verschuldigd.
2. Uit voormelde wetsbepalingen volgt dat de afwezigheid van respect dat een 

kind aan zijn ouders verplicht is, geen wettelijke uitsluitingsgrond vormt voor 
het recht op onderhoudsbijdrage van dat kind, recht dat van openbare orde is.

3.  De appelrechters oordelen dat  de aanspraak van het  kind op een onder-
houdsbijdrage informatie en samenspraak met de ouders impliceert, onder meer 
met betrekking tot de studies en verderzetting ervan, en dat bij gebrek aan derge-
lijk respect het kind iedere aanspraak op onderhoudsuitkering verbeurt. 

Zij oordelen vervolgens tevens dat, aangezien de verweerder niet op de hoogte 
was van de studiekeuze van zijn kinderen, noch hierin betrokken werd, hij vanaf 
1 april 2001 geen onderhoudsgeld meer verschuldigd is voor de zoon en vanaf 1 
maart 2005 voor de dochter.

4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters de artikelen 203, §1, en 
371 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
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 beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Gent, 

zitting houdende in hoger beroep.

3 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de 
h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 393

1° KAMER - 3 juni 2010

1º AUTEURSRECHT - COMPUTERPROGRAMMA - VERMOGENSRECHTEN - VERMOEDEN VAN 
VERKRIJGING TEN VOORDELE VAN DE WERKGEVER - GELDING

2º AUTEURSRECHT - NATUURLIJKE PERSOON - AUTEURSRECHTHEBBENDE - OVERDRACHT VAN 
VERMOGENSRECHTEN - GELDING
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1º Het inzake computerprogramma's ingesteld vermoeden van verkrijging van vermogen-
srechten ten voordele van de werkgever wijkt af van de inzake auteursrechten geldende 
algemene regel, die vereist dat een overdracht van de vermogensrechten ten gunste van 
de werkgever uitdrukkelijk wordt bepaald; het vermoeden geldt dan ook slechts voor de  
vermogensrechten met betrekking tot computerprogramma's gemaakt door werknemers 
of beambten bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever en kan 
niet  worden uitgebreid tot  de vermogensrechten met betrekking tot  computerprogram-
ma's gemaakt door de statutaire zaakvoerder van een handelsvennootschap, die niet  
mede de hoedanigheid heeft van werknemer ingevolge een met deze vennootschap ges-
loten arbeidsovereenkomst1.  (Art. 3, §3, eerste lid, Auteurswet 1994; Art. 3, Auteurswet 
1994)

2º De natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd geldt steeds als de oorspronkelijke  
auteursrechthebbende, ook indien de vermogensrechten worden overgedragen of wor-
den vermoed te zijn overgedragen2. (Art. 6, eerste lid, Auteurswet 1994)

(H. T. DEKIMO nv e.a.)

Schriftelijke conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle: 
1.  Het arrest verklaart de hoofdvordering van de eiser wegens de “inbeuk op zijn au-

teursrechten” op een computerprogramma “DocToKeep” en, onder meer, tot staking van 
deze inbreuk en tot schadevergoeding, ongegrond.

2. Het tweede onderdeel van het eerste cassatiemiddel, dat schending aanvoert van de 
artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 30 juni 1994 houdende de omzetting van de Europese 
richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, is 
gericht tegen het oordeel dat artikel 3 wel van toepassing is op een ”statutair zaakvoerder” 
van  een  vennootschap,  zoals  de  BVBA Area  Productions,  waarvan  eiser  zaakvoerder 
(doch geen werknemer) is en er derhalve een “automatische overdracht” heeft “plaats ge-
vonden” ten voordele van de vennootschap.

Het onderdeel komt gegrond voor.
De richtlijn gaat ervan uit dat computerprogramma’s onder bescherming van de auteur-

swet  vallen.  Het  voormelde artikel  3  van  de wet  bescherming  computerprogramma’s, 
houdende omzetting van de richtlijn bepaalt dat, tenzij bij overeenkomst of statutair an-
ders is bepaald,  alleen de werkgever  geacht wordt  verkrijger te zijn van de  vermogen-
srechten met betrekking tot  computerprogramma’s die zijn gemaakt door een of meer 
werknemers  of  beambten  bij  de  uitoefening  van  hun  taken  of  in  opdracht  van  hun 
werkgever. 

Dit vermoeden is precies het omgekeerde van dat wat ingesteld is als algemene regel in 
de  Auteurswet  1994,  waarvan  het  artikel  3  namelijk  bepaalt  dat,  wanneer  een auteur 
werken tot stand brengt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een statuut, de ver-
mogensrechten worden  overgedragen aan de werkgever voor zover uitdrukkelijk in die 
overdracht  van rechten is  voorzien  en voor  zover  de creatie van het  werk binnen het 
toepassingsgebied van de overeenkomst of het statuut valt. 

De uitzondering op de regel dat de auteur zijn vermogensrechten op zijn creatie be-
houdt,  spijts  zijn  arbeidsovereenkomst,  dus  op  zijn  principiële  auteursrechtelijke 
bescherming, moet, zoals elke uitzondering, strikt uitgelegd worden. Als de wet, d.i. de 
wet  bescherming  computerprogramma’s,  als  uitzondering  voorziet  de  creatie  van  een 
computerprogramma dat gemaakt is door een “werknemer”, dan kan die uitzondering niet 
uitgebreid worden tot een statutaire zaakvoerder die zulk programma creëert in het kader 

1 Zie de concl. van het O.M. Zie ook F. DE VISSCHER & B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur et des 
droits voisins, nr. 254; B. MICHAUX & H.-F. LENAERTS, Les droits relatifs aux programmes d'ordinateur 
créés par un employé ou un agent, in Orientations, 1995, 243.
2 Zie de concl. van het O.M.; F. DE VISSCHER & B. MICHAUX, ibid.
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van zijn mandaat in een handelsvennootschap. Bij gebrek aan definitie in die wet van het 
begrip “werknemer” kan alleen het gemeen recht dienstig zijn, d.z. de artikelen 2 en 3 van 
de  arbeidsovereenkomstenwet,  die  de  arbeidsovereenkomst  definiëren  als  een 
overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt, tegen een loon, onder gezag van een 
werkgever in hoofdzaak arbeid te verrichten.

De appelrechters breiden toch deze uitzondering uit tot de statutaire zaakvoerder die 
eiser is, hoewel ze vooraf geoordeeld hebben dat de partijen niet lijken te betwisten dat hij 
geen werknemer is in de zin van de Belgische arbeidswetgeving.

Ze hebben dus dat artikel van de wet bescherming van computerprogramma’s geschon-
den.

3. Het vierde onderdeel is gericht tegen het oordeel dat, door het feit dat de eiser (statu-
tair) zaakvoerder was van de vennootschap er een “automatische overdracht” heeft “plaats 
gevonden” ten voordele van die vennootschap. Het voert schending aan van, o.m., de arti-
kelen 1, 2 en 5 van de wet van 30 juni 1994 betreffende de bescherming van computerpro-
gramma’s en 1, §1 en §3 en 6, §1 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteurs-
recht en de naburige rechten.

Ook dit onderdeel komt gegrond voor in zoverre het artikel 6, eerste lid, van de Auteur-
swet 1994 als geschonden aanwijst.

Volgens deze bepaling is de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd de oor-
spronkelijke auteursrechthebbende. 

Het artikel 2, eerste lid, van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 heeft aan de Lidstat-
en  de  mogelijkheid  geboden  een  rechtspersoon  als  de  oorspronkelijke  au-
teursrechthebbende te aanzien. Bij de omzetting van de richtlijn heeft de Belgische wet-
gever deze mogelijkheid echter niet benut, zodat de natuurlijke persoon die het werk heeft 
gecreëerd steeds geldt als de oorspronkelijke auteursrechthebbende, ook indien de vermo-
gensrechten later worden overgedragen of worden vermoed te zijn overgedragen. 

De appelrechters oordelen dat de auteurrechten zijn ontstaan in hoofde van de ven-
nootschap en niet in hoofde van de natuurlijke persoon, de eiser.

Ze hebben dus dat artikel 6, eerste lid, van de Auteurswet 1994 geschonden. 
4. De cassatie van de beslissing op de hoofdvordering dient te worden uitgebreid tot de 

beslissingen op de tegenvorderingen (bekritiseerd door het tweede middel) en op de kos-
ten die er het gevolg van zijn.

5. Conclusie: vernietiging en verwijzing.

ARREST

(AR C.09.0226.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 november 2008 gewezen 

door het Hof van beroep te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen



1628 HOF VAN CASSATIE 3.6.10 - Nr. 393 

- artikel 149 van de Grondwet, gecoördineerd op 17 februari 1994;
- de artikelen 1, 2, 3 en 5 van de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch 

recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van 
computerprogramma's;

- artikel 3, §1 en §3, en artikel 6, eerste lid en tweede lid (zoals vervangen door artikel 
9 Wet van 9 mei 2007), van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten;

- de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 824 van het Gerechtelijk Wetboek;
- "Verzaking of afstand van rechten wordt niet vermoed, dient strikt te worden uitge-

legd en moet hetzij uitdrukkelijk worden vastgesteld hetzij blijken uit feiten die voor geen 
andere uitleg vatbaar zijn" (Algemeen rechtsbeginsel).

Aangevochten beslissing
Door bevestiging van het vonnis van de eerste rechter verklaart het hof van beroep de 

hoofdvordering van de eiser ongegrond.
Het  bestreden  arrest  steunt  deze  beslissing  op  de  vaststelling  dat  de  eiser  niet  als 

auteur(srechthebbende) van het litigieuze computerprogramma kan worden beschouwd.
Deze stelling wordt in het arrest als volgt gemotiveerd:
"De oorspronkelijke hoofdvordering: het auteursrecht van de heer H. op het computer-

programma
8. Artikel 3 van de wet van 30 juni 1994 houdende de omzetting in het Belgisch recht 

van de Europese Richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van compu-
terprogramma's bepaalt dat tenzij bij overeenkomst of statutair anders is bepaald, alleen 
de werkgever geacht wordt verkrijger te zijn van de vermogensrechten met betrekking tot 
computerprogramma's die zijn gemaakt door een of meer werknemers of beambten bij de 
uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever.

Partijen lijken niet te betwisten dat de heer H. (de eiser) geen werknemer was in de zin 
van de Belgische arbeidswetgeving.

Zelfs indien men zou oordelen dat artikel 3 van de zoëven genoemde wet niet van toe-
passing is op een statutair zaakvoerder, wat naar het oordeel van het hof (van beroep) wel 
het geval is, zodat een automatische overdracht heeft plaats gevonden, dan nog is de heer 
H. ook geen auteur in eigen naam en voor eigen rekening in de zin van de wet van 30 juni 
1994, betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zoals achteraf gewijzigd, om de 
redenen verder vermeld.

Op grond van artikel 1 van de genoemde wet worden computerprogramma's, het voor-
bereidend  materiaal  daaronder  begrepen,  overeenkomstig  het  bepaalde  in  Richtlijn 
91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van compu-
terprogramma's auteursrechtelijk beschermd en gelijkgesteld met werken van letterkunde 
in de zin van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en 
kunst.

In overeenstemming daarmee en in overeenstemming met de Wet van 30 juni 1994 be-
treffende het auteursrecht en de naburige rechten zoals achteraf gewijzigd (hierna 'de Au-
teurswet'), schrijft artikel 2 van de omzettingswet voor dat een computerprogramma be-
scherming geniet indien het oorspronkelijk is in die zin, dat het een eigen intellectuele 
schepping van de auteur is.

Op grond van artikel 3, §1, van de Auteurswet zijn de vermogensrechten roerende rech-
ten die overgaan bij erfopvolging en vatbaar zijn voor gehele of gedeeltelijke overdracht, 
volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen onder meer worden ver-
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vreemd of in een gewone of exclusieve licentie worden ondergebracht.
Ten aanzien van de auteur worden alle contracten schriftelijk bewezen. De contractuele 

bedingen met betrekking tot het auteursrecht en de exploitatiewijzen ervan moeten restric-
tief worden geïnterpreteerd.

Tussen de heer H. en de bvba Area Productions bestaat geen geschreven contract. Dit is 
op zichzelf evenwel nog niet voldoende om vast te stellen dat de heer H. auteur was van 
het programma.

Artikel 6, eerste lid en tweede lid, van de Auteurswet bepalen dat de oorspronkelijke 
(auteursrechthebbende) de natuurlijke persoon is die het werk heeft gecreëerd. Tenzij het 
tegendeel is bewezen, wordt eenieder als auteur aangemerkt wiens naam of letterwoord 
waarmee hij te identificeren is als dusdanig op het werk, op een reproductie van het werk, 
of bij een mededeling aan het publiek ervan wordt vermeld.

Precies deze gegevens ontbreken.
Er is evenwel meer. Het is mogelijk dat de heer H. aan het computerprogramma ge-

werkt heeft, al laten de dossiers niet toe uit te maken in welke mate dit het geval was. Ook 
de heer G. en Jovan Design hebben meegewerkt aan de creatie van het programma.

De heer H. gaat evenwel ten onrechte voorbij aan het feit dat hij in dat geval aan het 
programma gewerkt heeft in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van Area Productions en 
dus voor rekening en in naam van de gefailleerde.

Om de volgende reden kan hij thans niet argumenteren dat hij in eigen naam en voor ei-
gen rekening werkte en derhalve gerechtigd is op een staking zoals hij ze vordert. Indien 
hij in eigen naam en voor eigen rekening zou gewerkt hebben, zou hij een essentieel as-
pect van de rechtspersoon (bvba) die hij gecreëerd had met de heer G., namelijk het af-
zonderlijk en afgescheiden vermogen, miskennen. Het is juridisch niet correct te beweren 
dat alle voordelen van het computerprogramma voor hemzelf zijn, maar dat alle lasten bij 
de gefailleerde vennootschap blijven.

Het doel van de vennootschap was onder meer 'uitbating van een kantoor voor mecha-
nografische werken, grafisch ontwerper, groothandel in software, studie-organisatie- en 
raadgevend bureau inzake informatica en handelsaangelegenheden' (zie pv van inventaris 
- stuk 2 van het dossier van curator qq.). Het ontwikkelen van software valt onder de doel-
stelling van de vennootschap. Als zaakvoerder heeft de heer H. zijn diensten ter beschik-
king van de vennootschap gesteld om dit doel te realiseren. De auteursrechten behoorden 
dan ook tot het actief van de vennootschap. Geen enkel stuk van de dossiers laat toe te be-
sluiten dat het de vennootschap was die aan de heer H. persoonlijk opdracht gegeven heeft 
om software te ontwikkelen, zodat uit het geheel van de gegevens besloten moet worden 
dat het computerprogramma DocToKeep tot het vermogen van de vennootschap behoor-
de. Om die reden is geen schriftelijk document van overdracht van vermogensrechten van 
de heer H. naar de vennootschap vereist om aan te tonen dat het programma rechtsgeldig 
door de curator kon verkocht worden. Nu de heer H. als zaakvoerder van en voor de ven-
nootschap werkte, binnen het maatschappelijk doel van de vennootschap, behoorden de 
vermogensrechten van het computerprogramma tot het actief van de vennootschap.

De bepalingen van de auteurswet en de softwareauteurswet zijn in overeenstemming 
met de vennootschapswetgeving.

De heer H. heeft tot vijf maanden na de verkoop van het grootste gedeelte van de activa 
van de failliete vennootschap, daarin inbegrepen het computerprogramma in ontwikke-
ling, zich consistent en consequent zo gedragen dat de bvba Area Productions eigenaar 
was van het programma. Deze houding was in overeenstemming met de gekozen rechts-
vorm.

Voor zover nog nodig, wijst het hof (van beroep) er nog op dat de heer H. niet aantoont 
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dat de boeking in de balans anders gebeurde dan in overeenstemming met het voorgaan-
de".

Grieven
Eerste middel
(...)
2. Tweede onderdeel 
Schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 30 juni 1994 houdende de omzet-

ting van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van 
computerprogramma's.

2.1. Krachtens de artikelen 1 en 2 van bovenvermelde wet geniet de "auteur" van een 
"oorspronkelijk" computerprogramma auteursrechtelijke bescherming op zijn werk.

2.2. Als uitzondering op deze regel wordt door artikel 3 van dezelfde wet een wettelijk 
vermoeden ingesteld krachtens hetwelk:

"Tenzij  bij  overeenkomst of statutair  anders is  bepaald, alleen de werkgever geacht 
(wordt) verkrijger te zijn van de vermogensrechten met betrekking tot computerprogram-
ma's die zijn gemaakt door een of meer werknemers of beambten (in het Frans: "agents") 
bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever".

2.3. De eiser, een "statutair zaakvoerder" van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid is noch werknemer (hetgeen in voorliggend geval uitdrukkelijk door het 
arrest (p. 3, nr. 8, lid 3) wordt vastgesteld) noch "beambte" (hetgeen evenmin door het ar-
rest wordt beweerd noch wettelijk kon worden vastgesteld) in de zin van vermeld artikel 3 
van de wet van 30 juni 1994 betreffende de bescherming van computerprogramma's. Het 
door deze bepaling ingesteld wettelijk vermoeden ten voordele van de "werkgever" is der-
halve niet van toepassing.

2.4. Door te oordelen dat vermeld artikel 3 wel van toepassing is op een "statutair zaak-
voerder" (de eiser) en er derhalve een "automatische overdracht" heeft "plaatsgevonden" 
ten voordele van de vennootschap waarvan eiser zaakvoerder (doch geen "werknemer") 
was, heeft het arrest de artikelen 1, 2 en 3 van de bovengeciteerde wet geschonden.

(...)
4. Vierde onderdeel
Schending van artikel 149 van de Grondwet, van de artikelen 1, 2 en 5 van de wet van 

30 juni 1994 betreffende de bescherming van computerprogramma's, de artikelen 1, §1 en 
§3, en 6, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige 
rechten, van het algemeen rechtsbeginsel dat verzaking of afstand van rechten niet wordt 
vermoed, strikt dient te worden uitgelegd en hetzij uitdrukkelijk dient vastgesteld te wor-
den hetzij moet blijken uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn en van ar-
tikel 824 Gerechtelijk Wetboek dat dit beginsel bekrachtigt.

4.1. Het arrest (p. 3, nr. 8, lid 3, en p. 4, lid 7 en 8) oordeelt dat eiser hoe dan ook - d.i. 
zelfs indien hij aan het litigieuze programma gewerkt heeft - dit niet deed "in eigen naam 
en voor eigen rekening" doch "als zaakvoerder van Area Productions en dus voor reke-
ning en in naam van de gefailleerde". Het ontwikkelt deze stelling aan de hand van de 
overwegingen dat de eiseres als "zaakvoerder" zijn diensten ter beschikking van de ven-
nootschap stelde en de auteursrechten en vermogensrechten in verband met het computer-
programma dan ook behoorden tot het actief van de vennootschap (arrest p. 5, lid 2) en de 
eiser zich "consistent en consequent zo gedragen had dat de bvba Area Productions eige-
naar was van het programma" (arrest, p. 5, lid 4).

4.2. Door aldus te oordelen en op grond van deze redenen het auteurschap van eiser te 
ontkennen heeft het arrest alle in dit onderdeel ingeroepen bepalingen en beginselen ge-
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schonden.
4.3. In zijn beroepsconclusie (syntheseconclusie, p. 15, lid 2, p. 18-19, p. 26) had de ei-

ser - zoals ook boven (nr. 1.1) reeds aangeduid - op omstandige wijze aangevoerd dat hij 
als zaakvoerder van een bvba toch een "zelfstandige" was en dat hij het auteursrecht op 
het door hem gecreëerde computerprogramma geenszins automatisch overdroeg aan de 
vennootschap waarvan hij de zaakvoerder was. Hij beriep zich op artikel 2 van de Com-
puterprogrammawet en stelde dat de oorspronkelijke auteur van een computerprogramma 
steeds een fysische persoon is en dat "door niet aan te duiden welke fysische persoon de 
auteur van het computerprogramma is en toch te oordelen dat het programma tot de boe-
del van de vennootschap Area Production kon behoren, het vonnis (van de eerste rechter) 
artikel 2 van de Computerwet schendt (syntheseconclusie, p. 26, nr. 10.1).

Steunend op artikel 3 van de algemene Auteurswet wees de eiser erop dat de auteur de 
eigenaar is van het computerprogramma dat hij creëert, dat de overdracht van vermogens-
rechten enkel schriftelijk kan bewezen worden ten aanzien van de auteur en elke "afstand" 
van rechten restrictief in het voordeel van de auteur dient te worden geïnterpreteerd (syn-
theseconclusie, p. 19 en p. 17, nr. 12.2 en p. 28).

De eiser liet op gemotiveerde wijze gelden dat in voorliggend geval bij gebrek aan een 
desbetreffend duidelijk geschrift  geen sprake was van "overdracht" van eisers auteurs-
rechten aan de vennootschap of van een "afstand" van zijn rechten.

De eiser wees erop dat een vermoeden van overdracht van rechten door de wet (artikel 
3 van de Computerprogrammawet) alleen voorgeschreven is indien het computerprogram-
ma gemaakt is door "werknemers" of "beambten" bij de uitoefening van hun taken of in 
opdracht van hun werkgever, voorwaarden die hij terecht niet vervuld achtte (zie boven 
eerste twee onderdelen).

4.4. Het arrest dat oordeelt zoals boven (nr. 4.1) aangeduid, zonder te antwoorden op 
bovenvermelde middelen (nr. 4.3), is niet regelmatig gemotiveerd en schendt artikel 149 
van de Grondwet dat de rechter verplicht tot het beantwoorden van de door partijen regel-
matig ingeroepen middelen.

4.5. Door uit het feit dat eiser zaakvoerder was van de bvba af te leiden dat de auteurs-
rechten op het gecreëerde computerprogramma, hoe dan ook, automatisch in het actief 
van deze vennootschap terecht kwamen en dat uit eisers "gedrag" een erkenning van de 
eigenaarsrechten van de vennootschap zou blijken, heeft het arrest op flagrante wijze de 
bovenvermelde (nr. 4.3) door de eiser in conclusie ingeroepen, auteursrechtelijke regels 
geschonden, meer bepaald:

- de artikelen 1 en 3, §1 en §3, en 6, §1, van de algemene auteurswet die voorschrijven 
dat de auteursrechten (artikel 1) meer bepaald de vermogensrechten slechts schriftelijk en 
uitdrukkelijk kunnen worden overgedragen en de desbetreffende contractuele bedingen 
restrictief moeten worden geïnterpreteerd (artikel 3, §1 en §3) en dat de oorspronkelijke 
auteursrechthebbende de natuurlijke persoon is die het werk heeft gecreëerd;

- de artikelen 1, 2, 3 en 5 van de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch 
recht van de Europese richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogram-
ma's waaruit volgt dat behoudens het - in voorliggend geval niet toepasselijk - vermoeden 
van overdracht voorgeschreven door artikel 3, het auteursrecht toekomt aan de fysische 
persoon die het computerprogramma heeft  gecreëerd (de artikelen 1,  2 en 3) en deze 
"rechthebbende" zijn toestemming moet geven voor het auteursrechtelijk beschermd werk 
(artikel 5);

- het algemeen rechtsbeginsel, bekrachtigd door artikel 824 van het Gerechtelijk Wet-
boek, krachtens hetwelk verzaking of afstand van een recht niet wordt vermoed, strikt 
dient te worden geïnterpreteerd en slechts kan worden afgeleid uit een uitdrukkelijke akte 
of uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn.
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(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel 
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 3, §3, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende 

het auteursrecht en de naburige rechten, kunnen, wanneer een auteur werken tot 
stand brengt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een statuut, de ver-
mogensrechten worden overgedragen aan de werkgever voor zover uitdrukkelijk 
in die overdracht van rechten is voorzien en voor zover de creatie van het werk 
binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst of het statuut valt.

Krachtens artikel 3 van de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in het 
Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechts-
bescherming van computerprogramma's, wordt, tenzij bij overeenkomst of statu-
tair anders is bepaald, alleen de werkgever geacht verkrijger te zijn van de ver-
mogensrechten met betrekking tot computerprogramma's die zijn gemaakt door 
een of meer werknemers of beambten bij de uitoefening van hun taken of in op-
dracht van hun werkgever.

2.  Uit  deze bepalingen volgt dat het inzake computerprogramma's ingesteld 
vermoeden van verkrijging van vermogensrechten ten voordele van de werkge-
ver afwijkt van de inzake auteursrechten geldende algemene regel, die vereist dat 
een overdracht van de vermogensrechten ten gunste van de werkgever uitdrukke-
lijk wordt bepaald.

Het vermoeden geldt dan ook slechts voor de vermogensrechten met betrek-
king tot computerprogramma's gemaakt door werknemers of beambten bij de uit-
oefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever en kan niet worden 
uitgebreid tot de vermogensrechten met betrekking tot computerprogramma's ge-
maakt  door  de  statutaire  zaakvoerder  van  een  handelsvennootschap,  die  niet 
mede de hoedanigheid heeft van werknemer ingevolge een met deze vennoot-
schap gesloten arbeidsovereenkomst.

3. De appelrechters stellen vast dat partijen niet betwisten dat de eiser geen 
werknemer was in de zin van de Belgische arbeidswetgeving.

Zij oordelen dat het vermoeden ingesteld door het artikel 3 van de wet van 30 
juni 1994 houdende omzetting in het Belgisch recht van de Europese richtlijn 
van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's 
van toepassing is op een statutaire zaakvoerder, zodat een automatische over-
dracht van de vermogensrechten ten voordele van de vennootschap waarvan de 
eiser statutair zaakvoerder is, heeft plaatsgegrepen.

4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters de in randnummer 3 ver-
melde wetsbepaling.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Derde onderdeel
5. De eiser heeft het in het onderdeel bedoelde verweer gevoerd.
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De appelrechters beantwoorden dit verweer niet.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Vierde onderdeel
6. Krachtens artikel 6, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 

auteursrecht en de naburige rechten, is de natuurlijke persoon die het werk heeft 
gecreëerd de oorspronkelijke auteursrechthebbende.

7. De door het artikel 2, eerste lid, van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 
aan de Lidstaten geboden mogelijkheid een rechtspersoon als de oorspronkelijke 
auteursrechthebbende te aanzien, werd door de Belgische wetgever bij de omzet-
ting van de richtlijn niet benut, waardoor de natuurlijke persoon die het werk 
heeft gecreëerd steeds geldt als de oorspronkelijke auteursrechthebbende, ook in-
dien de vermogensrechten later worden overgedragen of worden vermoed te zijn 
overgedragen.

8. De appelrechters oordelen dat:
- zelfs indien men zou oordelen dat artikel 3 van de wet van 30 juni 1994 hou-

dende omzetting in het Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 
betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's niet van toepassing 
is op een statutaire zaakvoerder, de eiser ook geen auteur is in eigen naam en 
voor eigen rekening in de zin van de wet van 30 juni 1994 betreffende het au-
teursrecht en de naburige rechten;

- de eiser immers niet in eigen naam en voor eigen rekening werkte, maar als 
zaakvoerder van de vennootschap in naam en voor rekening van deze laatste;

- het ontwikkelen van software onder de doelstellingen van de vennootschap 
viel en de eiser zijn diensten ter beschikking van de vennootschap stelde om dit 
doel te realiseren;

- de auteursrechten dan ook tot het actief van de vennootschap behoorden.
9. De appelrechters die op die gronden oordelen dat de auteursrechten zijn ont-

staan in hoofde van de vennootschap en niet in hoofde van de natuurlijke per-
soon die het werk heeft gecreëerd, schenden artikel 6, eerste lid, van de wet van 
30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Omvang van cassatie
10. De vernietiging van de beslissing op de hoofdvordering strekt zich uit tot 

de beslissingen op de tegen- en tussenvorderingen en omtrent de kosten, die er 
het gevolg van zijn.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart het arrest bindend ten aanzien van de in bindendverklaring opgeroe-

pen partij.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

3 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de 
h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. De Gryse en Verbist.

Nr. 394

1° KAMER - 3 juni 2010

VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DUUR - WET RIJKSCOMPTABILITEIT - SCHULDVORDERING TEN LASTE 
VAN DE STAAT - OVERLEGGING - VASTE UITGAVE - BEGRIP

Op het vlak van de verjaring van de schuldvorderingen ten laste van de Staat heeft de wet-
gever een onderscheid willen invoeren naargelang de betaling van de schuldvordering al  
dan  niet  afhankelijk  is  van  een  overlegging  door  de  belanghebbende;  voor  andere  
schuldvorderingen dan die welke voor de Staat een vaste uitgave zijn, zoals bezoldigin-
gen, pensioenen, uitkeringen en toelagen, dienen de belanghebbenden om de betaling 
van hun vorderingen te verkrijgen, een aangifte, staat of rekening over te leggen1.  (Art. 
100,  eerste  lid,  1°,  KB  17 juli  1991  houdende coördinatie  van de wetten  op  de Ri-
jkscomptabiliteit; Artt. 68 en 100, KB 10 dec. 1868 houdende algemeen reglement op Ri-
jkscomptabiliteit)

(VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST T. B.)

ARREST

(AR C.09.0386.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 23 april 2007 en 29 april 

2008 gewezen door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle 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 100, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 

1 Zie Cass., 25 maart 2004, AR C.01.0597.N, AC, 2004, nr. 167; zie Verslag namens de Commissie 
voor financiën (wet van 6 februari 1970), Pas, 1970, 158; P.-J. DEFOORT, "Het toepassingsgebied van 
de vijfjarige verjaringstermijn van schuldvorderingen ten laste van de staat m.b.t. schuldvorderingen 
op grond van artikel 1382 BW", P & B, 1995, 32, nr. 8.
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houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit,  zoals te dezen 
van toepassing, zijn verjaard en voorgoed vervallen ten voordele van de Staat, 
onverminderd de vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, regle-
mentaire  of  ter  zake  overeengekomen  bepalingen:  1°  de  schuldvorderingen, 
waarvan de wettelijke of op reglementaire wijze bepaalde overlegging niet ge-
schied 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 overgelegd binnen de onder 1° bedoelde termijn, door de mi-
nisters niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van-
af 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.

2. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever op het vlak van de verjaring 
van de schuldvorderingen ten laste van de Staat een onderscheid heeft willen in-
voeren naar gelang de betaling van de schuldvordering al dan niet afhankelijk is 
van een overlegging door de belanghebbende. 

Uit de bepalingen van het Algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit, in-
zonderheid de artikelen 68 en 100, volgt dat voor andere schuldvorderingen dan 
die welke voor de Staat een vaste uitgave zijn, zoals bezoldigingen, pensioenen, 
uitkeringen en toelagen, de belanghebbenden om de betaling van hun vorderin-
gen te verkrijgen, een aangifte, staat of rekening dienen over te leggen. 

3. De appelrechters stellen vast dat de verweerder de ambtshalve bezoldiging 
van gepresteerde overuren en dus betaling van achterstallige wedde vordert. 

Vervolgens  oordelen  zij  dat  de  eiseres  met  toepassing  van  haar  statuut 
ambtshalve diende over te gaan tot de bezoldiging van de door de verweerder ge-
presteerde overuren van zodra gebleken was dat de compensatie van de 1723 
uren niet binnen de vier maanden kon gebeuren.

Op grond hiervan vermochten de appelrechters naar recht te oordelen dat de 
vordering van de verweerder geen overlegging door de belanghebbende vereiste, 
mitsdien onderworpen was aan de verjaringstermijn bepaald door het artikel 100, 
eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie 
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en niet aan die bepaald onder 1° van 
zelfde bepaling.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

3 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de 
h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Geinger en Maes.
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Nr. 395

1° KAMER - 4 juni 2010

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AFTREK - VERHUUR VAN 
ONROERENDE GOEDEREN - ZESDE RICHTLIJN 77/388/EEG VAN DE RAAD - BEGRIP - 
BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - ZESDE 
RICHTLIJN 77/388/EEG VAN DE RAAD - B.T.W. - AFTREK - VERHUUR VAN ONROERENDE 
GOEDEREN - BEGRIP - BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - 
ZESDE RICHTLIJN 77/388/EEG VAN DE RAAD - B.T.W. - RECHTSPUNT WAAROVER REEDS 
UITSPRAAK IS GEDAAN - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING

4º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - ZESDE 
RICHTLIJN 77/388/EEG VAN DE RAAD - B.T.W. - RECHTSPUNT WAAROVER REEDS UITSPRAAK 
IS GEDAAN - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING

1º en 2° Het nationaal gerecht moet rekening houden met alle omstandigheden waarin de  
litigieuze verrichting plaatsvindt om de kenmerken ervan te onderzoeken en te beoorde-
len of zij omschreven kan worden als een huur van onroerende goederen in de zin van 
artikel 13, B, b), van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betre-
ffende  de  harmonisatie  van  de  wetgevingen  der  Lidstaten  inzake  omzetbelasting  -  
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grond-
slag - en moet hij  zodoende nagaan of de overeenkomsten, zoals zij  zijn uitgevoerd,  
hoofdzakelijk bestaan in de passieve terbeschikkingstelling van ruimtes of oppervlakten  
van onroerende goederen tegen een vergoeding die verband houdt met het tijdsverloop,  
dan wel strekken tot het verrichten van een dienst die voor een andere kwalificatie in  
aanmerking  komt1.  (Art.  44,  §3,  2°,  Btw-wetboek;  Art.  13,  B,  b),  Zesde  richtlijn 
77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977)

3º en 4° Wanneer de door een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen beslechte vraag dezelfde is als die welke voor het Hof van Cassatie gesteld  
wordt, hoeft het Hof die prejudiciële vraag niet te stellen2.

(MONS EXPO nv T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIÊN)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0285.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

1 Zie gedeelt. andersl. concl. van het O.M. in Pas, 2010, nr.395, dat van mening was dat de tweede, 
door de verweerder tegen het eerste onderdeel van het eerste middel opgeworpen grond van niet-ont-
vankelijkheid gegrond was, in zoverre hij hierin aanvoerde dat voornoemd onderdeel feiten en recht 
vermengde en het Hof verzocht om de door het hof van beroep gedane uitlegging van de feiten te 
vervangen door die welke de eiseres hieraan gaf.
2 Zie m.n. Cass., 14 juni 2006, AR P.06.0073.F, www.cass.be.
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De eiseres voert vijf middelen aan in haar cassatieverzoekschrift, waarvan een 
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 44, §3, 2°, BTW-wetboek, zijn van de belastingen vrijge-

steld, de verpachting, de verhuur en de overdracht van huur van uit hun aard on-
roerende goederen, met uitzondering van enkele gevallen die te dezen niet van 
toepassing zijn.

Dat artikel is de omzetting, in het interne recht, van artikel 13, B, sub b), van 
de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de har-
monisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeen-
schappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grond-
slag.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat beslist dat het begrip "verhuur 
van onroerende goederen" bedoeld in artikel 13, B, sub b), ruimer is dan dat welk 
in de verschillende nationale wetgevingen is bepaald, omschrijft dat begrip als er 
in wezen in bestaande dat een verhuurder een huurder voor een overeengekomen 
tijdsduur en onder bezwarende titel het recht verleent een onroerend goed te ge-
bruiken als ware hij de eigenaar ervan en ieder ander van het genot van dat recht 
uit te sluiten.

In het arrest C-284/03 van 18 november 2004 (Belgische Staat c/ Temco Euro-
pe), heeft het Hof van Justitie voor recht gezegd dat de verhuur van onroerend 
goed, die in de regel een betrekkelijk passieve activiteit  is die enkel verband 
houdt met het tijdsverloop en geen toegevoegde waarde van betekenis oplevert, 
moet worden onderscheiden van andere activiteiten die ofwel een zakelijk-indu-
strieel en commercieel karakter hebben, ofwel een voorwerp hebben dat beter 
wordt gekarakteriseerd door het leveren van een prestatie dan door de enkele ter-
beschikkingstelling van een goed (punt 20).

De duur van de verhuur is op zichzelf echter geen onderscheidend criterium en 
het feit dat de wederprestatie voor de verhuurder rekening houdt met andere ele-
menten dan de duur van het gebruik van het goed, sluit niet noodzakelijkerwijs 
de kwalificatie als "verhuur van onroerende goederen" uit wanneer de andere 
elementen waarmee rekening wordt gehouden een kennelijk bijkomstig karakter 
hebben ten opzichte van het deel van de wederprestatie dat met het tijdsverloop 
verband houdt of geen vergoeding vormen voor een andere prestatie dan enkel 
de terbeschikkingstelling van een goed (punten 21 en 23).

Dat in de overeenkomst dergelijke beperkingen van het  recht  het  gehuurde 
goed te gebruiken zijn opgenomen, neemt daarenboven niet weg dat dit gebruik 
uitsluitend is ten opzichte van eenieder die niet op grond van de wet of de over-
eenkomst een recht kan doen gelden ten aanzien van het goed dat het voorwerp 
van de huurovereenkomst vormt (punt 25).

De nationale rechter moet alle omstandigheden in aanmerking nemen waarin 
de litigieuze transactie zich afspeelt teneinde de kenmerkende elementen daarvan 
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te achterhalen en te beoordelen of deze als "verhuur van onroerende goederen" in 
de zin van artikel 13, B, sub b), van de zesde Richtlijn kan worden gekwalifi-
ceerd, en hij moet aldus nagaan of de overeenkomsten zoals zij worden uitge-
voerd, in hoofdzaak de passieve terbeschikkingstelling tot doel hebben van ruim-
tes of oppervlakten van onroerende goederen, tegen een vergoeding die verband 
houdt met het tijdsverloop, dan wel strekken tot het verrichten van een dienst die 
voor een andere kwalificatie in aanmerking komt. (punten 26 en 27).

De vraag die in dat arrest wordt beantwoord en die welk te dezen wordt voor-
gesteld, zijn gelijklopend, zodat het Hof geen prejudiciële vraag aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie hoeft te stellen.

Het bestreden arrest vermeldt, op grond van eigen redenen, het volgende:
- de activiteiten van de eiseres bestaan hoofdzakelijk uit de terbeschikkingstel-

ling, tegen betaling, van de volledige uitrusting in haar multifunctionele hall of 
van een gedeelte daarvan aan organisatoren van verschillende evenementen,

- de overeenkomsten met de organisatoren hebben hoofdzakelijk betrekking op 
de terbeschikkingstelling van tentoonstellingsruimten,

- de vermelding, in die overeenkomsten, van beperkingen op het recht om de 
gehuurde ruimten te gebruiken, belet niet dat dit gebruik uitsluitend is ten aan-
zien van alle andere in de overeenkomst bedoelde personen,

- de korte huurtijd houdt inherent verband met de bestemming van de ruimten.
Het arrest beslist daarenboven wat volgt :
- de diensten zoals de schoonmaak van de ruimten, de verzekeringen, de elek-

trische aansluitingen en koffers, het technisch personeel, het onderhoudsperso-
neel en het personeel voor het onthaal, de terbeschikkingstelling van containers, 
enz.  zijn  slechts  bijkomstig  ten aanzien van de  terbeschikkingstelling van de 
ruimten,

- de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen, ruimten voor gebruik als cafe-
taria,  keuken,  vergaderzalen,  vestiaires,  alsook telefoon- en ADSL-lijnen zijn 
eveneens slechts bijkomstig ten aanzien van de verhuur van de ruimten.

Het arrest beslist, met aanneming van de redenen van de eerste rechter, dat die 
diensten "bijkomstige prestaties zijn - waarvoor de btw-aftrek is toegekend - ten 
opzichte van de passieve terbeschikkingstelling van de ruimten tegen betaling 
van een vergoeding die verband houdt met het tijdsverloop (waarbij de eiseres 
geenszins deel(neemt) aan de organisatie van het evenement of van de tentoon-
stelling die in haar ruimten plaatsvindt)".

Het arrest, dat de uitlegging van het begrip "verhuur van onroerende goederen" 
door het Hof van Justitie op het geschil toepast, leidt uit die vermeldingen wettig 
af dat "de activiteiten van (de eiseres) bestaan uit de verhuur van onroerende 
goederen, zodat er geen grond tot aftrek van de litigieuze belasting bestaat".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,



Nr. 395 - 4.6.10 HOF VAN CASSATIE 1639 

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de verminderde geldboete, vast-
gesteld overeenkomstig de artikelen 70, §1, en 84, derde lid, Btw-wetboek en de 
bepalingen van het koninklijk besluit nr. 41, verschuldigd is 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 arrest.
Veroordeelt de eiseres in twee derden van de kosten, houdt de overige kosten 

aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

4 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. T. Afschrift, Brussel en T'Kint.

Nr. 396

1° KAMER - 4 juni 2010

1º NIEUWE VORDERING - BELASTINGZAKEN - UITBREIDING VAN DE VORDERING - VORDERING 
GESTEUND OP DE GEDINGINLEIDENDE AKTE - BEGRIP - TOELAATBAARHEID

2º HOGER BEROEP — BELASTINGZAKEN — ANDERE BELASTINGEN - 
UITBREIDING VAN DE VORDERING - VORDERING GESTEUND OP DE GEDINGINLEIDENDE AKTE - 
BEGRIP - TOELAATBAARHEID

1º en 2° De belastingplichtige die een belasting betwist en die in de loop van het geding an-
dere middelen aanvoert  tot  staving van zijn  betwisting, grondt de uitbreiding van zijn  
vordering  op  een  tijdens  de  inleiding  van  het  geding  aangevoerde  akte1.  (Art.  807, 
Gerechtelijk Wetboek)

(SIRIUS BELGIUM REASSURANCES nv T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0132.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 12 januari 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende drie middelen aan, waarvan het tweede gesteld is 

als volgt.

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2010, nr. 396.
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast dat het geschil betrekking heeft op de ten laste van de eiseres inge-

kohierde supplementaire aanslagen in de vennootschapsbelasting voor de boekjaren 1996 
en 1997; dat de administratie, met betrekking tot het aanslagjaar 1996, wisselkoersver-
schillen op de technische reserves die geboekt waren in de overlopende rekening, wegens 
overwaardering van het passief opnieuw in de belastbare grondslag van de eiseres heeft 
opgenomen krachtens artikel 361 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; dat de 
administratie, met betrekking tot datzelfde aanslagjaar 1996, in de belastbare grondslag 
van de eiseres opnieuw bepaalde inkomsten heeft opgenomen die laatstgenoemde als defi-
nitief belaste inkomsten had afgetrokken,

beslist  vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat  de wisselkoersver-
schillen provisies zijn waarop de in artikel 48 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen bepaalde vrijstellling van toepassing is; dat de eiseres niet aantoont dat de administra-
tie artikel 361 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen ten onrechte zou hebben 
toegepast om die provisies opnieuw in de belastbare grondslag van het boekjaar 1996 op 
te nemen; dat de eiseres evenwel voldeed aan de voorwaarden om in de loop van het aan-
slagjaar 1996 bepaalde inkomsten als definitief belaste inkomsten af te trekken,

en beslist dat het hoger beroep niet ontvankelijk is, in zoverre het betrekking heeft op 
de ontheffing van het supplement voor het aanslagjaar 1997, wegens dubbele heffing ten 
gevolge van de belasting van het aanslagjaar 1996 en wegens aftrek van bepaalde inkom-
sten als definitief belaste inkomsten.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"Het gedinginleidende verzoekschrift betrof op dat punt (de wisselkoersverschillen) al-

leen het aanslagjaar 1996 ... De in het gedinginleidende verzoekschrift bedoelde grief (de 
aftrek van bepaalde inkomsten als definitief belaste inkomsten) had alleen betrekking op 
het aanslagjaar 1996 ... (de eiseres) kan haar vordering in hoger beroep niet uitbreiden tot 
het aanslagjaar 1997, zonder artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek te schenden ... (de 
eiseres) voert te dezen geen nieuwe middelen aan tot staving van de betwisting dat zij zou 
hebben opgeworpen ... en tracht aan het hof (van beroep) niet een wijziging van haar oor-
spronkelijke vordering voor te leggen maar een nieuw geschil dat niet voor de eerste rech-
ter was gebracht en dat zij in haar gedinginleidende akte niet had aangevoerd".

Grieven
Volgens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens artikel 1042 van het 

Gerechtelijk Wetboek in hoger beroep van toepassing is, kan de 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, zelfs in-
dien hun juridische omschrijving verschillend is.

De woorden "feit of akte" verwijzen naar de oorzaak van de vordering, dat wil zeggen, 
inzake inkomstenbelastingen, de betwiste aanslag, en niet de middelen in feite of in rechte 
die tot staving van de betwisting worden aangevoerd.

Het arrest, dat niet ontkent dat het gedinginleidende verzoekschrift ertoe strekte de ont-
heffing van het supplement voor het aanslagjaar 1997 te verkrijgen, kan bijgevolg niet 
wettig beslissen dat het hoger beroep niet ontvankelijk is, in zoverre het betrekking heeft 
op de ontheffing van het supplement voor het aanslagjaar 1997, wegens dubbel heffing 
ten gevolge van de belasting van de wisselkoersverschillen voor het aanslagjaar 1996 en 
wegens aftrek van bepaalde inkomsten als definitief belaste inkomsten (schending van de 
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artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede middel
Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, kan een vordering die 

voor de rechter aanhangig is, bij conclusie uitgebreid of gewijzigd worden, in-
dien de feiten waarop die conclusie berust, dezelfde zijn als die welke in de dag-
vaarding worden aangevoerd, zelfs indien de eiser destijds daaruit geen enkele 
gevolgtrekking heeft gemaakt over de gegrondheid van zijn vordering of indien 
hun juridische omschrijving verschillend is.

De belastingplichtige die in zijn gedinginleidend verzoekschrift een aanslag 
betwist en in de loop van het geding andere middelen aanvoert tot staving van 
zijn betwisting, grondt de uitbreiding van zijn vordering op een bij de inleiding 
van het geding aangevoerde akte.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres, in 
haar  gedinginleidend  verzoekschrift,  de  aanslag  in  de  vennootschapsbelasting 
van het aanslagjaar 1997 betwistte. Zij vorderde, voor dat aanslagjaar, de onthef-
fing van de aanslag van een meerwaarde, die was vastgesteld op de aandelen van 
een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, en van de in artikel 219 
WIB92 bepaalde bijzondere aanslag van een voordeel dat een van haar werkne-
mers zou hebben genoten.

In haar conclusie in hoger beroep stelt de eiseres, voor dezelfde aanslag in de 
vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 1997, een vordering tot gedeeltijke 
ontheffing in wegens dubbele heffing ten gevolge van de belasting van de wis-
selkoersverschillen voor het aanslagjaar 1996 en wegens aftrek van bepaalde in-
komsten als definitief belaste inkomsten.

Het arrest, dat een dergelijke uitbreiding van de vordering niet-ontvankelijk 
verklaart, schendt bijgevolg artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het hoger beroep van de eiseres, 

dat betrekking heeft op de ontheffing van het belastingsupplement voor het aan-
slagjaar 1997 wegens de dubbele heffing die de belasting van de wisselkoersver-
schillen voor het aanslagjaar 1996 aan het licht bracht en wegens aftrek van be-
paalde inkomsten als definitief belaste inkomsten, niet-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 hof van beroep te Brussel.
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4 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 397

3° KAMER - 7 juni 2010

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERHAAL DOOR DE VERZEKERAAR - 
KENNISGEVING - KLARE EN ONDUBBELZINNIGE BEWOORDINGEN - DRAAGWIJDTE

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERAAR - VERGOEDING VAN DE 
VERZEKERINGNEMER - ZWAKKE WEGGEBRUIKER - VERHAAL - DRAAGWIJDTE

1º Artikel 88, tweede lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst  
impliceert  dat  de verzekeraar,  teneinde zijn recht  op verhaal te bewaren,  aan de be-
trokken persoon duidelijk en ondubbelzinnig kennis moet geven van zijn voornemen ver-
haal in te stellen. Het is hierbij niet vereist dat de inhoud van de polisvoorwaarden waar-
van sprake in de modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzeker-
ing inzake motorrijtuigen, in de kennisgeving gedetailleerd wordt weergegeven1. (Art. 88, 
tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

2º  Uit  het  geheel  van  de  bepalingen  van  artikel  88,  eerste  lid  Wet  Landverzeker-
ingsovereenkomst, artikel 25, 3° ,b) van de modelovereenkomst gevoegd bij het koninkli-
jk besluit van 14 december 1992 en artikel 29bis, §1 van de W.A.M. 1989 volgt dat het de  
verzekeringsmaatschappij die de slachtoffers van een verkeersongeval heeft vergoed op 
grond van artikel 29bis W.A.M. 1989, is toegelaten een contractueel recht van verhaal uit  
te oefenen op de verzekerde of de verzekeringnemer, zij het beperkt tot het bedrag waar-
toe  de  verzekeraar  op  grond  van  de  aansprakelijkheid  van  zijn  verzekerde  zou  zijn  
gehouden. Dit geldt ook wanneer de verzekeringsmaatschappij verhaal uitoefent op de 
verzekeringnemer voor de schadevergoeding die zij  als W.A.M.-verzekeraar op grond 
van voormeld artikel  29bis aan de verzekeringnemer als passagier  en slachtoffer  be-
taalde2.  (Art. 88, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst; Art. 25, 3°, b, KB 14 
dec.  1992  betreffende  de  modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkhei-
dsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 29bis, §1, WAM 1989)

(KBC VERZEKERINGEN nv T. V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier :
1.  Overeenkomstig  artikel  88,  tweede  lid  van  de  wet  op  de  landverzeker-

ingsovereenkomst, is de verzekeraar verplicht, op straffe van verval van zijn recht op ver-
haal, de verzekeringsnemer of de verzekerde in kennis te stellen van zijn voornemen om 
verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is.

Uw Hof oordeelde, bij arrest van 12 oktober 20003 dat deze bepaling impliceert dat de 
verzekeraar, teneinde zijn recht op verhaal niet te verliezen, aan de betrokken persoon in 
klare en ondubbelzinnige bewoordingen kennis moet geven van zijn voornemen om ver-
haal in te stellen.

Het voornemen om verhaal in te stellen staat niet gelijk aan een definitieve beslissing 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Cass. 12 oktober 2000, AR C.99.0219.N, AC, 2000, nr. 546.
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om dit te doen, nu van het voornemen om verhaal in te stellen uiteindelijk kan afgezien 
worden indien de voorwaarden op grond waarvan de verzekeraar wettelijk het recht heeft 
om verhaal uit te oefenen, uiteindelijk niet vervuld zouden zijn.

Maar de kennisgeving van het voornemen dient in “klare en ondubbelzinnige bewo-
ordingen”  te  geschieden.  Uw  Hof  heeft  bij  voormeld  arrest  van  12  oktober  2000 
geoordeeld  dat  ingeval  van  de  loutere  mededeling  door  de  verzekeraar  dat  hij 
overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van de modelpolis verzekering BA een verhaals-
recht heeft op de verzekerde wettig kan beslist worden dat er geen kennisgeving van het 
voornemen om verhaal in te stellen gebeurde in klare en ondubbelzinnige bewoordingen.

2. Het voorliggend geval betreft evenwel een andere situatie. 
De appelrechters oordelen dat het schrijven van eiseres waarin verwezen wordt naar de 

rijbewijsproblematiek en de modaliteiten van het verhaal zoals voorzien in de polisvoor-
waarden kan aanzien worden als kennisgeving in klare en ondubbelzinninge bewoordin-
gen maar  niet  ten aanzien van verweerder  als  verzekerde,  omdat  die bezwaarlijk  kan 
verondersteld worden te weten wat de inhoud van de polisvoorwaarden bevat.

Zij lijken hiermee aan te geven dat de kennisgeving ten aanzien van de verzekerde, die 
geen contractspartij was bij het afsluiten van de polis, slechts in “klare en ondubbelzin-
nige bewoordingen” gebeurt wanneer deze een gedetailleerde weergave van de inhoud 
van die artikelen bevat of een bondige samenvatting ervan. 

Artikel 88 lid 2 Wet Landverzekeringsovereenkomst regelt niet hoe de kennisgeving 
moet gebeuren. Noch deze wetsbepaling, noch enige andere wetsbepaling voorziet even-
wel in de verplichting een gedetailleerde weergave van de inhoud van die artikelen of een 
bondige samenvatting ervan mee te delen.

Bovendien kan gewezen worden op de rechtspraak van Uw Hof, , waaronder het arrest 
van 28 november 19754, waarin werd geoordeeld dat door het in het verkeer brengen van 
een motorrijtuig dat overeenkomstig de bepalingen van de wet door de eigenaar-verzeke-
ringnemer is verzekerd, de bestuurder instemt met de bedingen van de verzekeringsover-
eenkomst die hem betreffen en dit in zowel wat betreft de verplichtingen die hem daar-
door ten laste vallen als wat de voordelen betreft die hem daaruit ten goede komen.

De gebruiker van het voertuig wordt dus vermoed stilzwijgend toegetreden te zijn tot 
de verzekeringsovereenkomst.

Enige bijzondere kennisgeving van de polisvoorwaarden wordt niet vereist.
De beslissing van de appelrechters is op dit punt niet naar recht verantwoord.
Het eerste onderdeel van het eerste middel is gegrond.
3. Het tweede middel heeft betrekking op het verhaalsrecht van de verzekeraar voor de 

vergoedingen  die  door  de  verzekeraar  werden  uitbetaald  op  grond  van  artikel  29bis 
WAM.

In voorliggend geval werd het voertuig van de verzekeringnemer bestuurd door een 
persoon die niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. De bestuurder veroorzaakt een 
ongeval waarbij hijzelf alsook de verzekeringnemer als passagier, en twee andere inzitten-
den van het voertuig, lichamelijke schade lijden. Zij worden door de verzekeraar vergoed 
op grond van artikel 29 bis WAM.

De verzekeraar wenst nadien de uitgekeerde vergoedingen te verhalen, en dit zowel op 
de bestuurder - verzekerde als op de inzittende verzekeringnemer.

De appelrechters stellen deze feiten vast, erkennen de rechtsgrond van artikel 25, 3, b 
van de algemene polisvoorwaarden maar oordelen dat de vordering van eiseres tegen de 
verzekeringnemer  ongegrond  is  in  zoverre  het  diens  eigen  schade  betreft  omdat  de

4 Cass. 28 november 1975, AC, 1976, p. 401 met noot.
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verzekeringnemer als slachtoffer werd vergoed op grond van artikel 29bis, §4 WAM en 
de verzekeraar datgene dat zij aan het slachtoffer uitbetaalde niet op hem kan recupereren 
wegens strijdigheid met de geest en de bepalingen van artikel 29bis WAM.

Zij achten het verhaal op grond van artikel 25, 3°, b wel mogelijk ten aanzien van de 
verzekeringnemer voor wat betreft de uitkeringen die aan de andere inzittenden werden 
betaald.

3.1. Het oordeel van de appelrechters verwijst met betrekking tot de rechtsgrond van de 
vordering enerzijds naar het subrogatoir verhaal zoals bepaald in artikel 29bis §4 WAM 
en anderzijds naar het contractueel verhaal zoals bepaald in artikel 25, 3°, b van de mo-
delpolis.

3.1.1. Artikel 29bis, §1 WAM bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij één of meer 
motorrijtuigen betrokken zijn, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade 
geleden door de bestuurder, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebben-
den en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden hoofdelijk vergoed wordt 
door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder 
van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

De doelstelling van de wetgever bij het invoeren van dit vergoedingssysteem was het 
lot van de “zwakke” slachtoffers van fysiek letsel bij een verkeersongeval opgelopen, te 
verbeteren5.
Het klassieke systeem van schuldaansprakelijkheid wordt in de door de wet omschreven 
gevallen vervangen door een systeem van automatische vergoeding. Er mag van automati-
sche vergoeding gesproken worden omdat de vraag naar de schuld van de eigenaar, be-
stuurder of houder van het in het ongeval betrokken voertuig niet aan de orde dient te ko-
men. Het vergoedingssysteem is aldus niet gebaseerd op de vaststelling van enige aan-
sprakelijkheid, zodat het ontbreken van aansprakelijkheid in hoofde van de verzekerde 
geen weerslag heeft op de vergoedingsplicht van zijn verzekeraar. De verzekeraar van het 
in het ongeval betrokken voertuig is dus tot vergoeding gehouden op grond van een wette-
lijke vergoedingsplicht in zijn hoedanigheid als WAM-verzekeraar en is niet het gevolg 
van een concrete en vooraf vastgestelde aansprakelijkheid van de eigenaar, bestuurder of 
houder van het in het ongeval betrokken voertuig6 7.

Artikel 29bis§1 WAM in fine bepaalt dat de vergoedingsplicht wordt uitgevoerd over-
eenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het 
algemeen  en  de  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen  in  het  bijzonder 
voorzover daarvan in dit artikel niet wordt van afgeweken. Hiermee beoogde de wetgever 
het verhaalsrecht toepasselijk te maken en te vermijden dat de WAM-verzekeraar die de 
slachtoffers heeft vergoed op grond van artikel 29bis nadien zonder enige beperking een 
subrogatoir verhaal zou kunnen richten tot de bestuurder van het betrokken motorrijtuig8.

De WAM-verzekeraar die de slachtoffers of hun rechthebbenden op grond van deze 
bepaling heeft vergoed, hoeft de schadelast niet steeds definitief te dragen. Wanneer een 
derde  aansprakelijk  is  voor  het  ongeval  kan  hij  de  uitgekeerde  vergoedingen 
terugvorderen van deze derde of diens verzekeraar. Artikel 29bis, §4 WAM voorziet daar-
toe in een subrogatoir verhaalsrecht en bepaalt dat de verzekeraar in de rechten treedt van 

5 Memorie van Toelichting, Senaat, 1993-94, nr. 980/3.
6 Zie de conclusies van Procureur-generaal du JARDIN vóór Cass. 28 maart 2000, AR P.99.0274.N, 
AC 2000, nr. 206.
7 Zie Cass. 21 juni 2000, AR P.00.0368.F, AC 2000, nr. 388. waarbij werd geoordeeld dat de vergoe-
dingsplicht opgelegd bij artikel 29bis bestaat wanneer niet kan worden bewezen dat de verzekerde op 
enigerlei wijze aansprakelijk is en wanneer zij niet gegrond is op een overtreding die hij zou begaan 
hebben.
8 J.-B. PETITAT, Regres in de WAM, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 91.
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het slachtoffer tegen de in gemeen recht aansprakelijke derden.
Deze  derden  zijn  degenen  die,  overeenkomstig  de  regels  van  de  civielrechtelijke 

aansprakelijkheid, gehouden zijn tot vergoeding van de schade voortvloeiend uit een ver-
keersongeval dat aanleiding heeft gegeven tot de prestaties op grond van artikel 29bis 
WAM.

Het subrogatierecht zoals geformuleerd in artikel 29bis,  §4 WAM is dus eng gefor-
muleerd en voorziet enkel een subrogatie in de rechten van het slachtoffer tegen de in 
gemeen recht  aansprakelijke  derden.  De  verzekeraar  kan  op  die  rechtsgrond  dezelfde 
rechten uitoefenen die het slachtoffer bezat, op voorwaarde dat de beschermde weggeb-
ruiker  niet  zelf  de  dader  van  het  schadegeval  is.  Het  slachtoffer  kan  immers  niet 
beschouwd worden als een derde met betrekking tot de vergoedingen die hem betaald zijn 
op grond van artikel 29bis WAM.

Is er slechts één zwakke weggebruiker en is die tevens de enige aansprakelijke in ge-
meen recht voor het ongeval, dan kan de verzekeraar zijn subrogatierecht niet uitoefenen. 
Zijn er verschillende slachtoffers-zwakke weggebruikers betrokken in het verkeersonge-
val, dan kan de WAM-verzekeraar zijn subrogatierecht uitoefenen ten aanzien van de naar 
gemeen recht aansprakelijke zwakke weggebruiker voor de vergoedingen betaald aan de 
niet-aansprakelijke zwakke weggebruiker9.

Wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval berust bij de bestuurder van een in het 
ongeval betrokken motorrijtuig is deze bestuurder te beschouwen als een “derde” voor 
wat betreft de uitkeringen die de WAM-verzekeraar aan de slachtoffers heeft gedaan op 
grond van artikel 29bis. Deze vergoedingen zal de verzekeraar evenwel niet kunnen ver-
halen op de bestuurder omdat de aansprakelijkheid gedekt is door door de WAM-verzeke-
raar. De WAM-verzekeraar zou dus verhaal uitoefenen op zichzelf, in zijn hoedanigheid 
van aansprakelijkheidsverzekeraar van de bestuurder, en dit zou dus een zinloze vestzak-
broekzak operatie zijn10.

Het subrogatierecht van de WAM-verzekeraar is beperkt tot het gedeelte van de uitge-
keerde vergoeding waarop het  slachtoffer  zelf  aanspraak had kunnen maken tegen de 
mede-aansprakelijke derde, ingevolge diens eigen fout11.

3.1.2. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat het de bestuurder van het 
voertuig is die voor het ongeval aansprakelijk is. De verzekeringnemer liep, samen met 
twee andere inzittenden als passagier lichamelijke schade op die vergoed werd door eis-
eres.

Op grond  van artikel  29bis§4 WAM kon eiseres  geen  verhaalsrecht  uitoefenen ten 
aanzien van haar verzekeringnemer nu deze niet als aansprakelijke derde kan beschouwd 

9 I. BOONE en G. JOCQUÉ, het verhaal van de WAM-verzekeraar voor zijn uitgaven op grond van arti-
kel 29bis WAM, Kluwer, Verkeer-Aansprakelijkheid, Verzekering, 2005/2, 84.
10 I. BOONE en G. JOCQUÉ, het verhaal van de WAM-verzekeraar voor zijn uitgaven op grond van arti-
kel 29bis WAM, Kluwer, Verkeer-Aansprakelijkheid, Verzekering, 2005/2, 86-87.
11 Uw  Hof  oordeelde  in  die  zin  bij  arrest  van  6  oktober  2005  (Cass.  6  oktober  2005,  AR 
C.03.0377.N; AC, 2005, nr. 489.) door te stellen dat het subrogatoir verhaalsrecht van de verzekeraar 
beperkt is tot wat het slachtoffer naar gemeen recht had kunnen vorderen van de aansprakelijke der-
de, in de hypothese dat de verzekeraar niet was tussengekomen in de vergoeding, zodat wanneer het 
slachtoffer zelf mede aansprakelijk is voor de schade, de aansprakelijke derde niet kan worden ver-
plicht tot vergoeding van de volledige schade aan de gesubrogeerde verzekeraar.
 Uw Hof oordeelde bij arrest van 3 januari 2006 (AR P.05.1137.N) dat de verzekeraar van een bij een 
verkeersongeval betrokken motorrijtuig die op grond van artikel 29bis WAM aan inzittenden van het 
betrokken voertuig vergoedingen heeft uitbetaald voor de bij dat ongeval geleden schade, zich als 
gesubrogeerde in de rechten van die inzittenden burgerlijke partij kan stellen tegen de aansprakelijke 
beklaagde die wegens het ongeval wordt vervolgd, alsook tegen diens verzekeraar van zijn burgerlij-
ke aansprakelijkheid.
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worden.
Het middel verwijt echter de appelrechters de verhaalsvordering te hebben afgewezen 

ten aanzien van de verzekeringnemer, en dit voor wat de vergoeding van zijn eigen schade 
betreft, niettegenstaande de contractuele grond van verhaal die in artikel 25, 3, b van de 
modelovereenkomst is bepaald en waarvan niet wordt betwist dat deze in voorliggende 
zaak van toepassing is.

De appelrechters oordeelden immers dat de verzekeraar die vergoedingen uitkeert op 
grond van artikel 29bis WAM aan onder andere de verzekeringnemer, die vergoeding niet 
kan  terugvorderen  omdat  de  verzekeringnemer  niet  als  aansprakelijke  derde  kan 
beschouwd worden.

Eiseres  baseerde  haar  vordering  evenwel  niet  op  die  rechtsgrond,  maar  wel  op  de 
polisvoorwaarden, in het bijzonder artikel 25, 3°, b. van de Modelovereenkomst. 

3.1.3. Artikel 88, lid 1 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst voorziet in 
een recht van verhaal dat de verzekeraar zich kan voorbehouden tegen de verzekeringne-
mer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, 
voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen 
weigeren of verminderen.

Dit  artikel geeft aan de verzekeraar enkel de mogelijkheid een recht van verhaal te 
voorzien in de verzekeringsovereenkomst. De uitoefening van het recht van verhaal is dan 
ook gesteund op de verzekeringsovereenkomst en niet op artikel 88, lid 1 van de Wet 
landverzekeringsovereenkomst12 13.

Uw Hof oordeelde bij arrest van 19 juni 200914 dat wanneer de verzekeraar in de polis 
een dergelijk beding opneemt, hij op contractuele grondslag beschikt over een recht van 
verhaal wanneer de voorwaarden hiertoe vervuld zijn, zonder dat vereist is dat er een oor-
zakelijk verband wordt aangetoond tussen het ongeval en het verzuim om te voldoen aan 
de Belgische wet en reglementen om een motorrijtuig te besturen.

3.1.3. Het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst 
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voorziet in artikel 
24  dat  wanneer  de  maatschappij  gehouden  is  tot  vergoeding  ten  aanzien  van  de  be-
nadeelden, zij behoudens iedere andere mogelijke vordering waarover zij beschikt, een 
recht van verhaal heeft in de gevallen en op de personen vermeld in artikel 25.

Artikel 25, 3, b bepaalt dat de maatschappij een recht van verhaal heeft op de verzeker-
ingnemer wanneer op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig wordt bestuurd door 
een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en de reglementen 
voorschrijven om dat rijtuig te besturen.

3.2.  In  voorliggend  geval  staat  vast  dat  de  verzekerde  als  bestuurder  van  het 
motorrijtuig aansprakelijk was voor het ongeval. Hij werd strafrechtelijk veroordeeld voor 
het toebrengen van onopzettelijk letsel en het rijden zonder rijbewijs. Eiseres zou hoe dan 
ook als aansprakelijkheidsverzekeraar gehouden zijn tot tussenkomst. 

Het wordt evenmin betwist dat het contractueel verhaal zoals bepaald in artikel 25, 3°, 
b. van toepassing was.

12 C. VAN SCHOUBROECK, G. JOCQUÉ, A. DE GRAEVE, M. DE GRAEVE en H. COUSY, Overzicht van recht-
spraak, Wet op de Landverzekeringsovereenkomst, TPR, 2003, 2001.
13 Over de contractuele grondslag van de regresvordering, zie Cass. 5 september 1980, AC 1980-81, 
nr. 12; over de noodzaak van een contractueel beding om de regresvordering te kunnen uitoefenen, 
zie Cass. 17 juni 1965,  Bull. en  Pas., I, 1965, 1130; over de kwestie in haar geheel, raadpleeg B. 
DUBUISSON,  "A propos de la nature et  du régime juridique de l'action récursoire de l'assureur  RC 
Auto", RGAR, 1988, nr. 1131, nrs 10 tot 35, p. 1 verso tot 5 verso; over de toepassing van de wet in 
de tijd inzake contracten, zie Cass. 13 mei 1996, AR C.94.0210.F, nr. 170.
14 Cass. 19 juni 2009, AR C.08.0362.N, AC, 2009, nr.425.
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In  die  omstandigheden  staat,  wanneer  de  toepassingsvoorwaarden  voor  dit  verhaal 
vervuld zijn, een vergoeding door de WAM - verzekeraar op grond van artikel 29bis een 
contractueel verhaal ten aanzien van de verzekerde of de verzekeringnemer op grond van 
artikel 25, 3°, b van de modelpolis niet in de weg. Dit is evenzeer zo ingeval de verzeker-
aar verhaal uitoefent op de verzekeringnemer voor de schade die aan hemzelf als slachtof-
fer werd uitbetaald.

Dit verhaal is uiteraard onderhevig aan beperkingen. Het verhaal kadert in een aanspra-
kelijkheidsverzekering zodat het beperkt zal zijn tot het bedrag waartoe de verzekeraar op 
grond van de aansprakelijkheid van de verzekerde zou gehouden zijn15.

Om dit verhaalsrecht te kunnen uitoefenen zal de verzekeraar dan ook moeten aantonen 
dat:

- de verzekeraar effectief gehouden was tot uitbetaling overeenkomstig artikel 29bis 
WAM

- de verzekerde burgerlijke aansprakelijkheid draagt voor het ongeval
- één van de gestipuleerde regresgronden aanwezig is
-  de  uitbetaalde  vergoeding  cijfermatig  beantwoordt  aan de vergoeding  waarop  het 

slachtoffer naar gemeen recht recht had.
Door binnen die perken het verhaalsrecht toe te kennen wordt de positie van de verze-

kerde of de verzekeringsnemer, door de invoering van artikel 29bis WAM niet verzwaard, 
noch verlicht.

Wel  biedt  artikel  29bis WAM  de  verzekerde  of  de  verzekeringnemer  de  extra-
bescherming, zoals vermeld in §4, tweede lid, dat de vergoedingen die ter uitvoering van 
dit artikel worden uitgekeerd, niet vatbaar zijn voor beslag of schuldvergelijking met het 
oog op de vordering van andere vergoedingen wegens het verkeersongeval, zoals de ver-
haalsvordering van de verzekeraar jegens de verzekeringnemer op contractuele basis.

Zo oordeelde Uw Hof bij arrest van 2 oktober 200916 dat de schuldvordering die de ver-
zekeraar op de zwakke weggebruiker heeft op grond van het recht van verhaal dat artikel 
25, 3°, b van de modelovereenkomst hem toekent wanneer de weggebruiker als verzeker-
de het motorrijtuig heeft toevertrouwd aan een persoon die, op het ogenblik van het scha-
degeval, niet voldoet aan de voorwaarden die de wetten en reglementen voorschrijven om 
dat rijtuig te besturen, moet beschouwd worden als een schuldvordering betreffende een 
vergoeding die verschuldigd is wegens een verkeersongeval, zodat het vonnis dat oordeelt 
dat verweerder die inzittende was van het motorrijtuig dat betrokken was bij een ongeval 
waarbij hij ernstig gewond raakte en die dat motorrijtuig had toevertrouwd aan een per-
soon die geen rijbewijs had, wettig kan oordelen dat zowel het verhaal dat de verzekeraar 
op de verzekeringnemer uitoefent op grond van artikel 25, 3°, b van de modelovereen-
komst als het verhaal dat de verzekeringnemer op de verzekeraar heeft op grond van arti-
kel 29bis WAM gegrond zijn en dat de schuldvergelijking tussen de bedragen die het aan 
elk van de partijen toekent, geweigerd wordt.

4. De appelrechters konden op grond van de door hen gedane vaststellingen, niet wettig 
de vordering van eiseres ten aanzien van tweede verweerder, voor wat betreft diens eigen 
schade, ongegrond verklaren.

15 Het kan  immers niet  de bedoeling zijn  dat  artikel  29bis de positie  van de  verzekeringnemer 
verzwaart, zodat hij in elk geval maar kan gehouden zijn tot het bedrag waartoe hij bij toepassing van 
het gemeen recht zou zijn gehouden. Zie hierover: C. VAN SCHOUBROECK en A. DE GRAEVE, “Verkeer-
saansprakelijkheid” in X: Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, VI Commentaar, Verbintenissenrecht, Titel III, Hoofdstuk 13, Afdel-
ing 7.
16 Cass. 2 oktober 2009, AR C.08.0200.F met de conclusies van advocaat-generaal T. WERQUIN, Pas., 
2009, nr. 549.
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Het tweede middel is in zoverre gegrond.
Conclusie: VERNIETIGING

ARREST

(AR C.09.0352.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 mei 2008 in hoger beroep 

gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Gent.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 6 april 2010 verwezen naar de 

derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landver-

zekeringsovereenkomst, hierna Wet Landverzekeringsovereenkomst, kan de ver-
zekeraar zich, voor zover hij volgens de wet op de verzekerings-overeenkomst 
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.

Krachtens het tweede lid van deze bepaling is de verzekeraar op straffe van 
verval van zijn recht van verhaal verplicht de verzekeringnemer of, in voorko-
mend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van 
zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten 
waarop dat besluit gegrond is.

2. Die bepaling impliceert dat de verzekeraar, teneinde zijn recht op verhaal te 
bewaren, aan de betrokken persoon duidelijk en ondubbelzinnig kennis moet ge-
ven van zijn voornemen verhaal in te stellen.

Het is  hierbij  niet  vereist  dat  de inhoud van de polisvoorwaarden waarvan 
sprake in de modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 de-
cember 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprake-
lijkheids-verzekering  inzake  motorrijtuigen,  in  de  kennisgeving  gedetailleerd 
wordt weergegeven.

3. De appelrechters die vaststellen dat de eiseres de verzekerde, die geen ver-
zekeringnemer is, kennis heeft gegeven van de intentie tot verhaal en, in algeme-
ne bewoordingen, van de rechtsgrond van het verhaalsrecht bij ongeldig of on-
voldoende rijbewijs, konden niet zonder schending van artikel 88 van de Wet 
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Landverzekeringsovereenkomst oordelen dat de kennisgeving niet klaar en on-
dubbelzinnig is omdat de inhoud van de polisvoorwaarden er niet in is weergege-
ven, derhalve niet tegenstelbaar aan de eerste verweerder.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
4. Krachtens artikel 88, eerste lid, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst 

kan de verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet op de verzekerings-over-
eenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van ver-
haal voorbehouden tegen de verzekeringnemer, en indien daartoe grond bestaat, 
tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is.

Voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is dit 
recht van verhaal geregeld in de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst 
gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de model-
overeenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij-
tuigen, dat uitgevaardigd is krachtens artikel 19 van de wet van 9 juli 1975 be-
treffende de controle der verzekeringsondernemingen, op grond waarvan de Ko-
ning gemachtigd is de algemene voorwaarden van de verzekerings-contracten te 
regelen.

Krachtens artikel 25, 3°, b), van de modelovereenkomst heeft de maatschappij 
wanneer zij gehouden is ten aanzien van de benadeelden, een recht van verhaal 
op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die 
niet de verzekeringnemer is, wanneer, op het ogenblik van het schadegeval het 
rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die 
de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bij-
voorbeeld door een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft, 
door een persoon die geen rijbewijs heeft of door een persoon die van het recht 
tot sturen vervallen verklaard is.

5. Krachtens artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, hierna WAM 
1989, zijn de verzekeraars die de aansprakelijkheid dekken van de eigenaar, de 
bestuurder of de houder van motorrijtuigen die bij een verkeersongeval zijn be-
trokken, verplicht, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade gele-
den door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade te 
vergoeden voortvloeiend uit een lichamelijk letsel of het overlijden, geleden door 
slachtoffers van een dergelijk ongeval en hun rechthebbenden.

Krachtens artikel 29bis, §1, in fine, WAM 1989, wordt de vergoedingsplicht 
waarvan sprake in deze bepaling uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepa-
lingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de aan-
sprakelijkheids-verzekering  inzake  motorrijtuigen  in  het  bijzonder,  voorzover 
daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken.

6.  Uit  het  geheel  van deze  bepalingen volgt  dat  het  de verzekerings-maat-
schappij die de slachtoffers van een verkeersongeval heeft vergoed op grond van 
artikel 29bis WAM 1989, is toegelaten een contractueel recht van verhaal uit te 
oefenen op de verzekerde of de verzekeringnemer, zij het beperkt tot het bedrag 
waartoe de verzekeraar op grond van de aansprakelijkheid van zijn verzekerde 
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zou zijn gehouden.
Dit geldt ook wanneer de verzekeringsmaatschappij verhaal uitoefent op de 

verzekeringnemer voor de schadevergoeding die zij  als  WAM-verzekeraar op 
grond  van  voormeld  artikel  29bis aan  de  verzekeringnemer  als  passagier  en 
slachtoffer betaalde.

7. De appelrechters stellen vast dat:
- de eerste verweerder bij definitief vonnis van de politierechtbank van 8 okto-

ber 2004 werd veroordeeld voor het toebrengen van onopzettelijk lichaamsleed, 
alcoholintoxicatie, het sturen zonder rijbewijs en zonder begeleider en nog voor 
enkele andere verkeersinbreuken;

- de eerste verweerder met het voertuig reed van de tweede verweerder, verze-
kerd bij de eiseres;

- het verhaal op grond van artikel 25.3.b van de algemene polisvoorwaarden zo 
niet voldaan is aan de regelgeving voor het rijbewijs toegelaten is tegen zowel de 
verzekeringnemer als tegen de verzekerde, die niet de verzekeringnemer is, daar 
hier het daderschap niet bepalend is.

8.  De  appelrechters  kennen  het  contractueel  verhaal  op  grond  van  artikel 
25.3.b van de algemene polisvoorwaarden enkel toe tegen de tweede verweerder 
voor de vergoedingen die aan de andere inzittenden werden betaald en niet voor 
de vergoeding die aan de tweede verweerder zelf werd betaald als inzittende van 
het voertuig.

Het bestreden vonnis verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de vorderingen afwijst van de 
eiseres tegen de eerste verweerder en van de eiseres tegen de tweede verweerder 
voor de vergoeding die de eiseres op grond van artikel 29bis WAM 1989 aan de 
tweede verweerder als inzittende uitbetaalde en uitspraak doet over de kosten.

Beveelt dat van dit vonnis 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 Den-
dermonde, zitting houdende in hoger beroep.

7 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.
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Nr. 398

3° KAMER - 7 juni 2010

1º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITIE - 
AANLEIDING TOT HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIËLE VRAAG - E.V.O.-VERDRAG - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - TOEPASSELIJK RECHT - VESTIGING DIE DE WERKNEMER IN DIENST HEEFT 
GENOMEN - DRAAGWIJDTE

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - HOF VAN JUSTITIE - AANLEIDING TOT HET 
STELLEN VAN EEN PREJUDICIËLE VRAAG - E.V.O.-VERDRAG - ARBEIDSOVEREENKOMST - 
TOEPASSELIJK RECHT - VESTIGING DIE DE WERKNEMER IN DIENST HEEFT GENOMEN - DRAAGWIJDTE

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALLERLEI - E.V.O.-VERDRAG - TOEPASSELIJK 
RECHT - VESTIGING DIE DE WERKNEMER IN DIENST HEEFT GENOMEN - DRAAGWIJDTE

1º, 2° en 3° De vraag of met het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in  
dienst heeft genomen in de zin van artikel 6, tweede lid b, van het E.V.O.-Verdrag, dient  
te  worden  verstaan  het  land  waar  zich  de  vestiging  bevindt  die  volgens  de  arbei-
dsovereenkomst de werknemer in dienst neemt, dan wel het land waar zich de vestiging 
bevindt van de werkgever waaraan de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling is  
verbonden, ook al verricht hij zijn arbeid niet gewoonlijk in hetzelfde land; de vraag of de 
plaats waar de werknemer, die zijn werk niet gewoonlijk in een zelfde land verricht, zich  
dient aan te melden en de administratieve onderrichtingen, alsmede de instructies voor  
het uitvoeren van zijn werkzaamheden ontvangt, moet worden aangezien als de plaats  
van effectieve tewerkstelling in de zin van de eerste vraag; de vraag of de vestiging van  
de werkgever waaraan de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling is verbonden in  
de zin van de eerste vraag, moet beantwoorden aan bepaalde formele vereisten, zoals  
ondermeer het bezit van rechtspersoonlijkheid, dan wel of het bestaan van een feitelijke  
vestiging kan volstaan, en de vraag of de vestiging van een andere vennootschap, met  
wie de vennootschapswerkgever bindingen heeft, dienst kan doen als vestiging in de zin 
van de derde vraag, ook al is het werkgeversgezag niet overgedragen aan die andere 
vennootschap zijn vragen die een uitlegging vereisen van artikel 6, tweede lid, b, van het  
E.V.O.-Verdrag waarvoor het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd is. (Art. 6, 
tweede lid, b, Wet 14 juli 1987, tot goedkeuring Europees Verdrag 1980 inzake het recht 
toepasselijk op verbintenissen uit overeenkomst)

(V. T. NAVIMER, naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht)

ARREST

(AR S.09.0013.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 januari 2007 gewezen door 

het arbeidshof te Antwerpen.
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 1, 3, 4 en 6 van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op ver-

bintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, 
goedgekeurd bij wet van 14 juli 1987 (BS 9 oktober 1987);
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- voor zoveel als nodig: artikel 80 van de wet van het Groot-Hertogdom Luxemburg 
van 9 november 1990 strekkende tot de creatie van een Luxemburgs openbaar maritiem 
register (loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime 
luxembourgeois - Mémorial Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg, 12 novem-
ber 1990).

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, rechtsprekend over de vordering van 

de eiser, de verweerster te horen veroordelen tot betaling van een opzeggingsvergoeding, 
die vordering verjaard en dat 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:

2.2. Lex contractus
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Europees Overeenkomstenverdrag, 

hierna EVO-Verdrag genoemd, wordt een overeenkomst beheerst door het recht dat partij-
en hebben gekozen.

Het arbeidshof stelt vast dat (de eiser) en (de verweerster) in hun overeenkomst van 7 
augustus 2001 m.b.t. de tewerkstelling op de schepen ms Regina en Prins Henri hebben 
gekozen voor het Luxemburgse recht als lex contractus.

Geen enkel element uit het dossier laat toe te besluiten dat het in de overeenkomst op-
genomen rechtskeuzebeding niet regelmatig is tot stand gekomen.

Bedoelde rechtskeuze kan er evenwel niet toe leiden dat de werknemer de bescherming 
verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat ingevol-
ge artikel 6, §2, EVO-Verdrag bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing 
zou zijn.

Bedoeld artikel 6, §2, luidt als volgt:
"Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze 

overeenkomstig artikel 3 beheerst door: a) het recht van het land waar de werknemer ter 
uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk 
in een ander land tewerk is gesteld, of b) het recht van het land waar zich de vestiging be-
vindt die de werknemer in dienst heeft genomen, wanneer deze niet in eenzelfde land ge-
woonlijk zijn arbeid verricht, tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de ar-
beidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land, in welk geval het recht van 
dat andere land toepasselijk is."

Samen met de nv Naviglobe en (de verweerster) is ook het arbeidshof van oordeel dat 
(de eiser) zijn arbeid in uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet gewoonlijk heeft ver-
richt in éénzelfde land, zodat geen toepassing kan worden gemaakt van artikel 6, §2, a), 
voornoemd.

Uit stuk 2 van het dossier van de nv Naviglobe en (de verweerster) blijkt immers dat 
alle arbeidsprestaties door (de eiser) gedurende de ganse periode van zijn tewerkstelling 
werden uitgevoerd op het schip ms Regina, dat de Noordzee bevaarde (stuk 2 dossier nv 
Naviglobe en sa Navimer), zodat daaruit ontegensprekelijk blijkt dat (de eiser) nooit in 
één en hetzelfde land is tewerkgesteld.

Het feit dat (de eiser), zoals hij beweert, zich voor de verscheping diende aan te melden 
in Antwerpen en dat de administratieve onderrichtingen en instructies werden gegeven 
door de nv Naviglobe te Antwerpen, doet daaraan geen afbreuk.

Tenslotte brengt (de eiser) geen bewijs bij van zijn bewering dat hij hoofdzakelijk voer 
op Belgische binnenwateren en territoriale wateren; deze bewering wordt zelfs niet eens 
waarschijnlijk gemaakt.
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In die omstandigheid kan het arbeidshof slechts vaststellen dat ook de toepassing van 
artikel 6, §2, b) EVO-Verdrag leidt tot de toepasselijkheid van het Luxemburgse recht.

Om de hierna uiteengezette redenen kan het arbeidshof immers enkel besluiten dat (de 
eiser) met (de verweerster) verbonden was door een arbeidsovereenkomst, doch niet dat 
hij op enig ogenblik heeft gecontracteerd met, a fortiori in dienst werd genomen, door de 
nv Naviglobe.

De arbeidsovereenkomst voor  onbepaalde duur werd gesloten met  (de verweerster), 
vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel in het Groot-Hertog-
dom Luxemburg.

Het tewerkstellingsattest van (de verweerster) bevestigt dat (de eiser) bij haar als eerste 
machinist in dienst is geweest van augustus 2001 tot april 2002.

In het kader van diezelfde overeenkomst werd op alle loondocumenten (de verweerster) 
duidelijk en ondubbelzinnig vermeld als werkgever.

Zo werd het loon van (de eiser) uitbetaald door (de verweerster) via een sociaal secreta-
riaat in Luxemburg (stuk 7 dossier nv Naviglobe en (de verweerster)).

Ook de loonafrekening werd opgesteld door een fiduciaire naar Luxemburgs recht op 
verzoek van (de verweerster) (stuk 8 dossier nv Naviglobe en (de verweerster)).

Verder was (de eiser) aangesloten bij een Luxemburgse ziekenkas en staat ook op het 
uittreksel, bestemd voor de pensioenkas, (de verweerster) vermeld als werkgever.

Bovendien kan niet voorbijgegaan worden aan het feit dat (de verweerster) kennelijk 
zelf in eigen naam en voor eigen rekening een einde stelde aan de arbeidsovereenkomst 
met (de eiser) (stuk 9 dossier (eiser)).

In die omstandigheden aanvaardt het arbeidshof als bewezen dat (de eiser) met (de ver-
weerster) verbonden was door een arbeidsovereenkomst.

(...)
Gelet op het voorgaande kan alleen (de verweerster), met vestiging in Luxemburg, wor-

den aanvaard als de vestiging die (de eiser) in dienst heeft genomen, waardoor in beginsel 
toepassing moet worden gemaakt van de dwingende bepalingen van het Luxemburgse 
recht, behoudens de in artikel 6, §2, b, in fine EVO-Verdrag bedoelde uitzondering, zoals 
hierboven aangehaald.

(...)
Gelet op het voorgaande moet voor de beoordeling ten gronde uitsluitend toepassing 

worden gemaakt van het Luxemburgse recht." (blz. 8, vijfde alinea, t.e.m. blz. 11, negen-
de alinea, van het arrest).

en
"In toepassing van artikel 80 van de Luxemburgse wet van 9 november 1990 strekken-

de tot de creatie van een Luxemburgs openbaar maritiem register geeft de wederrechtelij-
ke verbreking van de arbeidsovereenkomst voor zeelieden recht op schadevergoeding en 
interesten; de rechtsvordering in herstel van deze wederrechtelijke verbreking dient op 
straffe van verval te worden ingeleid voor het arbeidsgerecht binnen de drie maanden na 
betekening van de opzeg of de motivering ervan. Voormelde termijn is geldig onderbro-
ken ingeval van schriftelijke betwisting door de zeeman in handen van de werkgever, zijn 
gemandateerde of zijn werknemersorganisatie.

Het arbeidshof kan in dit verband slechts vaststellen dat door (de eiser) geen concreet 
verweer wordt gevoerd m.b.t. door (de verweerster) en de nv Naviglobe ontwikkelde ar-
gumentatie dat zijn vorderingen onontvankelijk zijn, nu zij werden ingesteld buiten de 
door voornoemd artikel 80 bepaalde termijn.
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Vermits het ontslag werd betekend met aangetekende brief 8 april 2002 en geen enkel 
element in het dossier toelaat te besluiten dat (de eiser) de eenzijdige beëindiging van zijn 
arbeidsovereenkomst heeft gecontesteerd bij (de verweerster), zijn gemandateerde of een 
werknemersorganisatie, is de vordering ingesteld bij inleidende dagvaarding van 4 april 
2003 verjaard." (blz. 12, derde t.e.m. vijfde alinea, van het arrest).

Het arbeidshof beslist aldus dat de vordering van de eiser tegen de verweerster uitslui-
tend moet worden beoordeeld volgens het Luxemburgse recht en wijst haar af als verjaard 
op grond van artikel 80 van de Luxemburgse wet van 9 november 1990 strekkende tot de 
creatie van een Luxemburgs openbaar maritiem register.

Grieven
1.1. Artikel 1.1. van het Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst, opgemaakt te Rome (hieronder afgekort als EVO) be-
paalt dat de bepalingen van dit Verdrag van toepassing zijn op verbintenissen uit overeen-
komst in gevallen waarin uit het recht van verschillende staten moet worden gekozen.

België keurde het EVO goed bij de wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van het 
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, van 
het Protocol en van twee Gemeenschappelijke Verklaringen, opgemaakt te Rome op 19 
juni 1980.

Artikel 6.1 van het EVO bepaalt:
"Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereenkomst er niet 

toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de 
dwingende bepalingen van het recht dat ingevolge het tweede lid van het onderhavige ar-
tikel bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn."

Artikel 6. 2 van het EVO luidt:
"Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze 

overeenkomstig artikel 3 beheerst door:
a) het recht van het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst ge-

woonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land te werk is ge-
steld, of

b) het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst 
heeft genomen, wanneer deze niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht,

tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is 
verbonden met een ander land, in welk geval het recht van dat andere land toepasselijk 
is."

Uit  de  samenlezing  van  de  voornoemde  verdragsbepalingen  volgt  dat  ongeacht  de 
eventuele rechtskeuze van de partijen, de werknemer die niet gewoonlijk zijn arbeid in 
hetzelfde land verricht, de bescherming geniet van de dwingende bepalingen van het recht 
van het land waar zich de vestiging bevindt die hem in dienst heeft genomen.

1.2. Artikel 6 van het EVO maakt niet duidelijk of met de vestiging die de werknemer 
heeft in dienst genomen, de vestiging wordt bedoeld waarmee de werknemer de arbeids-
overeenkomst heeft gesloten, dan wel de vestiging waaraan de werknemer verbonden is 
voor zijn effectieve tewerkstelling.

Als men artikel 6.2, b, van het EVO zo uitlegt dat de werknemer die niet gewoonlijk 
zijn arbeid in hetzelfde land verricht, ongeacht de rechtskeuze van de partijen, de bescher-
ming geniet van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar zich de vesti-
ging bevindt waarmee hij de arbeidsovereenkomst heeft gesloten, leidt dat mogelijk tot de 
toepasselijkheid van de dwingende bepalingen van het recht van een land waarmee de ar-
beidsverhouding geen of slechts een zeer geringe binding heeft.
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Als daarentegen artikel 6. 2, b, van het EVO zo wordt uitgelegd dat de werknemer die 
niet gewoonlijk zijn arbeid in hetzelfde land verricht, ongeacht de rechtskeuze van de par-
tijen, de bescherming geniet van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar 
zich de vestiging bevindt waaraan de werknemer verbonden is voor zijn effectieve te-
werkstelling, is een nauwere band met het land waarvan het recht, of minstens de dwin-
gende bepalingen ervan, toepasselijk worden, verzekerd.

De eiser is van mening dat de uitlegging van de term vestiging bedoeld in artikel 6.2., 
b, van het EVO als vestiging waaraan de werknemer verbonden is voor zijn effectieve te-
werkstelling, de juiste is. Alleen in die interpretatie wordt gegarandeerd toepassing ge-
maakt van een rechtsstelsel dat met de arbeidsverhouding een nauwe binding heeft.

2. Het arbeidshof overweegt dat
- de eiser en de verweerster in hun overeenkomst van 7 augustus 2001 m.b.t. de tewerk-

stelling op de schepen ms Regina en Prins Henri hebben gekozen voor het Luxemburgse 
recht als lex contractus (blz. 8, zesde alinea, van het arrest),

- bedoelde rechtskeuze er evenwel niet toe kan leiden dat de werknemer de bescher-
ming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat in-
gevolge artikel 6, §2, EVO-Verdrag bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepas-
sing zou zijn (blz. 8, achtste alinea, van het arrest),

- de eiser zijn arbeid in uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet gewoonlijk heeft 
verricht in éénzelfde land, zodat geen toepassing kan worden gemaakt van artikel 6, §2, 
a), van het EVO (blz. 9, eerste alinea, van het arrest),

- uit stuk 2 van het dossier van de nv Naviglobe en de verweerster immers blijkt dat alle 
arbeidsprestaties door de eiser gedurende de ganse periode van zijn tewerkstelling werden 
uitgevoerd op het schip ms Regina, dat de Noordzee bevoer, zodat daaruit ontegenspreke-
lijk blijkt dat de eiser nooit in één en hetzelfde land is tewerkgesteld (blz. 9, tweede ali-
nea, van het arrest),

- het feit dat de eiser, zoals hij beweert, zich voor de verscheping diende aan te melden 
in Antwerpen en dat de administratieve onderrichtingen en instructies werden gegeven 
door de nv Naviglobe te Antwerpen, daaraan geen afbreuk doet (blz. 9, derde alinea, van 
het arrest),

- de eiser niet bewijst dat hij hoofdzakelijk voer op Belgische binnenwateren en territo-
riale wateren (blz. 9, vierde alinea, van het arrest).

Het arbeidshof beslist dat de toepassing van artikel 6, §2, b, van het EVO in die om-
standigheden leidt tot de toepasselijkheid van het Luxemburgs recht, aangezien het om de 
hierna uiteengezette redenen alleen kan besluiten dat de eiser met de verweerster verbon-
den was door een arbeidsovereenkomst en op geen enkel ogenblik heeft gecontracteerd 
met, a fortiori in dienst is getreden door de nv Naviglobe:

-  de  arbeidsovereenkomst  werd  gesloten  met  de  verweerster,  vennootschap  naar 
Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel in het Groot-Hertogdom Luxemburg (blz. 
9, zevende alinea, van het arrest),

- het tewerkstellingsattest bevestigt dat de eiser bij de verweerster in dienst is geweest 
van augustus 2001 tot april 2002 (blz. 9, zevende alinea, van het arrest),

- de verweerster wordt op alle loondocumenten duidelijk en ondubbelzinnig als werk-
gever vermeld (blz. 9, achtste alinea, van het arrest),

- het loon van de eiser wordt door de verweerster uitbetaald via een sociaal secretariaat 
in Luxemburg (blz. 9, negende alinea, van het arrest),

- ook de loonafrekening werd opgesteld door een fiduciaire naar Luxemburgs recht op 
verzoek van de verweerster (blz. 9, tiende alinea, van het arrest),
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- de eiser was aangesloten bij een Luxemburgse ziekenkas en de verweerster staat ook 
op het uittreksel bestemd voor de pensioenkas vermeld als werkgever (blz. 9, elfde alinea, 
van het arrest),

- de verweerster stelde in eigen naam en voor eigen rekening een einde aan de arbeids-
overeenkomst (blz. 10, eerste alinea, van het arrest).

3. Met de onder 2 vermelde overwegingen stelt het arbeidshof vast dat de eiser de ar-
beidsovereenkomst sloot met de verweerster, dat de verweerster zijn werkgever is, dat zij 
het loon betaalde via een sociaal secretariaat in Luxemburg, dat de loonafrekening werd 
opgesteld door een fiduciaire naar Luxemburgs recht en dat de eiser was aangesloten bij 
een Luxemburgs ziekenkas.

Maar het arbeidshof stelt ook feitelijk vast dat de eiser, zoals hij beweert, zich voor de 
verscheping diende aan te melden in Antwerpen en dat de administratieve onderrichtingen 
en instructies werden gegeven door de nv Naviglobe te Antwerpen. Minstens stelt het ar-
beidshof, door de bewoordingen "zoals hij beweert" te gebruiken, vast dat de eiser die fei-
ten aanvoert, maar laat het, door te overwegen dat zij geen afbreuk doen aan de beslissing 
van het arbeidshof dat de eiser nooit in één en hetzelfde land is tewerkgesteld, na en 
spreekt het zich niet uit over de vraag of de eiser zich voor de verschijning diende aan te 
melden en de administratieve onderrichtingen en instructies werden gegeven door de nv 
Naviglobe te Antwerpen.

Op onder meer die overwegingen en vaststellingen beslist het arbeidshof dat alleen de 
verweerster, met vestiging in Luxemburg, kan worden aanvaard als vestiging die de eiser 
in dienst heeft genomen, waardoor in beginsel toepassing moet worden gemaakt van de 
dwingende bepalingen van het Luxemburgs recht, behoudens de in artikel 6, § 2, b in fino 
EVO-Verdrag bedoelde uitzondering. Die beslissing is niet wettig.

Met die beslissing beslist het arbeidshof immers impliciet dat de vestiging die de eiser 
in dienst heeft genomen in de zin van artikel 6.2.b, van het EVO, de vestiging is waarmee 
hij de arbeidsovereenkomst heeft gesloten en die zijn werkgever is en de sociaalrechtelij-
ke verplichtingen en formaliteiten van de werkgever vervult en niet de vestiging waaraan 
de werkgever verbonden is voor zijn effectieve tewerkstelling en waarvoor hij dus werke-
lijk arbeid verricht. In ieder geval onderzoekt het arbeidshof niet bij welke vestiging de ei-
ser effectief werd tewerkgesteld.

Het arbeidshof geeft aldus aan de hierboven genoemde bepalingen van het EVO waar-
van het toepassing maakt, een uitlegging die in strijd is met de bedoeling van dat verdrag 
en van artikel 6, §2, b, in het bijzonder, die erin bestaat de werknemer de bescherming te 
waarborgen van het rechtstelsel  dat met de arbeidsverhouding, zoniet  de nauwste, dan 
toch een binding heeft.

Het arbeidshof schendt derhalve de artikelen 1, 3, 4 en 6 van het EVO.
Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat voor de beoordeling ten gronde van de 

vordering van de eiser uitsluitend toepassing moet worden gemaakt van het Luxemburgse 
recht en dat de vordering van de eiser tegen de verweerster met toepassing van dat recht is 
verjaard (schending van artikel 80 van de wet van het Groot-Hertogdom Luxemburg van 
9 november 1990 strekkende tot de creatie van een Luxemburgs openbaar maritiem regis-
ter).

Conclusie
1. Het arbeidshof beslist niet wettig dat de toepassing van artikel 6, §2, b, van het EVO- 

Verdrag leidt tot de toepasselijkheid van het Luxemburgs recht op de grond dat alleen de 
verweerster, met vestiging in Luxemburg, kan worden aanvaard als de vestiging die de ei-
ser in dienst heeft genomen en verklaart de vordering van de eiser tegen de verweerster 
niet wettig verjaard op grond van artikel 80 van de Luxemburgse wet van 9 november 
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1990 strekkende tot de creatie van een Luxemburgs openbaar maritiem register (schen-
ding van alle in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

2. In ondergeschikte orde, voor het geval het Hof van oordeel zou zijn dat artikel 6 van 
het EVO, inzonderheid het tweede punt b van die bepaling een uitlegging behoeft om uit-
spraak te kunnen doen over het door de eiser aangevoerde middel, verzoekt de eiser uw 
Hof de hieronder geformuleerde vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen.

Krachtens artikel 1, a, van het Eerste Protocol van 19 december 1988 betreffende de 
uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag 
inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor onderteke-
ning opengesteld te Rome op 19 juni 1980, is het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen bevoegd uitspraak te doen over de uitlegging van het Verdrag inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening openge-
steld te Rome op 19 juni 1980.

Artikel 2, a, van dat protocol bepaalt dat uw Hof het Hof van Justitie kan verzoeken, bij 
wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen over een vraag die in een bij uw 
Hof aanhangige zaak aan de orde is gekomen en die betrekking heeft op de uitlegging van 
de in artikel 1 genoemde teksten, indien het Hof een beslissing op dit punt noodzakelijk 
acht voor het wijzen van Uw vonnis.

Krachtens artikel 1 van het Tweede Protocol van 19 december 1988 waarbij aan het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toe-
gekend inzake de uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op ver-
bintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, 
heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot het Ver-
drag van Rome inzake verbintenissen de bevoegdheden die het Hof worden toegekend 
door het op 19 december 1988 te Brussel gesloten Eerste Protocol.

Bij wet van 25 april 2004 houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 
Eerste Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en Gemeen-
schappelijke Verklaringen; Tweede Protocol waarbij aan het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uitlegging 
van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit  overeen-
komst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, gedaan te Brussel op 19 
december 1988, keurde de Belgische Staat de twee voornoemde protocollen goed.

In de mate dat het Hof van oordeel zou zijn dat artikel 6, §2, b, van het EVO niet moet 
worden geïnterpreteerd zoals de eiser in het middel aanvoert, vraagt de eiser het Hof met 
toepassing van de genoemde bepalingen aan het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen de volgende prejudiciële vraag te stellen:

"Moet artikel 6 van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en meer be-
paald punt 2.b daarvan, zo worden geïnterpreteerd dat de arbeidsovereenkomst ongeacht 
artikel 4, bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3, beheerst wordt door 
het recht van het land waar zich de vestiging bevindt van de werkgever waarmee de werk-
nemer de arbeidsovereenkomst heeft gesloten dan wel door het recht van het land waar 
zich de vestiging bevindt waaraan de werknemer is verbonden voor zijn effectieve te-
werkstelling, wanneer deze niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht, tenzij 
uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden 
met een ander land, in welk geval het recht van dat andere land toepasselijk is ?"

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Middel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster werpt op dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan 

belang, doordat de eiser enkel aanvoert dat de rechter niet wettig kon oordelen 
dat de toepassing van artikel 6.2.b) van het Verdrag inzake het recht dat van toe-
passing is op verbintenissen uit overeenkomst van 19 juni 1980, leidde tot de 
toepasselijkheid van de dwingende bepalingen van het Luxemburgse recht, zon-
der hierbij te preciseren 1) welke dwingende bepalingen van enig ander rechtstel-
sel moesten worden toegepast en 2) in welke mate de toepassing van deze dwin-
gende bepalingen er moest toe leiden dat zijn eis niet verjaard zou worden ver-
klaard.

2. De vordering van de eiser tegen de verweerster werd verworpen op grond 
van een verjaring ingesteld door het Luxemburgse recht.

Het aangeklaagde gebrek aan precisering heeft geen invloed op het belang dat 
de eiser heeft om op te komen tegen de naar zijn oordeel onwettige toepassing 
van voormeld artikel 6.2.b), die mede leidde tot de verwerping van zijn vorde-
ring op een verjaringsgrond naar Luxemburgs recht.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel dient te worden verworpen.
Middel zelf
3. Krachtens artikel 3, eerste lid, van het Verdrag inzake het recht dat van toe-

passing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld 
te Rome op 19 juni 1980 en goedgekeurd bij wet van 14 juli 1987, wordt een 
overeenkomst beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen.

Krachtens artikel 6, eerste lid, van het verdrag, kan, ongeacht het bepaalde in 
artikel 3, de rechtskeuze van de partijen in een arbeidsovereenkomst er niet toe 
leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van 
de dwingende bepalingen van het recht dat ingevolge het tweede lid van dit arti-
kel bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.

Krachtens het tweede lid van dit artikel, wordt, ongeacht artikel 4, de arbeids-
overeenkomst,  bij  gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel  3,  be-
heerst door:

a) het recht van het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeen-
komst gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander 
land te werk is gesteld, of

b) het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in 
dienst heeft genomen, wanneer deze niet in een zelfde land gewoonlijk zijn ar-
beid verricht,

tenzij  uit  het  geheel  der  omstandigheden blijkt  dat  de arbeidsovereenkomst 
nauwer is verbonden met een ander land, in welk geval het recht van dat andere 
land toepasselijk is.

4. De appelrechters oordelen dat:
- de partijen in hun overeenkomst van 7 augustus 2001 met betrekking tot de 
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tewerkstelling op de schepen ms Regina en Prins Henri hebben gekozen voor het 
Luxemburgse recht;

- deze rechtskeuze er niet toe kan leiden dat de werknemer de bescherming 
verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat 
ingevolge artikel 6.2. van het EVO-Verdrag bij gebreke van rechtskeuze op hem 
van toepassing zou zijn;

- ontegensprekelijk blijkt dat de eiser nooit in één en hetzelfde land is tewerk-
gesteld;

- het feit dat de eiser, zoals hij het voorhoudt, zich voor de verscheping dient 
aan te melden in Antwerpen en dat de administratieve onderrichtingen en in-
structies werden gegeven door de nv Naviglobe te Antwerpen, hieraan geen af-
breuk doet;

- de eiser verbonden was door een arbeidsovereenkomst met de verweerster, 
zijnde een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel in 
het Groothertogdom Luxemburg, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat de eiser 
ooit heeft gecontracteerd, laat staan in dienst werd genomen door de nv Naviglo-
be te Antwerpen;

- deze vaststelling, bij toepassing van artikel 6.2. van het verdrag, eveneens 
leidt tot de toepasselijkheid van het Luxemburgse recht;

- in dit dossier ook geen geheel van omstandigheden te vinden zijn welke toe-
laten te besluiten dat de overeenkomst nauwer was verbonden met België dan 
met Luxemburg;

- bij de beoordeling ten gronde dan ook uitsluitend toepassing dient te worden 
gemaakt van het Luxemburgse recht;

- krachtens artikel 80 van de Luxemburgse wet van 9 november 1990 strek-
kende tot de creatie van een Luxemburgs openbaar maritiem register, de vorde-
ring in herstel van de wederrechtelijke verbreking van een arbeidsovereenkomst 
voor zeelieden dient te worden ingesteld binnen de drie maanden na de beteke-
ning van de opzeg of de motivering ervan;

- de buiten die termijn door de eiser tegen de verweerster ingestelde vordering 
verjaard is.

5. De vaststelling door de appelrechters dat artikel 6, tweede lid, a), van het 
verdrag, evenals de uitzondering voorzien in fine van artikel 6, tweede lid, ter 
zake geen toepassing kunnen vinden, wordt door de eiser niet aangevochten.

6. Een uitlegging van artikel 6, tweede lid, b), van het verdrag, waarvoor het 
Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd is, is te dezen noodzakelijk voor 
de te wijzen beslissing.

De appelrechters die oordelen dat de nv Naviglobe niet de werkgever van de 
eiser was en ook het werkgeversgezag niet uitoefende, sluiten immers niet uit 
dat:

- de eiser, wiens arbeidsprestaties gedurende de gehele periode van tewerkstel-
ling werden uitgevoerd op het schip ms Regina dat de Noordzee bevoer, zich, 
naar hij beweert, voor de inscheping diende aan te melden in Antwerpen en dat 
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de administratieve onderrichtingen en instructies van zijn werkgever hem aldaar 
werden gegeven door de nv Naviglobe;

- zoals de eiser staande houdt, de verweerster en de nv Naviglobe eenzelfde 
bestuurder hebben. 

Dit houdt in dat, zo de aanvoeringen van de eiser juist zijn, de nv Naviglobe te 
Antwerpen, met wie de verweerster bindingen heeft, desgevallend als een feite-
lijke vestiging van de verweerster zou kunnen worden aangezien, met dewelke 
de eiser voor zijn effectieve tewerkstelling is verbonden.

De vragen rijzen dan ook:
1° of met het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst 

heeft genomen in de zin van die bepaling, dient te worden verstaan het land waar 
zich de vestiging van de werkgever bevindt die volgens de arbeidsovereenkomst 
de werknemer in dienst neemt, dan wel het land waar zich de vestiging bevindt 
van de werkgever waaraan de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling is 
verbonden, ook al verricht hij zijn arbeid niet gewoonlijk in eenzelfde land;

2° of de plaats waar de werknemer, die zijn werk niet gewoonlijk in een zelfde 
land verricht, zich dient aan te melden en de administratieve onderrichtingen, 
alsmede de  instructies  voor  het  uitvoeren  van  zijn  werkzaamheden ontvangt, 
moet worden aangezien als de plaats van effectieve tewerkstelling in de zin van 
de eerste vraag;

3° of de vestiging van de werkgever waaraan de werknemer voor zijn effectie-
ve tewerkstelling is verbonden in de zin van de eerste vraag, moet beantwoorden 
aan bepaalde formele vereisten, zoals ondermeer het bezit van rechtspersoonlijk-
heid, dan wel of het bestaan van een feitelijke vestiging kan volstaan;

4° of de vestiging van een andere vennootschap, met wie de vennootschap-
werkgever bindingen heeft, dienst kan doen als vestiging in de zin van de derde 
vraag, ook al is het werkgeversgezag niet overgedragen aan die andere vennoot-
schap.

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

Unie over de hierna volgende vragen uitspraak zal hebben gedaan:
"1. Moet met het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in 

dienst heeft genomen in de zin van artikel 6.2. b) van het Verdrag inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor onderteke-
ning opengesteld te Rome op 19 juni 1980, worden verstaan het land waar zich 
de vestiging van de werkgever bevindt, die volgens de arbeidsovereenkomst de 
werknemer in dienst heeft genomen, dan wel het land waar zich de vestiging van 
de werkgever bevindt, waaraan de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling 
is verbonden, ook al verricht deze zijn arbeid niet gewoonlijk in eenzelfde land?

2. Moet de plaats waar de werknemer, die zijn werk niet gewoonlijk in een 
zelfde land verricht, zich dient aan te melden en de administratieve onderrichtin-
gen, alsmede de instructies voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden ontvangt, 
te worden aangezien als de plaats van effectieve tewerkstelling in de zin van de 
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eerste vraag?
3. Moet de vestiging van de werkgever waaraan de werknemer voor zijn effec-

tieve tewerkstelling is verbonden in de zin van de eerste vraag, beantwoorden 
aan bepaalde formele vereisten zoals ondermeer het bezit van rechtspersoonlijk-
heid of volstaat daartoe het bestaan van een feitelijke vestiging?

4. Kan de vestiging van een andere vennootschap, met wie de vennootschap-
werkgever bindingen heeft,  dienst  doen als  vestiging in  de  zin van de derde 
vraag, ook al is het werkgeversgezag niet overgedragen aan die andere vennoot-
schap?"

7 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 399

3° KAMER - 7 juni 2010

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST - 
LOOPBAANONDERBREKING - UITOEFENEN VAN RECHT OP TIJDSKREDIET - BESCHERMING TEGEN 
ONTSLAG - OPZEGGING DOOR DE WERKGEVER - LOPEN VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN - 
WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER TOEPASSING VAN C.A.O. NR. 77BIS - TOEPASSING

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - 
LOOPBAANONDERBREKING - UITOEFENEN VAN RECHT OP TIJDSKREDIET - BESCHERMING TEGEN 
ONTSLAG - OPZEGGINGSTERMIJN - LOPEN VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN GEDURENDE DE SCHORSING 
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER TOEPASSING VAN C.A.O. NR. 
77BIS - TOEPASSING

1º en 2° Uit artikel 103ter van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalin-
gen, kan niet afgeleid worden dat artikel 101bis, dat vóór zijn opheffing door de wet van 9  
juli 2004 bepaalde dat bij opzegging gegeven door de werkgever, de opzeggingstermijn  
niet loopt gedurende de bij de artikelen 100 en 100bis van die wet bedoelde onderbrek-
ing van de arbeidsovereenkomst, van toepassing was op werknemers die vallen onder 
de toepassing van de C.A.O. nr. 77bis van 19 december 2001 gesloten in de Nationale  
arbeidsraad tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en ver-
mindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking1 (Art. 101bis, zoals van 
toepassing vóór zijn opheffing bij, Programmawet 2004; Art. 103ter, Herstelwet 22 jan. 
1985)

(N. T. ASEA BROWN BOVERI nv)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier: 
1. In het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 verklaarden de sociale part-

ners zich akkoord om vanaf 1 januari 2002 een nieuw conventioneel kader in te stellen dat 
op individueel vlak een betere combinatie van het beroeps- en gezinsleven moet toelaten. 
Als  gevolg  hiervan  sloot  de  NAR  CAO  nr.  77  tot  invoering  van  een  stelsel  van 
tijdskrediet,  loopbaanvermindering  en  vermindering  van  arbeidsprestaties  tot  een 
halftijdse betrekking.

1 Zie de conclusie van het O.M.
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Deze CAO bracht op diverse punten wijzigingen aan aan het sedert de herstelwet van 
22 januari 1985 ingevoerde basissysteem van beroepsloopbaanonderbreking. CAO nr. 77 
werd evenwel, vóór deze in werking kon treden, volledig vervangen door CAO nr. 77bis 
van 19 december 2001. CAO nr. 77bis wou een aantal onduidelijkheden, vergetelheden en 
interpretatiemoeilijkheden die in de CAO nr. 77 stonden uitklaren. Het was de bedoeling 
van de sociale partners de leesbaarheid van de nieuwe regelgeving te verbeteren en deze 
onder de beste voorwaarden qua rechtszekerheid te laten starten op 1 januari 20022. 

2. De herstelwet van 22 januari 1985 bevat een specifieke bescherming tegen ontslag 
van de werknemer die loopbaanonderbreking geniet of heeft aangevraagd en bepaalt in ar-
tikel  101  dat  wanneer  de  uitvoering  van  de  arbeidsovereenkomst  wordt  geschorst  de 
werkgever geen handeling mag verrichten die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken 
aan  de  dienstbetrekking,  behalve  om  een  dringende  reden  of  een  voldoende  reden, 
waarmee bedoeld wordt een door de rechter als zodanig bevonden reden waarvan de aard 
en de oorsprong vreemd zijn aan de in de artikelen 100 en 100bis bedoelde schorsing.

De  CAO  nr.  77bis herneemt  in  artikel  20  deze  ontslagbescherming.  De  arbeids-
overeenkomst van de werknemer die met toepassing van de CAO een loopbaanonderbrek-
ing geniet of heeft aangevraagd, mag uitsluitend worden beëindigd om een dringende re-
den of om een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de loopbaanonder-
breking.

3. In het eerste middel voert eiser aan dat verweerder in strijd met het bepaalde in ar-
tikel 20 van CAO nr. 77bis werd ontslagen om redenen die verband houden met het uitoe-
fenen van zijn recht op tijdskrediet en de argumenten waarop de appelrechters zich steu-
nen om zijn vordering tot schadevergoeding te verwerpen, dit alleszins niet uitsluiten.

De  appelrechters  oordelen  dat  de  werkgever  voldoende  aantoont  dat  een  herstruc-
turering plaatsvond die niet alleen gevolgen had voor de Belgische onderneming maar ook 
voor de afdeling waarin eiser was tewerkgesteld. Zij ontmoeten bovendien het verweer 
van eiser dat hij in zijn functie werd opgevolgd door twee andere werknemers, en verwer-
pen dit op gemotiveerde wijze. 

Zij stellen dat het hof zich niet in de plaats van de werkgever kan stellen om te oordelen 
welke werknemer in die omstandigheden diende af te vloeien en een dergelijke bewijslast 
op dit punt voor de werkgever bijzonder zwaar is. 

Op die gronden konden zij oordelen dat de reden van het ontslag van eiser vreemd was 
aan zijn loopbaanonderbreking. 

Het eerste middel kan niet aangenomen worden.
4. Het tweede middel heeft betrekking op de vraag of de opzeggingsperiode kon lopen 

tijdens de periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst.
In  CAO nr.  77bis zijn  geen  bepalingen  te  vinden  met  betrekking  tot  de  eventuele 

schorsing van de opzeggingstermijn bij volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst.
De arbeidsovereenkomstenwet voorziet in dit verband in de artikelen 38, §1 en §2 dat 

de opzeggingstermijn, bij opzegging gedaan door de werkgever, slechts ophoudt te lopen 
tijdens de gevallen van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, vermeld 
in de artikelen 28, 1°, 2° en 5°, 29 en 31 van die wet. Het wordt niet betwist dat deze 
gevallen van schorsing, net zomin als deze bedoeld in artikel 38bis, niet van toepassing 
zijn in voorliggend geval.

Eiser voert aan dat, hoewel de situatie van eiser niet kan beschouwd worden als één van 
de schorsingsgevallen bedoeld in artikel 38 van de arbeidsovereenkomstenwet en noch 
CAO nr. 77bis, noch de Herstelwet van 22 januari 1985 voor de situatie van eiser een 
schorsing van de opzeggingstermijn voorziet, het altijd de bedoeling van de wetgever is 

2 FEREMANS K. Beroepsloopbaanonderbreking en tijdskrediet in de privé-sector, larcier, 2002, 211.
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geweest in dat geval de opzeggingstermijn niet te laten lopen. 
Ter beoordeling van dit standpunt, past het de wijzigingen die aan Hoofdstuk IV, afdel-

ing 5 van de Herstelwet van 22 januari 1985 werden aangebracht, en de reden daartoe 
nader te bekijken.

5. Hoofdstuk IV, afdeling 5 van de Herstelwet bevatte vóór de totstandkoming van de 
CAO nr.77 bis een artikel 100, dat betrekking had op de uitkering die aan de werknemer 
toekomt ingeval die met de werkgever overeenkomt de arbeidsovereenkomst volledig te 
schorsen. Artikel 100 bis voorzag in een recht voor de werknemer om de schorsing van de 
arbeidsovereenkomst te verkrijgen ingeval van palliatieve verzorging van een persoon.

Naast artikel 101, die in een ontslagbescherming voorziet gedurende de periode van 
schorsing van de arbeidsovereenkomst, behoudens om dringende reden of een voldoende 
reden, werd bij koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986 artikel 101bis ingevoegd, 
waarbij als algemene regel werd voorzien dat wanneer de werkgever toch mocht ontslaan 
(dus ingeval van dringende of voldoende reden), de opzeggingstermijn niet loopt geduren-
de de periode van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst3.

Wanneer  nieuwe gronden  van  schorsing  van  de  arbeidsovereenkomst  werden  inge-
voerd, werd ook artikel 101 bis aangepast en werd het principe van het niet lopen van de 
opzeggingstermijn gedurende de periode van schorsing tot die nieuwe schorsingsgevallen 
uitgebreid4.

6. Opdat de conventie, die uitmondde in CAO nr. 77, haar volledige uitwerking zou 
kunnen ressorteren verbond de regering er zich toe de reglementering aan te passen en de 
nodige overgangsbepalingen te voorzien5.

In het advies nr. 1339 herinnerde de Nationale Arbeidsraad eraan dat de sociale part-
ners in het interprofessioneel akkoord de regering verzochten de nodige maatregelen te 
nemen om de personen die  onder  het  toepassingsgebied van deze CAO vallen,  uit  te 
sluiten van het bestaand wettelijk kader zoals bepaald in de Herstelwet van 22 januari 
1985, met dien verstande dat in een uitdovingsperiode voor de lopende onderbrekingen 
zou worden voorzien.

In uitvoering hiervan6 werd bij wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening 
van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, in Hoofdstuk IV, afdeling 5, van de wet 
van 22 januari 1985 een onderafdeling 3bis ingevoegd waarvan de bepalingen van toepas-
sing werden op de werkgevers en de werknemers bedoeld door die CAO.

In deze onderafdeling werd in artikel 103ter bepaald dat de artikelen 100 en 102 niet 
van toepassing zijn  op de in  artikel  103bis bedoelde werknemers,  in  de mate  dat die 
bepalingen eenzelfde voorwerp hebben als de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in 
de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermin-
dering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

In  de memorie  van  toelichting  wordt  ten  aanzien van deze nieuwe bepalingen  uit-
drukkelijk gesteld dat er niet meer gesproken wordt over een bescherming tegen ontslag 
en dit dan ook tot gevolg heeft dat de ontslagbescherming van de wet die in artikel 101 
wordt geregeld, niet van toepassing is op de werknemers die de toepassing vragen van de 
CAO nr. 77. In dat geval is de ontslagbescherming deze zoals geregeld door de sociale 
partners in de CAO.

3 Verslag aan de Koning bij het Koninklijk besluit nr. 424 tot wijziging van Afdeling 5 van Hoofd-
stuk IV van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 21 augustus 1986, 
11504.
4 Zie vb. Wet van 12 augustus 2000, BS 31 augustus 2000.; Wet van 23 maart 2001, BS 5 april 2001.
5 Advies nr. 1339 van de Nationale Arbeidsraad.
6 Zie Kamer, Doc. 50.1291/001, 16.
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7. Pas bij de Programmawet van 9 juli 2004 werd het principe dat de opzeggingstermijn 
niet  loopt  gedurende  de  periode  van  schorsing  van  de  uitvoering  van  de  arbei-
dsovereenkomst ook toepasselijk gemaakt in het kader van onderafdeling 3bis. 

In de Memorie van Toelichting7 wordt deze invoeging als volgt verantwoord:
“Geen enkele bepaling voorziet de schorsing van de uitvoering van de opzeggingster-

mijn ingeval van ontslag van een werknemer in tijdskrediet (volledige onderbreking van 
de arbeidsprestaties), terwijl dergelijke bepaling wel bestaat in het kader van de loopbaan-
onderbreking. Een nieuw artikel 106bis wordt ingevoerd teneinde deze schorsing van de 
opzeggingstermijn te voorzien ingeval van ontslag van de werknemer tijdens een periode 
van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dit zowel in het kader van 
de loopbaanonderbreking als in het kader van het tijdskrediet. Er wordt voorzien dat de 
nieuwe bepalingen na de datum van inwerkingtreding van toepassing zijn op de reeds be-
tekende opzeggingen die nog geen aanvang hebben genomen. Als de opzegging reeds een 
aanvang heeft genomen, blijft deze aan de oude bepalingen onderworpen.”

Het vervolgens aangenomen artikel 268 van de Programmawet van 9 juli 2004 stelt uit-
drukkelijk dat het nieuwe artikel 267 van toepassing is op de opzeggingen waarvan het 
begin zich situeert na de datum van inwerkingtreding van dat artikel.

Deze wet werd gepubliceerd in het  Belgisch Staatsblad van 15 juli  2004 zodat het 
nieuwe artikel 101bis slechts van toepassing werd op de opzeggingen gegeven na 25 juli 
2004.

Uit de niet betwiste vaststellingen van de appelrechters blijkt dat de opzegging door de 
werkgever zich situeert vóór deze datum zodat artikel 101bis, in de versie zoals gewijzigd 
bij de Programmawet van 9 juli 2004 geen rechtsgrond kan bieden om te besluiten tot een 
schorsing van de opzeggingstermijn.

8. Blijft dan de vraag of het, zoals eiser aanvoert, altijd de bedoeling van de wetgever is 
geweest de opzeggingstermijn niet  te laten lopen tijdens de schorsing van de arbeids-
overeenkomst wegens het uitoefenen van het recht op tijdskrediet.

Anders dan eiser aanvoert kan uit de libellering van artikel 103 van onderafdeling 3bis, 
dat de artikelen 100 en 102 in de daar bepaalde mate niet van toepassing zijn op de in de 
CAO bedoelde werknemers, niet a contrario afgeleid worden dat artikel 101bis wel op hen 
van toepassing is.

Dit blijkt immers niet uit de tekst, noch uit de strekking van de voorbereidende werken 
waarin net werd gewezen op de uitdrukkelijke vraag de werknemers die onder de CAO 
ressorteren uit te sluiten van het wettelijk kader van loopbaanonderbreking en hen te laten 
ressorteren onder de eigen regeling zoals uitgewerkt in de CAO.

Ook uit het sub 7. vermelde uittreksel uit de Memorie van Toelichting bij het wetsont-
werp dat leidde tot de Programmawet van 9 juli 2004 blijkt duidelijk dat de wetgever deze 
nieuwe bepaling enkel voor de toekomst wou invoeren en niet opteerde voor een retroac-
tieve werking. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door het standpunt van de Minister van 
Werk, zoals opgenomen in de commissieverslagen8, dat deze wijziging werd ingegeven 
door het feit dat de sociale partners bij het uittekenen van het tijdskrediet de bepaling van 
artikel 101 bis, betreffende de schorsing van de opzegtermijn, over het hoofd hebben ge-
zien en dit door de nieuwe bepaling wordt rechtgezet.

Het middel kan bijgevolg niet aangenomen worden.
Conclusie: VERWERPING

ARREST

7 Kamer, Memorie van Toelichting, Doc. 51, 1138/1, 142.
8 Senaat, Doc S.nr. 3-742/5; Kamer, doc. 51.1138/19.
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(AR S.09.0079.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 november 2008 gewezen 

door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 20, inzonderheid §2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 

december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst  nr.  77  van  14  februari  2001  tot  invoering  van  een  stelsel  van 
tijdskrediet,  loopbaanvermindering  en  vermindering  van  de  arbeidsprestaties  tot  een 
halftijdse betrekking, overeenkomst geregistreerd op 11 januari 2001 onder het nummer 
60502/CO/300 en algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 januari 2002;

- de artikelen 100, 100bis, 101 en 101bis, dit laatste artikel in de versie van toepassing 
vóór de opheffing ervan bij een wet van 9 juli 2004, van de Herstelwet van 22 januari 
1985 houdende sociale bepalingen;

- de artikelen 37, §1, 38, §1 en 2, 39 en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing beslist het arbeidshof dat de eiser geen recht heeft op een 

aanvullende verbrekingsvergoeding en verklaart het het hoger beroep van de eiser op dat 
punt eveneens ongegrond. Het arbeidshof beslist dat op grond van alle motieven waarop 
de beslissing steunt en in het bijzonder de volgende:

"2. De aanvullende verbrekingsvergoeding.
1.
(De eiser) vordert een verbrekingsvergoeding overeenstemmende met het loon van ne-

gen maanden. Hij gaat er daarbij van uit dat de drie maanden opzeg, die liepen tijdens de 
schorsing van de arbeidsovereenkomst, niet in rekening kunnen gebracht worden vermits 
de opzegging tijdens de schorsingsperiode onwettig was (...).

2.
De eerste vraag die zich stelt is te weten of de opzegging, die betekend werd tijdens de 

schorsingsperiode, van aard was de opzeggingstermijn te doen lopen voor de periode van 
1 juli tot 30 september 2003.

De echte vraag is te weten of de opzeggingsperiode kan lopen tijdens de periode van 
schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Met de eerste rechter dient vastgesteld te worden dat er geen algemene regel bestaat die 
voorziet dat een opzeggingstermijn niet kan lopen tijdens een periode van schorsing van 
de arbeidsovereenkomst. Dit is enkel zo wanneer de wet zulks uitdrukkelijk voorziet.

De C.A.O. nr. 77bis stelt wel een beschermingsmechanisme in werking, vergelijkbaar 
met artikel 100 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (ver-
bod van het ontslag dat niet steunt op een dringende reden of op een reden die geen ver-
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band houdt met de schorsing van de arbeidsovereenkomst), maar bepaalt niet dat de op-
zeggingstermijn, bij een geldige opzegging, niet kan lopen tijdens de duur van de schor-
sing van de overeenkomst.

Artikel 101bis van de Herstelwet van 22 januari  1985, zoals van toepassing op het 
ogenblik dat de opzegging betekend werd, stelt enkel dat, bij opzegging gegeven door de 
werkgever, de opzeggingstermijn niet loopt gedurende de bij de artikelen 100 en 100 bis 
bedoelde schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Daarbij  wordt niet 
verwezen naar de regeling inzake het tijdskrediet, die opgenomen is in de onderafdeling 3 
bis van de Herstelwet.

Weliswaar heeft de Programmawet van 9 juli 2004 in de Herstelwet van 22 januari 
1985 een nieuw artikel 106bis ingelast dat voorziet dat de opzegging geschorst wordt in 
alle gevallen van loopbaanonderbreking, dus ook bij tijdskrediet, doch artikel 267 van 
deze Wet bepaalt uitdrukkelijk dat de nieuwe bepaling slechts van toepassing is op de op-
zeggingen waarvan aanvang zich situeert na de datum van inwerkingtreding van dit arti-
kel.

De omstandigheid dat uit de voorbereidende werken van de Programmawet van 9 juli 
2004 blijkt dat het de bedoeling was van de wetgever met deze bepaling een vergetelheid 
recht te zetten van de sociale partners bij de uittekening van het tijdskrediet, laat niet toe 
om te oordelen dat de loop van de opzeggingstermijn geschorst werd op een ogenblik dat 
de wetgever dit nog niet uitdrukkelijk voorzien had." (9de blad, onderaan, tot 12de blad, 
bovenaan, van het bestreden arrest).

Grieven
1.1. Op grond van artikel 37, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten, hieronder afgekort als de Arbeidsovereenkomstenwet, heeft ieder van de par-
tijen bij een voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst het recht die te beëindi-
gen door opzegging aan de andere, met kennisgeving van het begin en de duur van de op-
zeggingstermijn.

De duur van de opzeggingstermijn die de werkgever in acht moet nemen bij opzegging 
van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, wordt bepaald in artikel 82 van de Arbeids-
overeenkomstenwet.

Artikel 38, §§1 en 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet voorzien expliciet dat bij op-
zegging gegeven door de werkgever vóór of tijdens welbepaalde schorsingsgevallen de 
opzeggingstermijn ophoudt te lopen tijdens die schorsing. Die bepaling geeft echter geen 
limitatieve opsomming van alle schorsingsgevallen waarin de opzeggingstermijn ophoudt 
te lopen. Schorsing van het verloop van de opzeggingstermijn kan ook expliciet of impli-
ciet in andere gevallen door de wet worden opgelegd.

In  de mate  dat  de,  eventueel  door  een  schorsing verlengde,  opzeggingstermijn  niet 
wordt in acht genomen, is, zo volgt uit artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, een 
opzeggingsvergoeding verschuldigd.

1.2.1. Artikel 20, §2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 decem-
ber 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, 
loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrek-
king, hieronder afgekort als CAO nr. 77bis, bepaalt dat de werkgever geen handeling mag 
verrichten die tot doel heeft eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking behalve 
om een dringende reden als bedoeld in artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten of om een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn 
aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst of de vermindering van de arbeidsprestaties 
tot een halftijdse betrekking vanwege de uitoefening van het recht op tijdskrediet, loop-
baanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking 
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als bedoeld in de artikelen 3, 6 en 9 van die collectieve arbeidsovereenkomst.
1.2.2. Al vóór de totstandkoming, in 2001, van de regeling met betrekking tot invoering 

van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse betrekking, voorzag de Herstelwet van 22 januari 1985 hou-
dende sociale bepalingen in een regeling van onderbreking van de beroepsloopbaan. Meer 
bepaald voorzagen en voorzien de artikelen 100 en 100bis van die wet in een schorsing 
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als gevolg van een overeenkomst tussen de 
werknemer en de werkgever, de toepassing van een collectieve arbeidsovereenkomst die 
in dergelijke schorsing voorziet en de schorsing van de arbeidsovereenkomst in geval van 
palliatieve verzorging van een persoon.

Ook voor de gevallen waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst 
met toepassing van de artikelen 100 en 100bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 
geldt krachtens artikel 101 van die wet dat de werkgever geen handeling mag verrichten 
die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een 
dringende reden als bedoeld in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet of om een 
voldoende reden, d.i. een door de rechter als zodanig bevonden reden waarvan de aard en 
de oorsprong vreemd zijn aan de in de artikelen 100 en 100bis bedoelde schorsing.

Tot vóór de opheffing ervan bij een wet van 9 juli 2004 bevatte de Herstelwet van 22 
januari 1985 houdende sociale bepalingen een artikel 101bis luidens welk bij opzegging 
door de werkgever gegeven, de opzeggingstermijn niet loopt gedurende de bij de artikelen 
100 en 100bis van diezelfde wet bedoelde schorsing van de uitvoering van de arbeids-
overeenkomst.

1.3. Met ingang van 1 januari 2002 werd in de Herstelwet van 22 januari 1985 een on-
derafdeling 3bis ingevoegd, met het opschrift "Toepassing van de collectieve arbeidsover-
eenkomst  gesloten  in  de  Nationale  Arbeidsraad  tot  invoering  van  een  stelsel  van 
tijdskrediet, loopbaanvermindering en halvering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse 
betrekking", waarvan het artikel 103ter bepaalt dat de artikelen 100 en 102, in de mate dat 
die bepalingen eenzelfde voorwerp hebben als de collectieve arbeidsovereenkomst geslo-
ten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaan-
vermindering en halvering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, d.i. de 
CAO nr. 77bis, niet van toepassing zijn op de in die collectieve arbeidsovereenkomst be-
doelde werknemers.

Uit artikel 103ter volgt, a contrario, dat de bepaling van artikel 101bis van de Herstel-
wet van 22 januari 1985 wel van toepassing is op de in de CAO nr. 77bis bedoelde werk-
nemers, zodat bij opzegging door de werkgever gegeven, de opzeggingstermijn niet loopt 
gedurende de bij die collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde schorsing van de uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst.

1.4. Minstens blijkt uit de in deze zaak van toepassing zijnde wettelijke bepalingen dui-
delijk de bedoeling van de wetgever de opzeggingstermijn niet te laten lopen gedurende 
de periode van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als gevolg van 
een uitoefening van het recht op tijdskrediet bedoeld in de CAO nr. 77bis. De gevallen 
van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met toepassing van de arti-
kelen 100 of 100bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 en de gevallen van schorsing 
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met toepassing van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 77bis, zijn inderdaad in grote mate vergelijkbaar.

2. Uit de feitelijke vaststellingen van het arbeidshof blijkt dat de eiser een bediende was 
en op 29 november 2002 een aanvraag heeft ingediend tot tijdskrediet met volledige loop-
baanonderbreking voor een periode van zes maanden, ingaand op 1 mei 2003 en dat per 
brief van 26 maart (lees: juni) 2003 door de verweerster een einde werd gesteld aan de ar-
beidsovereenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden die 
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liep tijdens de periode van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (3de 
blad, tweede en derde alinea, van het bestreden arrest).

De eiser voerde in regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde conclusies aan 
dat de opzeggingstermijn niet kon lopen tijdens zijn voltijdse loopbaanonderbreking en 
vorderde (o.m.) op die grond de betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding 
(blz. 15, onderaan, blz. 17, onderaan, en blz. 18, eerste helft, van de "Aanvullende en te-
vens syntheseberoepsconclusie" van de eiser).

In het bestreden arrest  overweegt het arbeidshof dat (10de blad, onderaan,  tot  12de 
blad, bovenaan, van het bestreden arrest):

- er geen algemene regel bestaat die bepaalt dat een opzeggingstermijn niet kan lopen 
tijdens een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst en dat enkel zo is wanneer 
de wet zulks uitdrukkelijk voorziet;

- de CAO nr. 77bis wel een beschermingsmechanisme in werking stelt vergelijkbaar 
met dat van artikel 100 van de Herstelwet van 22 januari 1985, maar niet bepaalt dat de 
opzeggingstermijn,  bij  een  geldige  opzegging,  niet  kan  lopen  tijdens  de  duur  van  de 
schorsing van de arbeidsovereenkomst;

- artikel 101bis van de Herstelwet van 22 januari 1985, in de versie van toepassing op 
het ogenblik dat de opzegging aan de eiser werd betekend, enkel bepaalt dat de opzeg-
gingstermijn niet loopt gedurende de bij de artikelen 100 en 100bis bedoelde schorsing 
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en daarbij niet wordt verwezen naar de re-
geling inzake tijdskrediet die opgenomen is in de onderafdeling 3bis van de Herstelwet 
van 22 januari 1985;

- de Programmawet van 9 juli 2004 in de Herstelwet van 22 januari 1985 een nieuw ar-
tikel 106bis ingelast heeft dat voorziet dat de opzegging wordt geschorst in de gevallen 
van loopbaanonderbreking, dus ook bij tijdskrediet, maar artikel 267 (lees: 268) van die 
wet bepaalt uitdrukkelijk dat de nieuwe bepaling maar van toepassing is op de opzeggin-
gen waarvan de aanvang zich situeert na de datum van inwerkingtreding van dat artikel;

- de omstandigheid dat uit de voorbereidende werken van de Programmawet van 9 juli 
2004 blijkt dat het de bedoeling van de wetgever was met die bepaling een vergetelheid 
recht te zetten, niet toelaat te oordelen dat de loop van de opzeggingstermijn werd ge-
schorst op een ogenblik dat de wetgever dat nog niet uitdrukkelijk had voorzien.

De door de wetgever uitgevaardigde regelgeving moet steeds naar zijn doel worden ge-
ïnterpreteerd en toegepast. Anders dan het arbeidshof aanneemt, is niet vereist dat de wet-
gever uitdrukkelijk heeft voorzien in de schorsing van de loop van de opzeggingstermijn 
in geval van opzegging door de werkgever gedurende een periode van schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst als gevolg van de uitoefening van het recht op 
tijdskrediet opdat de opzeggingstermijn zou zijn geschorst.

Zoals hierboven onder randnummer 1 werd aangetoond, volgt uit de samenlezing van 
de artikelen 20, §2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, en 100, 100bis, 101 
en 101bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 de duidelijke bedoeling van de wetgever 
ook in het geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als gevolg 
van de uitoefening van het recht op tijdskrediet,  de loop van de opzeggingstermijn te 
schorsen in geval van opzegging door de werkgever gegeven. Het arbeidshof miskent dan 
ook de voornoemde bepalingen bij zijn beslissing dat de opzeggingstermijn kon lopen ge-
durende de periode van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereen-
komst van de eiser als gevolg van de uitoefening van zijn recht op tijdskrediet.

Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de eiser geen recht heeft op een aanvullende op-

zeggingsvergoeding en verklaart het hoger beroep van de eiser op dat punt niet wettig on-
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gegrond (schending van alle in de aanhef van het middel opgesomde wettelijke bepalin-
gen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
2. Krachtens artikel 106bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende 

sociale bepalingen, loopt ingeval van opzegging gegeven door de werkgever, de 
opzeggingstermijn niet gedurende de volledige schorsing van de arbeids-over-
eenkomst ten gevolge van het uitoefenen door de werknemer van het recht op 
tijdskrediet. Deze bepaling werd ingevoegd bij artikel 267 van de Programmawet 
van 9 juli 2004, die in artikel 268 bepaalt dat deze bepaling van toepassing is op 
de opzeggingen die ingaan na haar inwerkingtreding op 25 juli 2004.

3. Uit het arrest blijkt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd ge-
schorst voor een periode van zes maanden ingaande op 1 mei 2003 en de ver-
weerster de arbeidsovereenkomst beëindigde met een opzeggingstermijn van drie 
maanden die liep tijdens de periode van de schorsing. Hieruit volgt dat de door 
de verweerster gegeven opzegging zich situeerde vóór 25 juli 2004.

Op grond van deze vaststellingen konden de appelrechters naar recht oordelen 
dat artikel 106bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepa-
lingen, niet toeliet te beslissen dat de door de verweerster gegeven opzeggings-
termijn was geschorst tijdens de periode dat de uitvoering van de overeenkomst 
was geschorst wegens de uitoefening van het recht op tijdskrediet.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
4. Vóór zijn opheffing door de wet van 9 juli 2004 bepaalde artikel 101bis van 

de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, dat bij opzeg-
ging gegeven door de werkgever, de opzeggingstermijn niet loopt gedurende de 
bij de artikelen 100 en 100bis van die wet bedoelde onderbreking van de arbeids-
overeenkomst.

Artikel 103ter van de genoemde Herstelwet bepaalt dat de artikelen 100 en 
102 niet van toepassing zijn op de werknemers en werkgevers bedoeld in artikel 
103bis, zijnde deze waarop een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanon-
derbreking en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking 
van toepassing is, in de mate dat die bepalingen eenzelfde voorwerp hebben als 
deze van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst.

Uit deze bepaling kan niet worden afgeleid dat artikel 101bis van toepassing 
was op werknemers die vallen onder de toepassing van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 gesloten in de Nationale arbeids-
raad tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en ver-
mindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Dictum



1670 HOF VAN CASSATIE 7.6.10 - Nr. 399 

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

7 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. van Eeckhoutte en Verbist.

Nr. 400

3° KAMER - 7 juni 2010

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVER - BIJDRAGEVERMINDERING - 
NIEUWE INDIENSTNEMING - VOORWAARDE

Zowel voor artikel 117, §2 van de Programmawet van 30 december 1988 als voor artikel 5  
van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 geeft een nieuwe indienstneming geen recht  
op  de  bedoelde  bijdragevermindering wanneer  zij  niet  gepaard  gaat  met  enige  reële 
werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische bedrijfseenheid.  (Art. 117, §2, Pro-
grammawet 30 dec. 1988; Art. 5, KB 14 maart 1997 houdende specifieke tewerkstellings-
bevorderende maatregelen voor de kleine en middelgrote ondernemingen met toepassing 
van art. 7, §2 van de wet 26 juli 1996)

(RSZ T. STUDENTENSERVICE KHLEUVEN vzw)

ARREST

(AR S.09.0107.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juni 2009 gewezen door 

het arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes 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. Krachtens de bepalingen van de artikelen 115, 115bis en 116 van de Pro-

grammawet van 30 december 1988, kan de werkgever die aan de voorwaarden 
bepaald in artikel 117, §1, voldoet, genieten van een tijdelijke vermindering van 
de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevordering van de tewerk-
stelling voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangenomen en die een netto-aangroei van 
het personeelsbestand uitmaakt.
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Krachtens de bepalingen van de artikelen 3, 4 en 6 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1997 houdende specifieke tewerkstellingsbevorderende maatrege-
len voor kleine en middelgrote ondernemingen met toepassing van artikel 7, §2, 
van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot pre-
ventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, kan de werkgever genieten 
van een tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zeker-
heid voor de tweede of derde nieuw in dienst genomen werknemer die na 31 de-
cember 1996 met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeno-
men.

2. Overeenkomstig artikel 117, §2, van de voormelde Programmawet, geniet 
de in §1 bedoelde werkgever niet van de tijdelijke vermindering van de werkge-
versbijdragen indien de nieuw in dienst  genomen werknemer een werknemer 
vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de in-
dienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.

Overeenkomstig artikel 5 van het voormelde koninklijk besluit van 14 maart 
1997, geniet de in artikel 4, §1, bedoelde werkgever niet van de tijdelijke ver-
mindering van de werkgeversbijdragen indien de nieuw in dienst genomen twee-
de of derde werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de twaalf ka-
lendermaanden voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische be-
drijfseenheid werkzaam is geweest.

3. Uit deze bepalingen volgt dat zowel voor artikel 117, §2, van de Program-
mawet van 30 december 1988 als voor artikel 5 van het voormelde koninklijk be-
sluit van 14 maart 1997 een nieuwe indienstneming geen recht geeft op de be-
doelde bijdrageverminderingen wanneer  zij  niet  gepaard gaat  met enige reële 
werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische bedrijfseenheid.

4. Het arrest stelt vast dat:
- de verweerster tot 17 september 2001 één werknemer in dienst had;
- de verweerster van 17 september 2001 tot 12 december 2001 de genaamde B. 

in dienst heeft gehad met een overeenkomst van bepaalde duur, met een tewerk-
stelling van vier uren per week en het reinigen van de kantoren als taak;

- de genaamde S. vanaf 14 januari 2002 voltijds als bediende in dienst was met 
een overeenkomst van onbepaalde duur;

- er niet betwist wordt dat S. een tweede of derde in dienst genomen werkne-
mer was.

5. Het arrest oordeelt dat de werknemer S. de werknemer B. niet verving in de 
zin van voormeld artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997, zonder 
te onderzoeken of er al dan niet een netto-aangroei was van het personeelsbstand 
op grond dat dit criterium niet in de beoordeling dient te worden betrokken.

Het arrest schendt aldus de in het middel als geschonden aangewezen wettelij-
ke bepalingen.

Het middel is 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 arbeidshof te Gent.

7 juni 2010 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende  conclusie  van  mevr.  Mortier,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mr.  De 
Bruyn.

Nr. 401

2° KAMER - 8 juni 2010

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — STRAFZAKEN - TAALGEBRUIK VOOR DE POLITIERECHTBANK - 
POLITIERECHTBANK VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUSSEL - POLITIERECHTBANK 
WAARVAN HET RECHTSGEBIED ENKEL BESTAAT UIT GEMEENTEN VAN HET NEDERLANDS TAALGEBIED - 
NEDERLANDSTALIGE RECHTSPLEGING - UITZONDERING - MOGELIJKHEID VOOR DE VERDACHTE OM 
AAN DE ONDERZOEKSRECHTER DE TAALWIJZIGING TE VRAGEN - VOORWAARDE

Uit de artikelen 15, §1 en 2 en 16, §2, Wet Taalgebruik in Gerechtszaken, volgt dat wan-
neer de ten laste gelegde feiten ressorteren onder de bevoegdheid van een politierecht-
bank van het gerechtelijk arrondissement Brussel waarvan het rechtsgebied uitsluitend 
bestaat uit Nederlandstalige gemeenten, de in artikel 16, §2, van dezelfde wet bepaalde 
mogelijkheid voor de verdachte om aan de onderzoeksrechter te vragen zijn in onder-
zoek zijnde zaak in de andere landstaal te behandelen of te laten behandelen, beperkt is  
tot deze verdachten die woonachtig zijn in de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linke-
beek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel of Wezembeek Oppem. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. H. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0300.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 februari 2010.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
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Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 15 en 16 Taalwet Gerechtszaken.
3. Artikel 15, §1, Taalwet Gerechtszaken bepaalt: "Voor de politierechtbanken 

van het arrondissement Brussel waarvan het rechtsgebied uitsluitend bestaat uit 
gemeenten van het Nederlandstalig taalgebied, wordt de rechtspleging in het Ne-
derlands gevoerd." 

Paragraaf 2 van datzelfde artikel bepaalt: "Van deze regel wordt afgeweken 
wanneer de verdachte in de gemeente Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-
Genesius-Rode, Wemmel of Wezembeek-Oppem woonachtig is en daartoe het 
verzoek doet in de artikel 16, §2, voorgeschreven vormen."

4. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer de ten laste gelegde feiten ressorteren 
onder de bevoegdheid van een politierechtbank van het gerechtelijk arrondisse-
ment Brussel waarvan het rechtsgebied uitsluitend bestaat uit Nederlandstalige 
gemeenten, de in artikel 16, §2, van dezelfde wet bepaalde mogelijkheid voor de 
verdachte om aan de onderzoeksrechter te vragen zijn in onderzoek zijnde zaak 
in de andere landstaal te behandelen of te laten behandelen, beperkt is tot deze 
verdachten die woonachtig zijn in de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linke-
beek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel of Wezembeek-Oppem.

5. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat:
- de ten laste gelegde feiten, voor zover bewezen, gepleegd werden te Hoei-

laart, dit is een Nederlandstalige gemeente gelegen in het rechtsgebied van de 
politierechtbank te Vilvoorde, zodat deze territoriaal bevoegd is.

- de verweerder gedomicilieerd is in een andere gemeente dan deze vermeld in 
artikel 15, §2, Taalwet Gerechtszaken.

6. Hieruit volgt dat, ongeacht het recht van de verweerder 1 om voor de poli-
tierechtbank naar dewelke zijn zaak verwezen wordt, met toepassing van artikel 
23, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken de taalwijziging te vragen, zijn verzoek 
aan de onderzoeksrechter gedaan op 12 oktober 2009 niet tot gevolg kon hebben 
dat vanaf dat ogenblik de verdere behandeling van zijn zaak in het Frans zou ge-
schieden. De regeling van de rechtspleging diende bijgevolg in het Nederlands te 
geschieden.

7. Het arrest dat de beroepen verwijzingsbeschikking nietig verklaart op grond 
dat deze in strijd met de Taalwet Gerechtszaken in het Nederlands is opgesteld, 
is niet naar recht verantwoord.

Middelen
8. Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging, behoeven de middelen geen 

antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet ten aanzien van de 

verweerder 1, behalve in de mate dat het de in het Frans opgestelde beroepsakte 
en conclusie van deze verweerder, nietig verklaart.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige in zoverre het is ingesteld tegen 
de verweerder 1.

Verwerpt het cassatieberoep in zoverre het is ingesteld tegen de verweerster 2.
Veroordeelt de verweerder 1 in de helft van de kosten en laat de overige kos-

ten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van 

inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

8 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 402

2° KAMER - 8 juni 2010

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VRIJSPRAAK IN 
EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VEROORDELING BIJ VERSTEK - 
EENPARIGHEID - VERZET - VEROORDELING OP VERZET - EENPARIGHEID

2º VERZET - STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VRIJSPRAAK IN EERSTE AANLEG 
- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VEROORDELING BIJ VERSTEK - EENPARIGHEID - 
VERZET - VEROORDELING OP VERZET - EENPARIGHEID

1º en 2° Overeenkomstig artikel  211bis Wetboek van Strafvordering kan het gerecht in  
hoger beroep na een vrijspraak, geen veroordeling uitspreken dan met eenparige stem-
men van zijn leden;  die bepaling geldt ook voor het gerecht in hoger beroep dat het  
verzet ontvankelijk verklaart, de zaak opnieuw onderzoekt en de vrijgesprokene tot straf  
veroordeelt1.

(S.)

ARREST

(AR P.10.0335.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Brugge van 15 januari 2010.
De eiser 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.

1 Cass., 9 maart 1993, AR 6135, AC, 1993, nr. 135; Cass., 26 okt. 1993, AR 6861, AC, 1993, nr. 429; 
Cass., 2 mei 2000, AR P.00.0100.N,  AC, 2000, nr. 267; Cass., 14 feb. 2007, AR P.06.1379.F,  AC, 
2007, nr. 88.
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BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Strafvorde-

ring: het bestreden vonnis dat de eiser na zijn vrijspraak door de politierechtbank 
veroordeelt, is niet gewezen met eenparige stemmen.

Overeenkomstig artikel 211bis Wetboek van Strafvordering kan het gerecht in 
hoger beroep na een vrijspraak, geen veroordeling uitspreken dan met eenparige 
stemmen van zijn leden.

Die bepaling geldt ook voor het gerecht in hoger beroep dat het verzet ontvan-
kelijk  verklaart,  de  zaak  opnieuw  onderzoekt  en  de  vrijgesprokene  tot  straf 
veroordeelt.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat:
het vonnis van de politierechtbank te Brugge van 24 maart 2009 de eiser vrij-

spreekt;
op het hoger beroep van het openbaar ministerie het verstekvonnis van de cor-

rectionele rechtbank te Brugge van 2 oktober 2009 de eiser met eenparige stem-
men tot straf veroordeelt;

het thans bestreden vonnis op verzet, het verzet ontvankelijk verklaart en na 
nieuw onderzoek de eiser tot straf veroordeelt;

het bestreden vonnis niet vermeldt dat de appelrechters met eenparige stem-
men hebben geoordeeld. 

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 Kortrijk, rechtszitting hou-

dende in hoger beroep.

8 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Duinslaeger,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mr. 
Geinger.

Nr. 403

2° KAMER - 8 juni 2010

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
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VEROORDELING — GEWOON UITSTEL - PROEFTIJD - AANVANG

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWOON UITSTEL - CASSATIEBEROEP - AANVANG VAN DE 
PROEFTIJD - INVLOED

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - RECHTER DIE 
UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF GELAST - ZELFDE RECHTER DIE OORDEELT OVER 
DE HERROEPING VAN HET UITSTEL - ONDERSCHEID - GEVOLG

4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - ARTIKEL 292 GERECHTELIJK 
WETBOEK - CUMULATIEVERBOD TUSSEN RECHTSPREKENDE FUNCTIES - RECHTER DIE UITSTEL VAN 
TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF GELAST - ZELFDE RECHTER DIE OORDEELT OVER DE 
HERROEPING VAN HET UITSTEL - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2° Artikel 8, derde lid, Probatiewet bepaalt dat de proeftijd een aanvang neemt op de  
datum van het arrest dat een proeftijd oplegt; dat is ook het geval indien tegen dit arrest  
cassatieberoep is aangetekend, op voorwaarde dat het cassatieberoep wordt verworpen.

3º De omstandigheid dat eenzelfde rechter mede oordeelt over de beslissing die het uitstel  
van de tenuitvoerlegging van de straf gelast en over de beslissing die de herroeping van 
dit  uitstel  beveelt,  levert  geen  miskenning  op  van  artikel  6.1  EVRM;  deze  laatste  
beslissing doet immers niet opnieuw uitspraak over de gegrondheid van de strafvordering  
die aanleiding gaf tot de eerste beslissing, maar oordeelt enkel of aan de voorwaarden  
van artikel 14, §1bis Probatiewet is voldaan en het uitstel dient herroepen te worden. 

4º Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een rechter, die  
een  vonnis  heeft  gewezen  waarbij  uitstel  van  tenuitvoerlegging  werd  toegekend,  uit-
spraak moet doen over een op artikel 14, §1bis Probatiewet gesteunde vordering tot her-
roeping van dit uitstel; hij oordeelt dan niet in dezelfde zaak. 

(J.)

ARREST

(AR P.10.0561.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 24 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 373 

(oud) en 407 Wetboek van Strafvordering en artikel 14, §1bis, Probatiewet: door 
de aanvang van de proeftijd opgelegd met het arrest van het hof van beroep te 
Brussel te bepalen op de arrestdatum van 2 oktober 2002, miskent het bestreden 
arrest de schorsende werking van het door de eiser ingestelde cassatieberoep te-
gen dit arrest; de appelrechters mochten de proeftijd niet laten aanvangen vóór 



Nr. 403 - 8.6.10 HOF VAN CASSATIE 1677 

18 februari 2003, dit is de datum van het verwerpingsarrest van dit cassatiebe-
roep.

2. De motiveringsverplichting is vreemd aan het aangevoerde middel.
In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, faalt het 

naar recht.
3. Artikel 8, derde lid, Probatiewet bepaalt dat de proeftijd een aanvang neemt 

op de datum van het arrest dat een proeftijd oplegt. Dat is ook het geval indien 
tegen dit arrest cassatieberoep is aangetekend, op voorwaarde dat het cassatiebe-
roep wordt verworpen.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Derde middel
7. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 292 Ge-

rechtelijk Wetboek: één van de raadsheren die het bestreden arrest heeft gewe-
zen, heeft ook mee geoordeeld over het arrest van het hof van beroep te Antwer-
pen van 7 mei 2003, waarvan het de herroeping beveelt.

De omstandigheid dat eenzelfde rechter mede oordeelt over de beslissing die 
ten aanzien van de eiser het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf gelast 
en over de beslissing die de herroeping van dit uitstel beveelt, levert geen mis-
kenning op van artikel 6.1 EVRM. Deze laatste beslissing doet immers niet op-
nieuw uitspraak over de gegrondheid van de strafvordering die aanleiding gaf tot 
de eerste beslissing, maar oordeelt enkel of aan de voorwaarden van artikel 14, 
§1bis, Probatiewet is voldaan en het uitstel dient herroepen te worden.

8. Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een 
rechter die een vonnis heeft gewezen waarbij uitstel van tenuitvoerlegging werd 
toegekend, uitspraak moet doen over een op artikel 14, §1bis, Probatiewet ge-
steunde vordering tot herroeping van dit uitstel. Hij oordeelt dan niet in dezelfde 
zaak. 

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. E. Ringuet, Gent.

Nr. 404
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2° KAMER - 9 juni 2010

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - RIJDEN IN STAAT VAN 
ALCOHOLINTOXICATIE - ADEM- OF BLOEDANALYSE - MEETAPPARATUUR - BIJ WET GEREGELD BEWIJS 
- BEPALINGEN DIE DE BIJZONDERE GEBRUIKSMODALITEITEN VAN DE GEBRUIKTE TOESTELLEN 
VASTSTELLEN - VERPLICHT KARAKTER

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 34 - RIJDEN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE - BEWIJS - ADEM- OF BLOEDANALYSE 
- MEETAPPARATUUR - BIJ WET GEREGELD BEWIJS - BEPALINGEN DIE DE BIJZONDERE 
GEBRUIKSMODALITEITEN VAN DE GEBRUIKTE TOESTELLEN VASTSTELLEN - VERPLICHT KARAKTER

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 59 - RIJDEN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE - BEWIJS - ADEM- OF BLOEDANALYSE 
- MEETAPPARATUUR - BIJ WET GEREGELD BEWIJS - BEPALINGEN DIE DE BIJZONDERE 
GEBRUIKSMODALITEITEN VAN DE GEBRUIKTE TOESTELLEN VASTSTELLEN - VERPLICHT KARAKTER

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - RIJDEN IN STAAT VAN 
ALCOHOLINTOXICATIE - ADEM- OF BLOEDANALYSE - MEETAPPARATUUR - HOMOLOGATIE - 
GEBRUIKSAANWIJZING VAN HET TOESTEL - NIET OVERHANDIGD AAN HET CONTROLEORGAAN - 
GEVOLG

5º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 34 - RIJDEN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE - BEWIJS - ADEM- OF BLOEDANALYSE 
- MEETAPPARATUUR - HOMOLOGATIE - GEBRUIKSAANWIJZING VAN HET TOESTEL - NIET 
OVERHANDIGD AAN HET CONTROLEORGAAN - GEVOLG

6º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 59 - RIJDEN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE - BEWIJS - ADEM- OF BLOEDANALYSE 
- MEETAPPARATUUR - HOMOLOGATIE - GEBRUIKSAANWIJZING VAN HET TOESTEL - NIET 
OVERHANDIGD AAN HET CONTROLEORGAAN - GEVOLG

1º, 2° en 3° Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf  waarvan het bewijs,  
wanneer  het  door  een  adem-  of  bloedanalyse  wordt  geleverd,  bijzonder  bij  wet  is  
geregeld; wanneer de rechter zijn beslissing grondt op de resultaten van een meting van  
de alcoholconcentratie  per  liter  uitgeademde alveolaire  lucht  of  per  liter  bloed,  is  hij  
gebonden  door  de  bepalingen  die  de  bijzondere  regels  voor  het  gebruik  van  de  
aangewende toestellen vaststellen1. (Art. 59, §4, Wegverkeerswet)

4º, 5° en 6° Aangezien het ter hand stellen van de gebruiksaanwijzing van het analysetoes-
tel van de alcoholconcentratie, aan het orgaan dat met de controle is belast, niet noodza-
kelijk is om het in staat te stellen een ijking uit te voeren in overeenstemming met de  
voorschriften van de fabrikant, kan de rechter de bewijswaarde niet ontzeggen aan de re-
sultaten van de analyse, op grond dat zij door een toestel zijn geleverd waar er, toen het  
werd geijkt en goedgekeurd, geen gebruiksaanwijzing bij zat.  (Art. 59, §4, Wegverkeer-
swet; Art. 17, KB 21 april 2007)

(PROCUREUR DE KONINGS TE NEUFCHATEAU T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0384.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

1 Cass., 26 nov. 2008, AR P.08.1293.F, AC, 2008, nr. 672.
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onele rechtbank te Neufchâteau van 6 januari 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
Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan het bewijs bij-

zonder bij wet is geregeld wanneer het door een adem- of bloedanalyse wordt ge-
leverd. Wanneer de rechter zijn beslissing grondt op de resultaten van een meting 
van de  alcoholconcentratie  per  liter  uitgeademde alveolaire  lucht  of  per  liter 
bloed, is hij gebonden door de bepalingen die de bijzondere regels voor het ge-
bruik van de aangewende toestellen vaststellen.

Het verzuim van gelijk welke vormvereiste is op zich niet noodzakelijk een af-
doende reden om geen wettelijke bewijswaarde te hechten aan de analyse. Om 
het verzuim aldus te kunnen bestraffen is immers tevens vereist dat het niet-na-
geleefde voorschrift tot doel heeft de intrinsieke waarde van het bewijs te waar-
borgen.

Het vonnis vermeldt dat het toestel waarmee de alcoholintoxicatie van de eiser 
werd gemeten door het daartoe bevoegde organisme was geijkt maar dat de ij-
king niet op reglementaire wijze werd verricht omdat de gebruiksaanwijzing van 
de analysator niet aan dat organisme werd overhandigd op het ogenblik van de 
controle.

Zoals de rechtbank erop heeft gewezen, bepaalt artikel 17 van het koninklijk 
besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalyse-
toestellen dat de analysator die aan het ijkingsorganisme is toevertrouwd, wordt 
vergezeld van zijn metrologisch boekje en van zijn gebruiksaanwijzing.

De eerste ijk en de herijk die het controleorganisme moet uitvoeren en die be-
schreven worden in artikel 4 van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 21 april 
2007, houden evenwel geen verband met de voorzorgen en de installerings- en 
opslagvoorwaarden die ter attentie van de eindgebruiker in artikel 5.1 van de 
voormelde bijlage zijn opgesomd.

Uit die bepalingen kan niet worden afgeleid dat het ter hand stellen van de ge-
bruiksaanwijzing van de analysator aan het organisme dat met de controle is be-
last, noodzakelijk is om het in staat te stellen een ijking uit te voeren in overeen-
stemming met de voorschriften van de fabrikant.

Op grond dat de resultaten van de analyse door een toestel zijn geleverd waar 
er, toen het werd geijkt en goedgekeurd, geen gebruiksaanwijzing bij zat, ontzeg-
gen de appelrechters bijgevolg de bewijswaarde van de resultaten van de analyse 
niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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.

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Aarlen, zitting houdende 

in hoger beroep.

9 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 405

2° KAMER - 9 juni 2010

1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
VERSCHONINGSGROND UITLOKKING - WIJZIGING VAN DE VRIJE WIL - BEGRIP

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN 
EINDBESLISSING) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - VERSCHONINGSGROND 
UITLOKKING - ARREST VAN MOTIVERING - ARREST VAN VEROORDELING TOT EEN STRAF - NOG GEEN 
ARREST OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

3º HOF VAN ASSISEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
SCHULDIGVERKLARING - VERSCHONINGSGROND UITLOKKING - ARREST VAN MOTIVERING - ARREST 
VAN VEROORDELING TOT EEN STRAF - NOG GEEN ARREST OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN - 
ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

1º  In  tegenstelling  tot  de  in  artikel  71  Sw.  bedoelde  grond  van  niet-toerekenbaarheid,  
veronderstelt de verschoningsgrond uitlokking, dat de vrije wil van de dader wel gewijzigd  
was doch niet uitgeschakeld1. (Art. 411, Strafwetboek)

2º en 3° Wanneer de door het hof van assisen gewezen bestreden arresten van motivering  
en van veroordeling tot een straf, die de verschoningsgrond uitlokking in aanmerking ne-
men, alleen over de strafvordering uitspraak hebben gedaan en de cassatieberoepen niet  
zowel daartegen als tegen het te wijzen arrest over de burgerlijke belangen zijn gericht, is  
het cassatieberoep van de burgerlijke partij voorbarig en dus niet ontvankelijk.

(PROCUREUR - GENERAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK e.a. T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0515.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het motiverend arrest en tegen het arrest 

waarbij de strafrechtelijke veroordeling wordt uitgesproken. Die arresten, met re-

1 F. TULKENS en M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Waterloo, Kluwer, 2007, p. 564; 
Oliviers BASTYNS, "La provocation: évolution jurisprudentielle et doctrinale d'une cause d'excuse", in 
Actualités du droit pénal, Brussel, Bruylant, 2009, p. 91.
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pertoriumnummers 7 en 8, zijn op 12 februari 2010 gewezen door het hof van as-
sisen van de provincie Namen.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij arrest van 29 juni 2009 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het 

hof van beroep te Luik de verweerder naar het hof van assisen van de provincie 
Namen verwezen wegens moord (telastlegging A), belaging (telastlegging B), 
misbruik van een elektronisch telecommunicatienet of elektronische dienst om 
zijn correspondent lastig te vallen of om schade te berokkenen (telastlegging C), 
mondelinge bedreigingen (telastlegging D) en het dragen van een blank wapen 
zonder wettige reden (telastlegging E).

Bij arrest van 12 februari 2010 heeft het hof van assisen de voornaamste rede-
nen vermeld waarom de jury de verweerder schuldig heeft verklaard aan opzette-
lijke slagen en verwondingen die de dood tot gevolg hebben, zonder het oogmerk 
te doden, met de omstandigheid dat de misdaad onmiddellijk was uitgelokt door 
zware gewelddaden tegen personen, belaging en het dragen van een blank wapen 
zonder wettige reden.

In een tweede arrest van diezelfde dag heeft dat rechtscollege de verweerder 
tot vijf jaar gevangenisstraf en tot een geldboete van tienduizend euro met ge-
deeltelijk uitstel veroordeeld.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik.
Tweede middel
Naar luid van artikel 411 Strafwetboek zijn doodslag, verwondingen en slagen 

verschoonbaar, indien zij onmiddellijk uitgelokt worden door zware geweldda-
den tegen personen.

Volgens artikel 71 van hetzelfde wetboek is er geen misdrijf, wanneer de be-
schuldigde of de beklaagde op het ogenblik van het feit in staat van krankzinnig-
heid was of wanneer hij gedwongen werd door een macht die hij niet heeft kun-
nen weerstaan.

In tegenstelling tot de in artikel 71 bedoelde grond van niet-toerekenbaarheid, 
veronderstelt de verschoningsgrond uitlokking dat de vrije wil van de dader was 
aangetast doch niet uitgeschakeld.

Voor de telastlegging A heeft de jury bevestigend geantwoord op de vragen of 
de verweerder schuldig was aan opzettelijke slagen en verwondingen die de dood 
tot gevolg hadden, zonder het oogmerk te doden, waarbij die slagen en verwon-
dingen onmiddellijk waren uitgelokt door zware gewelddaden tegen personen.

Het motiverend arrest vermeldt  dat de eiser moet genieten van de verscho-
ningsgrond uitlokking, op grond dat hij zich bedreigd voelde toen hij  bij  het 
slachtoffer aankwam en dat diens dreigende taal hem zo van streek maakte dat 
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hij zijn daden niet meer kon beheersen.
Het arrest en de beslissing, waarvan het arrest de ondersteunende elementen 

aanbrengt, schenden de voormelde bepalingen door van dat onvermogen een ver-
schoningsgrond te maken.

Het middel is gegrond.
Aangezien  het  tweede  bestreden  arrest  de  verweerder  tot  één  enkele  straf 

veroordeelt, moet de hierna uitgesproken vernietiging worden uitgebreid tot de 
volledige veroordeling.

Er is geen grond tot onderzoek van de twee overige middelen die niet tot ver-
nietiging zonder verwijzing kunnen leiden.

B. Cassatieberoepen van G. V. G. en A.-C. H.
Krachtens de artikelen 355 en 359 Wetboek van Strafvordering kan de burger-

lijke partij alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen over de burger-
lijke belangen.

Vermits de bestreden arresten, die de verschoningsgrond uitlokking in aanmer-
king nemen, alleen over de strafvordering uitspraak hebben gedaan en de cassa-
tieberoepen niet zowel daartegen als tegen het arrest over de burgerrechtelijke 
belangen zijn gericht, zijn de voormelde cassatieberoepen voorbarig en dus niet 
ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,

Verklaart het debat en de verklaring van de gezworenen nietig.
Vernietigt de bestreden arresten die het hof van assisen van de provincie Na-

men op 12 februari 2010 met de repertoriumnummers 7 en 8 heeft gewezen.
Verwerpt de cassatieberoepen van G. V. G. en A.-C. H.
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van het hof 

van assisen van de provincie Namen en dat van dit arrest melding zal worden ge-
maakt op de kant van de vernietigde arresten.

Veroordeelt de verweerder in de kosten van het cassatieberoep van de procu-
reur-generaal bij het hof van beroep te Luik.

Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.

Verwijst de zaak naar het hof van assisen van de provincie Luik.

9 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. J.-P. Mayence, Charleroi.

Nr. 406
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2° KAMER - 9 juni 2010

1º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - 
BERAADSLAGING - RECHTER DIENT ZICH VAN DE ZAAK TE ONTHOUDEN - HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN - NIEUWE BERAADSLAGING MET EEN ANDERS SAMENGESTELD RECHTSCOLLEGE - ANDER 
RECHTSCOLLEGE DAT IS SAMENGESTELD UIT RECHTERS VAN EERSTE RECHTSCOLLEGE BEHALVE 
DEGENE DIE ZICH VAN DE ZAAK HEEFT ONTHOUDEN - ONPARTIJDIGHEID - MISKENNING VAN HET 
VERMOEDEN VAN ONSCHULD

2º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
- BERAADSLAGING OVER DE SCHULD - GEZWORENE DIENT ZICH VAN DE ZAAK TE ONTHOUDEN - 
HEROPENING VAN DE DEBATTEN - NIEUWE BERAADSLAGING MET EEN ANDERS SAMENGESTELD 
RECHTSCOLLEGE - ANDER RECHTSCOLLEGE DAT IS SAMENGESTELD UIT GEZWORENEN VAN EERSTE 
RECHTSCOLLEGE BEHALVE DEGENE DIE ZICH VAN ZAAK HEEFT ONTHOUDEN - ONPARTIJDIGHEID - 
MISKENNING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD

1º en 2° Wanneer een zaak in beraad werd genomen door een uit verschillende rechters  
samengesteld rechtscollege en tijdens het beraad blijkt dat één van hen zich van de zaak  
moet onthouden, en het beraad na heropening van de debatten wordt hervat door een  
ander  rechtscollege  dat  evenwel  is  samengesteld  uit  de  rechters  van  het  eerste 
rechtscollege behalve degene die zich diende te onthouden, kan uit de omstandigheid 
alleen dat die rechters hebben beraadslaagd met degene die zich nadien van de zaak 
heeft  onthouden,  niet  worden  afgeleid  dat  zij  niet  over  de  vereiste  onpartijdigheid 
beschikten om in de nieuwe samenstelling uitspraak te doen, of dat het vermoeden van  
onschuld was miskend1.

(G.; G. T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0564.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen vier arresten van het hof van assisen 

van de provincie Namen van 26 februari, 1 maart en 22 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen 

aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij arrest van 9 juli 2009 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het 

hof van beroep te Luik de eiser wegens moord naar het hof van assisen van de 
provincie Namen verwezen, waarvan de zitting op 22 februari 2010 voor geo-
pend is verklaard.

Na sluiting van het debat op 26 februari 2010 werd de jury verzocht zich in de 
beraadslagingskamer terug te trekken.

Toen de rechtszitting werd hervat, heeft het hoofd van de jury laten weten dat 
de jury tot een verklaring was gekomen. Het hof en de gezworenen hebben zich 
vervolgens teruggetrokken om de voornaamste redenen ervan te formuleren.

1 Zie Cass., 18 juni 2009, AR C.08.0468.F, AC, 2009, nr. 418. 
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Het hof van assisen heeft toen opgemerkt dat de jury niet regelmatig was sa-
mengesteld omdat een plaatsvervangende gezworene de plaats had ingenomen 
van een werkende gezworene die noch gewraakt noch verhinderd was.

Nadat  het  hof  en de gezworenen in  de openbare rechtszitting zijn terugge-
keerd, heeft de voorzitter de beschuldigde doen verschijnen, heeft hij de partijen 
ingelicht over de voormelde onregelmatigheid en heeft hij hun het woord gege-
ven. De raadslieden van de eiser hebben een conclusie neergelegd waarin zij om 
de wraking verzoeken van alle gezworenen en vragen dat een nieuwe rechtspre-
kende jury zou worden samengesteld.

Over dat incident heeft het hof van assisen op 26 februari 2010 een tussenar-
rest gewezen waarin het vaststelt dat de beslissing inderdaad door een onregel-
matig samengestelde jury was genomen en dat op haar verklaring geen acht dien-
de te worden geslagen. Het arrest beveelt de twaalf werkende gezworenen zich 
vervolgens terug te trekken om te beraadslagen. Het zegt dat er geen grond is om 
hen te wraken noch om een nieuwe jury samen te stellen en het beveelt dat de 
rechtspleging wordt voortgezet. 

Na afloop van de beraadslaging hebben het hof en de gezworenen opnieuw 
hun plaats ingenomen in de gehoorzaal. Het hoofd van de jury heeft de verkla-
ring afgelegd die bij het nieuwe artikel 332 Wetboek van Strafvordering is voor-
geschreven. Overeenkomstig artikel 334 van het voormelde wetboek zijn het hof 
en de gezworenen bijeengekomen om de antwoorden op de na afloop van de de-
batten gestelde vragen met redenen te omkleden. Aangezien de eiser schuldig 
werd verklaard aan de tegen hem ingebrachte beschuldiging, heeft het hof van 
assisen in een arrest van diezelfde dag, te weten 26 februari 2010, de voornaams-
te redenen van die beslissing bekendgemaakt.

Bij arrest van 1 maart 2010 heeft het hof van assisen de eiser veroordeeld tot 
levenslange opsluiting en heeft het hem tevens, bij arrest van 22 maart 2010, ver-
oordeeld tot vergoeding van de burgerlijke partijen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep tegen het tussenarrest van 26 februari 2010
Eerste middel
De eiser voert aan dat het arrest artikel 241 Gerechtelijk Wetboek schendt, ver-

mits elf werkende gezworenen hebben beraadslaagd en het proces-verbaal van de 
rechtszitting noch de identiteit vermeldt van degene die zich heeft onthouden, 
noch die van de plaatsvervangende gezworene.

Artikel 241 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat ten minste achtenveertig uren 
vóór de opening van het debat, de lijst van de gezworenen aan de beschuldigde 
ter kennis wordt gebracht en dat de stukken van het onderzoek, bedoeld in artikel 
223 van datzelfde wetboek, bij het strafdossier worden gevoegd, totdat de jury is 
samengesteld.

Die bepaling stelt het aantal gezworenen niet vast die zitting moeten houden 
en heeft geen betrekking op het bijhouden van een proces-verbaal van de rechts-
zitting.
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Het  middel  dat  de  schending  aanvoert  van  een  bepaling  die  geen  verband 
houdt met de aangevoerde grief, faalt naar recht.

Tweede middel
Eerste vier onderdelen
Het middel voert schending aan van artikel 342 Wetboek van Strafvordering.
De aangevoerde bepaling die, gewijzigd door artikel 160 van de wet van 21 

december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, overeenkomstig artikel 
237 van de voormelde wet van kracht is sedert 21 januari 2010, heeft betrekking 
op het ontslag van rechtsvervolging van de beschuldigde. Zij houdt dus geen ver-
band met de grief die is afgeleid uit het feit dat er in de rechtsprekende jury, die 
in de beraadslagingskamer bijeengekomen was, een plaatsvervangende gezwore-
ne aanwezig was die op onregelmatige wijze een werkende gezworene verving.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Voor het overige heeft het hof van assisen beslist dat de jury, zoals de eiser 

doet opmerken, niet regelmatig was samengesteld en dat er geen grond was om 
acht te slaan op de verklaring van een aldus samengestelde jury.

Het middel dat kritiek uitoefent op een procedurehandeling die volgens het be-
streden arrest zelf ongeldig is, kan niet tot cassatie leiden en is bijgevolg niet ont-
vankelijk bij gebrek aan belang.

Derde middel, genummerd tweede middel in de memorie, en het vijfde onder-
deel van het tweede middel

De eiser voert aan dat de elf werkende gezworenen niet samen met de twaalfde 
naar hun beraadslagingskamer konden worden verwezen om daar opnieuw te be-
raadslagen. Hij voert aan dat, aangezien zij een eerste maal in aanwezigheid van 
een derde over de zaak hebben gedebatteerd, zij eventueel blootstonden aan in-
vloeden van buitenaf waardoor zij mogelijk niet langer als een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie konden worden beschouwd.

Wanneer een zaak in beraad werd genomen door een uit verschillende rechters 
samengesteld rechtscollege en tijdens het beraad blijkt dat één van hen zich van 
de zaak moet onthouden, en het beraad na heropening van het debat wordt hervat 
door een ander rechtscollege dat evenwel is samengesteld uit de rechters van het 
eerste rechtscollege behalve degene die zich diende te onthouden, kan uit de om-
standigheid alleen dat die rechters hebben beraadslaagd met degene die zich na-
dien van de zaak heeft onthouden, niet worden afgeleid dat zij niet over de ver-
eiste  onpartijdigheid  beschikten  om in  de  nieuwe  samenstelling  uitspraak  te 
doen, of dat het vermoeden van onschuld was miskend.

Het middel faalt naar recht.
Vierde middel, genummerd derde middel in de memorie
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de uitloting plaatsvond op 28 ok-

tober 2009 volgens de op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Namen 
voor de jaren 2010 tot 2013 neergelegde definitieve lijst van de gezworenen, dat 
die lijst op 17 februari 2010 aan de eiser werd betekend, dat zij met name de 
twaalf personen bevat wier namen op 22 februari 2010 uit de urne zijn gekomen, 
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zonder dat zij door de eiser of het openbaar ministerie waren gewraakt en dat die 
gezworenen dezelfde zijn als die welke, na het tussenarrest, de beslissing hebben 
gewezen waarop de veroordeling steunt.

De eiser kan bijgevolg niet aanvoeren dat hij niet was ingelicht over de samen-
stelling van de rechtsprekende jury die de voormelde beslissing heeft gewezen, 
of dat hij belet werd aan de samenstelling van de jury deel te nemen via zijn 
recht op wraking.

Wat de identiteit van de werkende en van de plaatsvervangende gezworene be-
treft wier omwisseling het incident heeft veroorzaakt, heeft de eiser er geen be-
lang bij zich erover te beklagen dat hij daarvan niet op de hoogte is, aangezien 
het hof van assisen de aangeklaagde onregelmatigheid niet heeft overgenomen 
maar wel gestraft heeft door de correct samengestelde jury naar de beraadsla-
gingskamer te verwijzen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Vijfde middel, genummerd vierde middel in de memorie
De vijf onderdelen samen
De eiser voert schending aan van de artikelen 170, 171 en 173 Gerechtelijk 

Wetboek betreffende de taken van de griffier, met name wat diens verplichting 
betreft om akte te  geven van de verschillende vormvoorschriften waarvan hij 
moet vaststellen dat zij zijn vervuld. Hij voert eveneens de schending aan van ar-
tikel 190ter Wetboek van Strafvordering, naar luid waarvan de processen-verbaal 
van de rechtszitting bij het dossier van de rechtspleging worden gevoegd.

De grief voert aan dat de beschrijving in het proces-verbaal van de handelin-
gen die zijn voorafgegaan aan de ontdekking van het incident dat aanleiding is 
geweest tot het tussenarrest, feitelijk onjuist is gebleken.

Het proces-verbaal van de rechtszitting vermeldt de onregelmatigheid van de 
samenstelling van de jury op het ogenblik dat zij werd ontdekt, met andere woor-
den toen het hof met de jury bijeenkwam na afloop van haar eerste verklaring.

De voorafgaande vermeldingen, betreffende de bewegingen van de werkende 
en plaatsvervangende gezworenen, alsook de wijze waarop ze over afzonderlijke 
en bewaakte lokalen werden verdeeld, beschrijven de rechtspleging zoals de grif-
fier haar in die fase heeft waargenomen. Uit het feit dat hij,  omdat hij op de 
rechtszitting niet zelf terstond de onregelmatige vervanging van een jurylid door 
een ander heeft vastgesteld, dat onderdeel van het proces-verbaal heeft opgesteld 
alsof de vervanging niet was gebeurd, volgt niet dat dit stuk nietig is, vermits het 
melding maakt van het incident zodra dat aan het licht kwam.

Voor het overige mag de eiser geen grief afleiden uit het feit dat het proces-
verbaal niet preciseert welk gevolg er gegeven werd aan de verklaring van de on-
regelmatig samengestelde jury. Dit wordt immers verduidelijkt in het tussenar-
rest waarin staat dat het hof van assisen geen acht zal slaan op de voormelde ver-
klaring.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Zesde middel, genummerd vijfde middel in de memorie
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De eiser verwijt het arrest dat het beslist dat het hof van assisen geen acht zal 
slaan op de verklaring van de onregelmatig samengestelde jury en dat het het in-
cident heeft  opgelost door de twaalf werkende gezworenen te vragen om een 
tweede verklaring op te stellen.

Het  middel  voert  de schending aan van het  oude artikel  350 Wetboek van 
Strafvordering, naar luid waarvan tegen de verklaring van de jury in geen geval 
enig rechtsmiddel kan worden ingesteld.

Die regel maakt geen deel meer uit van het Wetboek van Strafvordering sedert 
de wet van 21 december 2009, in de artikelen 150, 169 en 202, die regel heeft 
vervangen door een bepaling betreffende de kosten van de in het ongelijk gestel-
de partij, het door artikel 410, tweede lid, van dat wetboek, aan het openbaar mi-
nisterie naar gemeen recht toegekende recht op cassatieberoep heeft uitgebreid 
tot de vrijspraak, en de motivering van de beslissing heeft opgelegd.

Het middel faalt naar recht.
Zevende middel, genummerd zesde middel in de memorie
In zoverre het middel, onder het mom van artikel 149 Grondwet dat als enig 

artikel wordt aangevoerd, kritiek uitoefent op de wettigheid van het antwoord, 
faalt het naar recht.

Op de conclusie van de eiser die verzoekt dat alle gezworenen zouden worden 
gewraakt en dat een nieuwe jury zou worden samengesteld, antwoordt het arrest 
dat er geen grond is om op dat verzoek in te gaan omdat de door de beschuldigde 
terecht  opgeworpen  onregelmatigheid  kan  worden  rechtgezet  op  de  door  de 
beslissing bevolen wijze.

Die motivering bevat dus niet de aangevoerde tegenstrijdigheid of onduidelijk-
heid. Het arrest is bijgevolg regelmatig met redenen omkleed.

Het middel mist wat dat betreft 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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandermeersch,  advocaat-generaal  –  Advocaten: 
mrs. F. Dewez, Dinant, J.-C. Birnfeld, Brussel en X. Magnée, Brussel.

Nr. 407
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2° KAMER - 9 juni 2010

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - INVERDENKINGGESTELDE EN 
BEKLAAGDE - WEIGERING OM TE VERSCHIJNEN - VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT - 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

2º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - INVERDENKINGGESTELDE EN BEKLAAGDE - WEIGERING OM TE 
VERSCHIJNEN - VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - WEIGERING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OM TE VERSCHIJNEN - 
VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT - WEIGERING

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - WEIGERING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OM TE VERSCHIJNEN - 
VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT - WEIGERING - ARTIKEL 5.4 E.V.R.M.

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
WEIGERING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OM TE VERSCHIJNEN - VERTEGENWOORDIGD DOOR 
EEN ADVOCAAT - WEIGERING - ARTIKEL 5.4 E.V.R.M.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - WEIGERING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OM TE 
VERSCHIJNEN - NIET GEMOTIVEERDE WEIGERING - RECHT OP VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN 
ADVOCAAT

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - WEIGERING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OM TE VERSCHIJNEN - 
NIET GEMOTIVEERDE WEIGERING - RECHT OP VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN ADVOCAAT - 
ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M.

8º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
WEIGERING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OM TE VERSCHIJNEN - NIET GEMOTIVEERDE 
WEIGERING - RECHT OP VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN ADVOCAAT - ARTIKEL 6.3.C, 
E.V.R.M.

1º en 2° De weigering om in persoon te verschijnen en de wil om zich door een advocaat te  
doen vertegenwoordigen, maken deel uit van het recht van de verdediging en maken een  
essentieel onderdeel uit van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak; de inver-
denkinggestelde of de beklaagde kunnen niet, louter omdat zij niet verschijnen, het recht  
worden  ontzegd  om  op  de  rechtszitting  door  hun  raadsman  te  worden  vertegenwo-
ordigd1.

3º, 4° en 5° Artikel 23, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis, dat het onderzoeksgerecht het recht  
verleent om de inverdenkinggestelde die ervoor kiest het toezicht van de rechter op zijn  
voorlopige hechtenis niet bij te wonen, diens vertegenwoordiging door een advocaat te 
ontzeggen, is niet in strijd met artikel 5.4 E.V.R.M.2.

6º,  7°  en  8°  Gelet  op  het  essentieel  belang  dat  de  aanwezigheid  van  de  inverdenk-
inggestelde heeft voor de magistraat die moet onderzoeken of er al dan niet grond is om 
hem opnieuw in vrijheid te stellen, is het niet in strijd met artikel 6.3.c E.V.R.M. om, zoals  
het bestreden arrest, te oordelen dat de weigering van de inverdenkinggestelde om te  
verschijnen door hemzelf of zijn raadsman moet worden gemotiveerd, opdat hij recht zou 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 407. 
2 Ibid.
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hebben op vertegenwoordiging achteraf op de rechtszitting3.

(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0931.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 mei 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 8 juni 2010 een conclusie 

neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 9 juni 2010 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag uit-

gebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 23, 2°, Voorlopige Hechteniswet bepaalt enerzijds dat indien de ver-

dachte in de onmogelijkheid verkeert op de terechtzitting te verschijnen, de raad-
kamer zijn advocaat machtigt hem te vertegenwoordigen en, anderzijds, dat in-
dien de advocaat, hoewel hij  regelmatig is  verwittigd, niet verschijnt  of geen 
machtiging vraagt om zijn cliënt te vertegenwoordigen, uitspraak kan worden ge-
daan in afwezigheid van de verdachte en van zijn raadsman. Het voormelde arti-
kel voegt daaraan toe dat hetzelfde geldt wanneer de verdachte weigert te ver-
schijnen.

Het arrest dat erop wijst dat de eiser heeft geweigerd zich naar het rechtsge-
bouw te begeven om te verschijnen, doelt op één van de gevallen die in artikel 
23, 2° zijn bedoeld en die het verlies van het recht om door een advocaat te wor-
den vertegenwoordigd tot gevolg hebben.

Het middel dat van een andere opvatting uitgaat, mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
Het middel dat aanvoert dat het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de 

voorlopige hechtenis, zelfs in het geval dat een inverdenkinggestelde weigert te 
verschijnen,  zijn  raadsman niet  kan weigeren om hem te vertegenwoordigen, 
faalt naar recht.

Derde middel
De weigering om in persoon te verschijnen en de wens om zich door een advo-

caat te doen vertegenwoordigen, maken deel uit van het recht van de verdediging 
en maken een essentieel onderdeel uit van het recht op een eerlijke behandeling 
van de zaak. De inverdenkinggestelde of de beklaagde kunnen niet, louter omdat 
zij niet verschijnen, het recht worden ontzegd om op de rechtszitting door hun 
raadsman te worden vertegenwoordigd.

3 Ibid.
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Artikel 23, 2°, Voorlopige Hechteniswet staat het onderzoeksgerecht evenwel 
toe om de inverdenkinggestelde die ervoor kiest het toezicht van de rechter op 
zijn voorlopige hechtenis niet bij te wonen, de voormelde vertegenwoordiging te 
ontzeggen.

De wet is op dat punt niet in strijd met artikel 5.4 EVRM, daar die bepaling 
specifiek de rechtspleging inzake de vrijheidsberoving vóór de uitspraak regelt 
en, in tegenstelling tot artikel 6.3.c, niet in de bijstand van een advocaat voorziet.

In het licht van het essentieel belang dat de aanwezigheid van de inverden-
kinggestelde heeft voor de magistraat die moet onderzoeken of er al dan niet 
grond is om hem in vrijheid te stellen, is het niet in strijd met artikel 6.3.c EVRM 
om, zoals het bestreden arrest doet, te oordelen dat de weigering van de inver-
denkinggestelde om te verschijnen door hemzelf of zijn raadsman met redenen 
moet worden omkleed, opdat hij vervolgens recht zou hebben op vertegenwoor-
diging op de rechtszitting. 

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 eiser in de kosten.

9 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Cornelis – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J.-D. Fraikin, Luik.

Nr. 408

1° KAMER - 10 juni 2010

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT - GEVOLGEN T.A.V. DE RECHTSMACHT

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT - GEVOLGEN T.A.V. 
DE RECHTSMACHT

1º en 2° Om na te gaan of de rechter de gerechtsdeskundige belast met vaststellingen te  
doen of technisch advies te geven, dan wel zijn rechtsmacht met betrekking tot de beo-
ordeling van het  geschil  heeft  overgedragen,  dient de formulering van de opdracht in  
haar  geheel  nagegaan en moeten  alle  gegevens  in  acht  worden genomen zoals  de 
motieven en context  waarin de  deskundige  met  de opdracht  wordt  belast1.  (Artt.  11, 
eerste lid, en 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(T-INDUSTRIE nv T. DOORWIN bv, vennootschap naar Nederlands recht)

1 Zie Cass., 7 mei 1987, AR nr. 5392, AC, 1986-1987, nr. 523.
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ARREST

(AR C.09.0081.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 februari 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. De appelrechters oordelen:
- artikel 7.1 van de overeenkomst legt aan T-Industrie de verplichting op om 

D. te vrijwaren tegen en te vergoeden voor alle schade;
- het begrip schade wordt in de overeenkomst (artikel 1) ruim gedefinieerd en 

omvat ook de schade die T. heeft geleden ingevolge een onjuistheid van of een 
inbreuk op de verklaringen en waarborgen door T-Industrie;

- de samenlezing van beide bepalingen leidt ertoe dat D. een conventioneel, 
persoonlijk vorderingsrecht heeft tegen T-Industrie voor de schade die T. heeft 
geleden;

- conventioneel wordt een vorderingsrecht toegekend aan D. voor alle soorten 
van schade die vallen onder de contractuele definitie van schade.

2. Door aldus te oordelen geeft het arrest van de in het verweer bedoelde arti-
kelen 1 en 7.1 van de overeenkomst een uitlegging die met de bewoordingen er-
van niet onverenigbaar is en miskent de bestreden beslissing de bewijskracht van 
voormelde overeenkomst niet.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
3. Krachtens artikel 11, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kunnen rech-

ters hun rechtsmacht niet overdragen.
Krachtens artikel 962, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter, 

ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk 
en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een 
technisch advies te geven.

4. Om na te gaan of de rechter de gerechtsdeskundige belast met vaststellingen 
te doen of technisch advies te geven, dan wel zijn rechtsmacht met betrekking tot 
de beoordeling van het geschil heeft overgedragen, dient de formulering van de 
opdracht in haar geheel nagegaan en moeten alle gegevens in acht worden geno-
men zoals de motieven en context waarin de deskundige met de opdracht wordt 
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belast.
5. Met betrekking tot de "specifieke beweerde inbreuken" inzake de houtafval-

verbranding en de afvalwaterverwijdering, die door de verweerster werden aan-
gevoerd ten aanzien van de verkoopster, de eiseres, volgt uit het geheel van hun 
overwegingen dat de appelrechters enkel te kennen geven dat een gerechtsdes-
kundige om advies wordt gevraagd omtrent andere aanwijzingen van milieupro-
blemen dan deze reeds afgeleid uit de door hen aangehaalde processen-verbaal 
en jaarverslagen van de milieucoördinator, omtrent het voorkomen ervan op da-
tum van de overdracht en omtrent de toetsing aan de alsdan bestaande algemene 
milieuwetgeving en de concreet toepasselijke milieuvergunningen.

6. Met betrekking tot de "specifieke beweerde inbreuken" inzake de sprinkler-
installaties en laagspanningsinstallatie, die door de verweerster werden aange-
voerd ten aanzien van de verkoopster, de eiseres, sluiten de appelrechters niet uit 
dat de opmerkingen of vaststellingen door de keuringsorganismen gemaakt in de 
verslagen van 16 december 1999 en 23 augustus 2000 nog voorhanden waren op 
het moment van de overname en evenmin dat er een verband bestaat tussen deze 
vaststellingen en de veiligheid van de werknemers. Zij oordelen dat het noodza-
kelijk is het advies in te winnen van een deskundige om met kennis van zaken te 
oordelen.

7. In deze context en mede gelet op de voorafgaande kwalificatie als advies, 
hebben de appelrechters met de in het middel weergegeven bewoordingen hun 
rechtsmacht omtrent de beoordeling van het geschil niet overgedragen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Verbist.

Nr. 409

1° KAMER - 10 juni 2010

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - VERSCHILLENDE AANSPRAAKGERECHTIGDEN - ACTIEVE, NIET OVEREENGEKOMEN 
HOOFDELIJKHEID - WETTIGHEID - GEVOLG

Noch de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, noch enige andere wetsbepal-
ing stellen van rechtswege de hoofdelijkheid in tussen aanspraakgerechtigden; ieder van 
hen kan van de aansprakelijke slechts schadevergoeding vorderen voor de schade die hij  
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zelf heeft geleden; de vervanging van het stelsel van de deelbaarheid door een actieve,  
niet  overeengekomen  hoofdelijkheid  schendt  de  voormelde  artikelen1.  (Artt.  1382  en 
1383, BW)

(LATEXFALT nv e.a. T. AUTODESK Inc., vennootschap naar het recht van de Staat Delaware, Verenigde Staten van 
Amerika e.a.)

ARREST

(AR C.09.0424.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 maart 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem 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 
1. De artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek houden in dat de 

schade persoonlijk en rechtstreeks moet geleden zijn door diegene die aanspraak 
maakt op het herstel of de vergoeding ervan.

Deze artikelen,  noch enige  andere  wetsbepaling,  stellen van rechtswege de 
hoofdelijkheid in tussen aanspraakgerechtigden. Ieder van hen kan van de aan-
sprakelijke slechts schadevergoeding vorderen voor de schade die hij zelf heeft 
geleden.

2. Het arrest veroordeelt de eisers tot betaling aan de verweersters, zijnde de ti-
tularis van de intellectuele eigendomsrechten op de softwareprogramma's "Auto-
CAD" en "AutoCADLT" en de exploitant van deze rechten in België, van een ex 
aequo et  bono geraamde  vergoeding  wegens  de  illegale  reproducties  van  de 
voormelde computerprogramma's.

Hoewel de eisers in appelconclusie aanvoerden dat elk van de verweersters 
slechts aanspraak kan maken voor de persoonlijk geleden schade en niet geza-
menlijk hetzelfde schadebedrag kunnen vorderen, oordeelt de appelrechter dat de 
verweersters gezamenlijk het volledige schadebedrag kunnen vorderen om reden 
dat zij "beiden beschikken over de auteursrechten en de hen aangerichte schade 
(kunnen) terugvorderen".

3. Deze vervanging van het stelsel van de deelbaarheid door een actieve, niet 
overeengekomen hoofdelijkheid schendt de als geschonden aangewezen wetsbe-
palingen.

Het middel is gegrond.
Dictum

1 Cass., 10 dec. 2008, AR P.08.1201.F, AC, 2008, nr. 716.
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Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de toegekende schadevergoeding 

globaal aan de beide verweersters toekent en niet gedeeltelijk aan elk van hen 
voor de door henzelf geleden schade, en 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 Antwerpen.

10 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Ad-
vocaat: mr. Maes.

Nr. 410

1° KAMER - 10 juni 2010

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN

De rechter stelt de feiten die hij als feitelijke vermoedens beschouwt, onaantastbaar vast en  
de wet laat aan het oordeel en het beleid van de rechter welke gevolgtrekking hij daaruit  
maakt als gewichtige, bepaalde en met elkaar oveeenstemmende vermoedens, mits hij  
het wettelijk begrip vermoeden niet miskent1. (Artt. 1349 en 1353, BW)

(F.I.M. PRODUCTIONS AND RECYCLING nv T. PIROBOUW nv)

ARREST

(AR C.09.0457.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 april 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix 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 
Eerste onderdeel

1 Cass., 20 dec. 2007, AR C.07.0161.N, AC, 2007, nr. 652.
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1. Krachtens artikel 1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de 
rechter op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling 
van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroorde-
ling niet wordt voldaan. Artikel 1385quater van hetzelfde wetboek bepaalt dat de 
partij die de veroordeling heeft verkregen deze kan ten uitvoer leggen krachtens 
de titel waarbij zij is vastgesteld.

2. Luidens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, moet iedere partij het be-
wijs leveren van de feiten die zij aanvoert.

3. De appelrechters stellen vast dat: 
- op verschillende data het bedoelde product werd verkocht door een afnemer 

van de eiseres en meer bepaald op 11 januari 2008 door V.D.B. te Lier;
- uit het verslag van SECO blijkt dat op 18 december 2007, de eiseres de pro-

ductie van het product nog niet had stopgezet en dat het nieuwe zakgoed zonder 
ATG-logo eerst sinds 7 januari 2008 in gebruik is;

- een leveringsnota nr. 5604 van 18 december 2007 aan V.D.B. te Lier wordt 
overgelegd.

Zij oordelen dat de verdere productie in de oude zakken manifest gericht was 
op de verdere verkoop ervan en leiden hieruit af dat uit de vaststellingen op 18 
december 2007 en op 11 januari 2008 niet kan worden besloten tot de verbeurte 
uitsluitend op die dagen, maar ingevolge het uitgaan van "de gewone gang van 
zaken" op de volledige periode.

4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters de artikelen 870 en 1315-
bis van het Gerechtelijk Wetboek niet en voldoen zij aan het voorschrift van arti-
kel 149 van de Grondwet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel
5. De rechter stelt de feiten die hij als feitelijke vermoedens beschouwt, onaan-

tastbaar vast en de wet laat aan het oordeel en het beleid van de rechter welke ge-
volgtrekking hij daaruit maakt als gewichtige, bepaalde en met elkaar overeen-
stemmende vermoedens, mits hij het wettelijk begrip vermoeden niet miskent.

6. De appelrechters konden uit de door hen aangehaalde feiten het bewijs aflei-
den dat de inbreuken van de eiseres niet beperkt bleven tot deze die werden vast-
gesteld op 18 december 2007 en op 11 januari 2008, maar ook betrekking had-
den op de volledige periode tot 11 januari 2008.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met op-
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dracht – Advocaten: mrs. Geinger en Van Ommeslaghe.

Nr. 411

1° KAMER - 10 juni 2010

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
ART. 32, TWEEDE LID, C.M.R.-VERDRAG - SCHADE - SCHRIFTELIJKE VORDERING - 
VOORWAARDEN

Het is niet vereist dat de schriftelijke vordering waartoe een vervoer aanleiding geeft het  
bedrag  van  de  schade  becijfert;  het  volstaat  dat  de  in  de  vordering  en  de  bijlagen  
opgenomen gegevens aan de vervoerder toelaten om zich een oordeel te vormen over  
de aard en de omvang van de schade derwijze dat hij gepast op de vordering kan rea-
geren1. (Art. 32, tweede lid, CMR-verdrag)

(CHATRUCO bvba T. JURA BELGIUM bvba)

ARREST

(AR C.09.0524.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 mei 2009 gewezen door het 

hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix 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 32, lid 2, van het CMR-Verdrag, schorst een schriftelijke 

vordering de verjaring tot aan de dag waarop de vervoerder de vordering schrif-
telijk afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt.

Het is niet vereist dat de schriftelijke vordering het bedrag van de schade becij-
fert. Het volstaat dat de in de vordering en de bijlagen opgenomen gegevens aan 
de vervoerder toelaten om zich een oordeel te vormen over de aard en de om-
vang van de schade derwijze dat hij gepast op de vordering kan reageren. 

2. De appelrechters stellen vast dat de verweerster bij een fax van 12 mei 2005 
melding maakt van de omvang (aantal verdwenen colli) en de aard van de schade 
(gedeeltelijk verlies) zonder precieze becijfering en dat voordien reeds door een 
deskundige een verslag was opgesteld met een schadebegroting die aan de eise-

1 M.A. CLARKE and D. YATES, Contacts of carriage by land and air, second edition, Informa, London, 
2008, 72 (1.205).
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res bekend was.
Op grond van deze vaststellingen oordelen zij dat "deze fax van 12 mei, met 

de bijlage als één geheel te zien, geldt als schriftelijke vordering" die de verja-
ring overeenkomstig artikel 32, lid 2, van het CMR-Verdrag schorst.

3. Door aldus te oordelen is hun beslissing naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Mahieu en T'Kint.

Nr. 412

1° KAMER - 10 juni 2010

WRAKING - STRAFZAKEN - LID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REDENEN TOT 
WRAKING

Nu de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, bij wie een zaak aanhangig is in  
het kader van de rechtspleging van de artikelen 235ter en 235bis van het Wetboek van  
Strafvordering los staat van de procedure in verband met de voorlopige hechtenis, belet  
in beginsel niets dat een rechter in beide zaken zitting neemt; beide procedures hebben  
ieder een ander voorwerp. (Art. 828, 9°, Gerechtelijk Wetboek)

(V.)

ARREST

(AR C.10.0303.N)

I. HET VERZOEK TOT WRAKING
Verzoeker heeft op 3 juni 2010 op de griffie van het hof van beroep te Antwer-

pen een verzoek tot wraking neergelegd, ondertekend door mr. Hans Rieder, ad-
vocaat. Van dit verzoekschrift, dat op 7 juni 2010 is ontvangen door de procu-
reur-generaal bij het Hof en dezelfde dag doorgezonden naar de hoofdgriffier 
van het Hof, is een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest gehecht.

II. VERKLARING VAN DE GEWRAAKTE RAADSHEER
Kamervoorzitter I. M. heeft op 4 juni 2010 verklaard dat er geen reden bestond 

om zich te onthouden.
III. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
Mr. Rieder heeft geconcludeerd.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 828, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere rechter kan 

worden gewraakt indien hij raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over het 
geschil of indien hij daarvan vroeger kennis heeft genomen als rechter of als 
scheidsrechter, behalve indien hij in dezelfde aanleg heeft meegewerkt aan een 
vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen.

2. De verzoeker voert aan:
- hij heeft in het kader van de controle van de bijzondere opsporingsmethodes 

in  toepassing  van artikel  235bis,  §2,  van het  Wetboek van  Strafvordering in 
hoofdorde de kamer van inbeschuldigingstelling gevraagd de strafvordering on-
ontvankelijk te verklaren;

-  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  voorgezeten  door  kamervoorzitter 
I.M., heeft bij arrest van 20 mei 2010 beslist het debat te heropenen. Op 27 mei 
2010 is de zaak in voortzetting gesteld op de terechtzitting van 3 juni om aan het 
federaal parket  toe te laten kennis te nemen van de neergelegde besluiten en 
eventueel te repliceren;

- de kamer van inbeschuldigingstelling heeft nog geen uitspraak gedaan over 
de vraag of het dossier thans volledig was;

- de verzoeker is ook in het kader van de voorlopige hechtenis voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling verschenen;

- in een arrest van 1 juni 2010 over de voorlopige hechtenis stelt het hof van 
beroep vast "dat het strafdossier volledig is (...) in dit strafdossier werd reeds de 
procedure artikel 235ter Wetboek van Strafvordering opgestart. De verdediging 
heeft in die procedure verzocht om tevens het strafdossier te onderwerpen aan de 
procedure van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering. In het kader hiervan 
zal derhalve de kamer van inbeschuldigingstelling verder oordelen (...)". "Het 
strafdossier dat volledig is, is in zijn totaliteit ter inzage geweest van verdachte, 
waarop hij zich vrij heeft kunnen verdedigen";

- de kamer van inbeschuldigingstelling werd op 1 juni 2010 voorgezeten door 
kamervoorzitter I.M..

De verzoeker leidt hieruit af dat het zinloos wordt zich nog te verdedigen over 
het probleem van de bijzondere opsporingsmethodes.

3. De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, bij wie een zaak 
aanhangig is in het kader van de rechtspleging van de artikelen 235ter en 235bis 
Wetboek van Strafvordering staat los van de procedure in verband met de voor-
lopige hechtenis. Niets belet in beginsel een rechter in beide zaken zitting te heb-
ben. Beide procedures hebben ieder een ander voorwerp.

Naar de feiten toe heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak 
deed over de voorlopige hechtenis, geen uitspraak gedaan over de volledigheid 
van het dossier in het algemeen maar wel uitspraak gedaan over de volledigheid 
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van het dossier voor de doeleinden van de voorlopige hechtenis. Aldus heeft de 
kamer van inbeschuldigingstelling geen uitspraak gedaan die voor de belangen 
van de verzoeker relevant waren in het kader van de rechtspleging bepaald in de 
artikelen 235ter en 235bis Wetboek van Strafvordering.

4. In zoverre het verzoekschrift gebaseerd is op artikel 828, 9°, moet het wor-
den verworpen.

5. Artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere rechter kan 
worden gewraakt wegens wettige verdenking.

6. De verzoeker baseert zijn aanvoering op de omstandigheid dat kamervoor-
zitter I. M. reeds uitspraak zou hebben gedaan over de volledigheid van het dos-
sier op een ogenblik dat de partijen nog niet gehoord waren in de procedure be-
paald in de artikelen 235ter en 235bis Wetboek van Strafvordering.

7. Uit het antwoord gegeven sub 3 blijkt dat die aanvoering niet kan worden 
aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot wraking.
Wijst gerechtsdeurwaarder Marc Vermeulen, met kantoor te 1180 Ukkel, Mo-

lièrelaan 266, aan om op verzoek van de griffier het arrest binnen achtenveertig 
uren aan de partijen te betekenen.

Veroordeelt de verzoeker tot de kosten.
Bepaalt de kosten tot op heden op de som van nul euro.

10 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. H. Rieder, 
Gent.

Nr. 413

1° KAMER - 10 juni 2010

1º VORDERING IN RECHTE - GESCHIL M.B.T. DE TOEPASSING VAN EEN BELASTINGWET - 
VORDERING VOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - VOORWAARDEN - VOORAFGAANDE 
UITPUTTING VAN HET ADMINISTRATIEF BEROEP - INWERKINGTREDING

2º BELASTING - GESCHIL M.B.T. DE TOEPASSING VAN EEN BELASTINGWET - VORDERING VOOR 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - VOORWAARDEN - VOORAFGAANDE UITPUTTING VAN HET 
ADMINISTRATIEF BEROEP - INWERKINGTREDING

3º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - GEWESTBELASTING - 
LEEGSTANDHEFFING - VASTSTELLING VAN DE LEEGSTAND - KENNISGEVING AAN DE HOUDER VAN 
HET ZAKELIJK RECHT - BEROEP - RECHTSGEVOLGEN - VERPLICHTING IN HOOFDE VAN DE 
ADMINISTRATIE

4º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - GEWESTBELASTING - 
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LEEGSTANDHEFFING - BESLISSING TOT OPNAME VAN HET GOED IN DE INVENTARIS - 
BESTUURSHANDELING - BEGRIP

5º MACHTEN — ALLERLEI - WET MOTIVERING BESTUURSHANDELINGEN - 
LEEGSTANDHEFFING - BESLISSING TOT OPNAME VAN HET GOED IN DE INVENTARIS

1º en 2° Een vordering inzake een geschil betreffende de toepassing van een belastingwet  
door de belastingplichtige kan slechts op ontvankelijke wijze worden aanhangig gemaakt  
bij de rechtbank van eerste aanleg indien hij vooraf het door of krachtens de wet geor-
ganiseerd administratief beroep heeft ingesteld; deze vereiste van de uitputting van het  
administratief  beroep  vervat  in  artikel  1385undecies,  eerste  lid,  van  het  Ger.  W.,  is  
slechts van toepassing op geschillen met betrekking tot de toepassing van een belasting-
wet die worden ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg vanaf 6 april 1999 en waar-
voor de termijn voor het indienen van het administratief beroep op die datum niet reeds is  
verstreken1. (Artt. 569, eerste lid, 32°, en 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek; 
Art. 2, BW; Art. 11, eerste lid, Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in 
fiscale geschillen)

3º In geval van een administratief beroep van de houder van het zakelijk recht tegen de  
vaststelling van de leegstand van het goed, moet de administratie een formele beslissing 
nemen over het beroep en moet zij de beslissing om het goed al dan niet op te nemen in  
de inventaris ter kennis brengen van de houder van het zakelijk recht2.  (Artt. 26, eerste 
lid, 28, §1, eerste lid, en 33, Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995)

4º  en  5°  De beslissing  tot  opname van het  gebouw en/of  de  woning  in  de  inventaris  
overeenkomstig artikel 33, vierde lid, van het Heffingsdecreet beoogt rechtsgevolgen ver-
mits  ze  op  zich  reeds  de  materiële  belastingschuld  veroorzaakt,  en  is  derhalve  een  
bestuurshandeling die uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd in de zin van artikel 2 van  
de Wet Motivering Bestuurshandelingen3. (Art. 33, vierde lid, Decr. Vl. Parlement 22 dec. 
1995; Artt. 1 en 2, Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestu-
urshandeling)

(VLAAMS GEWEST, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING T. D.)

Conclusie van Advocaat-generaal D. Thijs: 
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Bij  administratieve  akte  van  7  juli  1997  stelde  de inventarisbeheerder  van  de  stad 

Brugge de leegstand vast van de woning van de verweerder.
Bij aangetekende brief van 14 juli 1997 betwistte de verweerder de leegstand.
Desondanks werd de woning opgenomen in de inventaris van leegstaande gebouwen op 

datum van 7 juli 1997.
Bij brief van 13 januari 1999 werd het aanslagbiljet verstuurd naar de verweerder. Ver-

volgens werd een herinnering verstuurd.
De verweerder weigerde de leegstandheffing te betalen en tekende bij dagvaarding van 

30 november 1999 verzet aan tegen de beslissing tot opname van zijn woning in de inven-
taris der leegstaande gebouwen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Hij vorderde 
de nietigverklaring, minstens ongegrondverklaring van die beslissing tot afwijzing van 
zijn bezwaar.

Bij vonnis van 12 november 2001 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg te Brugge 
de vordering onontvankelijk en veroordeelde de verweerder tot de kosten.

Tegen dat vonnis tekende de verweerder hoger beroep aan.

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Bij arrest van 10 mei 2005 verwijst het hof van beroep te Gent de zaak naar het hof van 
beroep te Brussel.

Bij  tussenarrest van 13 september 2006 verklaart het hof van beroep te Brussel het 
hoger beroep ontvankelijk,  vernietigt  het hof het bestreden vonnis en verklaart  het de 
vordering van de verweerder ontvankelijk; alvorens ten gronde uitspraak te doen, beveelt 
het hof van beroep de heropening van de debatten.

Bij eindarrest van 28 juni 2007 verklaart het hof van beroep te Brussel het hoger beroep 
gegrond, stelt het de nietigheid vast van de opname van de woning in de inventaris der 
leegstaande gebouwen en vernietigt het de litigieuze heffing. De eiser wordt veroordeeld 
tot de kosten.

Tegen die arresten van het hof van beroep te Brussel voert eiser twee middelen tot cas-
satie aan.

II. De voorziening in cassatie.
Eerste middel.
1. Artikel 1385undecies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat werd ingevoegd 

door artikel 9 van de wet van 23 maart 1999, bepaalt dat de vordering tegen de belasting-
administratie inzake geschillen betreffende de toepassing van een Belastingwet slechts 
wordt toegelaten indien de eiser voorafgaand het door of krachtens de wet georganiseerd 
administratief beroep heeft ingesteld. 

In het eerste middel verwijt eiser het hof van beroep een aantal wettelijke bepalingen en 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van terugwerkende kracht te hebben 
geschonden, door te beslissen dat de uitputtingsvereiste waarin voormeld artikel voorziet 
in casu niet geldt omdat die vereiste pas werd ingevoerd door de wetten van 15 en 23 
maart 1999 en het administratieve luik van de zaak was afgesloten op 12 februari 1999, 
d.w.z. voor de inwerkingtreding van die wetten op 6 april 1999. 

2.  De  vraag  rijst  vanaf  welk moment  die  nieuwe procedureregel  van toepassing is 
geworden.

De relevante overgangsbepaling is artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999. 
Krachtens die bepaling worden de gedingen die hangende zijn bij de hoven, de recht-
banken en andere instanties, met inbegrip van de rechtsmiddelen die tegen hun beslissin-
gen kunnen worden aangewend, vervolgd en afgehandeld met toepassing van de vóór 1 
maart 1999 geldende regels.

Met die bepaling heeft de wetgever beoogd alle geschillen die op de dag van de inwer-
kingtreding van die wet, nl. op 6 april 1999, nog niet definitief door de rechter beslecht 
waren, te laten afhandelen volgens de eerder geldende regels. Aldus moet, wanneer voor 
die datum een geding reeds is gebracht voor een rechtscollege, de vroegere procedure 
worden gevolgd, ook wat de rechtsmiddelen betreft4.

Artikel 11 van de wet van 23 maart 1999 gebruikt als aanknopingspunt dus het hangend 
zijn van het geding bij de hoven, de rechtbanken "en andere instanties", welke die ook zi-
jn. 

In principe heeft dat voorschrift dus ook betrekking op situaties waarbij een bezwaar-
schrift in behandeling is bij de belastingsadministratie. Dat betekent dat, indien een be-
zwaarschrift  werd  ingediend  voor  de  inwerkingtreding  van  de  nieuwe  wet5,  maar  de 
beslissing van de directeur genomen wordt ná die datum, er sprake is van een hangend ge-
ding. Op die procedure zijn dan de van de vóór 1 maart 1999 geldende bepalingen van 

4 Cass. 22 mei 2000, AC 2000, nr. 309.
5 6 april 1999: zie Grondwettelijk Hof 8 mei 2001, BS juni 2001, 22302, overweging B.2; Cass. 22 
mei 2000, AC 2000, nr. 309.
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toepassing.
De notie "hangend geding" moet aldus worden begrepen dat het geding een aanvang 

neemt met de inleiding van de eis en eindigt met de beslissing die over die eis in die aan-
leg wordt gewezen6. 

Er moet dan ook worden nagegaan of er in casu sprake was van een hangend geding op 
het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 1999 op 6 april 1999.

Zulks is niet het geval. Op 6 april 1999 was de termijn waarbinnen de verweerder tegen 
de heffing nuttig bezwaar kon aantekenen bij de Vlaamse regering krachtens artikel 39, 
§2, van het Heffingsdecreet, reeds verstreken. Van een administratiefrechtelijk geding kon 
er op dat ogenblik dan ook geen sprake meer zijn. Anderzijds had de verweerder op die 
datum de eiser nog niet gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg, en bestond er al-
dus ook nog geen jurisdictioneel geding.

Bijgevolg leidt  de  toepassing van artikel  11 van de wet  van 23 maart  1999 tot  de 
toepasselijkheid van de procesrechtelijke bepalingen die golden na 1 maart 1999, waaron-
der (vanaf 6 april 1999) o.a. voormeld artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wet-
boek.

3. In de mate dat men zou aanvaarden dat zulks betekent dat, gelet op het verstrijken 
van de bezwaartermijn op 12 februari 1999, de verweerder voor de rechtbank van eerste 
aanleg na de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 1999 op 6 april 1999 tegen de eis-
eres geen toelaatbare vordering meer kon stellen, is dat resultaat moeilijk te verantwoor-
den, zoals eiser zelf voorhoudt in de toelichting onder het middel.

Op die manier zou het door artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek inge-
voerde toelaatbaarheidsvereiste toch retroactieve werking krijgen. Anders gezegd, die re-
gel wordt dan van toepassing op een rechtsverhouding die ontstaan en definitief beëindigd 
is vóór de inwerkingtreding ervan, wat het grondbeginsel van de rechtszekerheid aantast7.

Het  verbod tot  terugwerkende kracht,  gebaseerd op het  rechtszekerheidsbeginsel,  is 
weliswaar geen algemeen rechtsbeginsel met grondwettelijke waarde8 maar het verbod 
van terugwerkende kracht zoals neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek is wel 
een algemeen rechtsbeginsel9. 

Retroactieve werking is hoe dan ook in beginsel afkeurenswaard. Een rechtsregel moet 
zo mogelijk worden uitgelegd conform het verbod van retroactiviteit10.

4. Volgens vaste rechtspraak van uw Hof wordt afgeweken van de regel dat een nieuwe 
wet niet enkel van toepassing is op de toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voor-
doen of die voortduren onder gelding van de nieuwe wet, wanneer de onmiddellijke toe-
passing van de nieuwe wet afbreuk zou doen aan vorige toestanden die definitief voltrok-
ken zijn11 of aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten12.

5. Uit niets blijkt evenwel dat het verbod van retroactiviteit en het principe van de on-
middellijke toepassing t.a.v. de nieuwe toelaatbaarheidvereiste van artikel 1385undecies 
van het Gerechtelijk Wetboek tot gevolg zou hebben dat voor de verweerder een nieuwe 
termijn voor een administratief beroep tegen de leegstandheffing zou zijn beginnen te 
lopen op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regeling, op 6 april 

6 Cass. 19 feb. 1972, AC 1972, 536; Cass. 27 okt. 1977, AC 1978, 266.
7 P. POPELIER, "Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak", TPR 1995, 1093.
8 Cass. 17 nov. 2005, RW 2005-06, 1469.
9 o.m. Cass. 22 okt. 1970, AC 1971, 170 en Cass. 14 maart 1974, AC 1974, 785.
10 P. POPELIER, Toepassing van de wet in de tijd, in APR, Antwerpen, nr. 58.
11 Cass. 9 sept. 1993, AC 1993, 678; Cass. 9 sept. 2004, Pas. 2004, afl. 7-8, 1289.
12 Cass. 27 april 2007, Pas. 2005, afl. 5-6, 1115; Cass. 9 sept. 2004, Pas. 2004, afl. 7-8, 1289.
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1999, zoals eiser voorhoudt en door de eerste rechter werd beslist.
Dat verbod van retroactiviteit noopt er wel toe het vereiste van de voorafgaande uit-

putting  van het  administratief  beroep  waarin  artikel  1385undecies,  eerste  lid,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek voorziet,  niet  toe te passen op geschillen met betrekking tot  de 
toepassing van een belastingwet die weliswaar werden ingeleid voor de rechtbank van 
eerste aanleg na 6 april 1999, doch waarvoor de termijn voor het indienen van het admin-
istratief op die datum reeds verstreken was.

Het eerste middel, dat uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt naar recht.
Tweede middel.
6. In het tweede onderdeel bekritiseert eiser de beslissing van de appelrechters dat de 

door de administratie, in het kader van het bezwaar tegen de voorgenomen inventarisatie, 
te nemen beslissing een bestuurshandeling is in de zin van de Wet Motivering Bestuur-
shandelingen, stellende dat bestuurshandelingen in de zin van die wet een uitvoerbaar 
karakter moeten hebben. 

Opdat de heffing verschuldigd zou zijn en kan worden geïnd, moet zij worden ingeko-
hierd en moet  het  kohier  uitvoerbaar  worden  verklaard,  waarna  zo nodig gedwongen 
uitvoering kan gebeuren door de bevoegde ambtenaren.

De loutere weigering van de administratie de vaststelling van de leegstand te herzien 
wanneer het oordeelt dat de houder van het zakelijk recht er niet in slaagt het tegenbewijs 
te leveren van de leegstand van zijn woning, heeft volgens eiser dan ook niet rechtstreeks 
en onmiddellijk tot gevolg dat de leegstandheffing verschuldigd is en zonder meer kan 
worden geïnd.

Ook de opname van de woning in de inventaris van de leegstaande woningen heeft vol-
gens  eiser  niet  rechtstreeks  en  onmiddellijk  tot  gevolg  dat  de  leegstandheffing  ver-
schuldigd is en kan worden geïnd.

7. Overeenkomstig artikel 1 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen moet voor de 
toepassing van deze wet onder “bestuurshandelingen” te worden verstaan, “de eenzijdige 
rechtshandeling  met  individuele  strekking  die  uitgaat  van  een  bestuur  en  die  beoogt  
rechtsgevolgen te hebben voor een of meer bestuurden of voor een ander bestuur.”

In een arrest van 7 januari 2005 preciseerde Uw Hof in dit verband dat blijkens de wet-
geschiedenis de bestuurshandeling enkel de handeling is die bewust wordt verricht met 
het oog op het creëren van rechtsgevolgen of het beletten van de totstandkoming van be-
paalde rechtsgevolgen, met andere woorden de handeling die gericht is op de wijziging 
van een bestaande rechtstoestand of die integendeel erop gericht is een wijziging in de 
rechtstoestand te beletten13.

8. Krachtens artikel 33, tweede lid, van het decreet stelt de administratie de leegstand 
vast in een gemotiveerde administratieve akte, zoals bedoeld in artikel 28, en geeft de 
houder van het zakelijk recht, bedoeld in artikel 27, bij aangetekend schrijven kennis van 
deze vaststelling.

Overeenkomstig het derde lid van die bepaling kan de houder van het zakelijk recht de 
vaststelling binnen één maand na de kennisgeving betwisten en met alle bewijsmiddelen 
van gemeen recht, met uitzondering van de eed, het bewijs leveren dat het gebouw en/of 
de woning effectief gebruikt wordt.

Krachtens het vierde lid van die bepaling neemt de administratie het gebouw en/of de 
woning op in de inventaris bedoeld in artikel 28, wanneer de vaststelling niet werd betwist 
of de houder van het zakelijk recht er niet in slaagt het tegenbewijs te leveren binnen de 
gestelde termijn.  Het gebouw en/of de woning wordt ingeschreven op de datum van de 

13 Cass. 7 jan. 2005, AR nr. C.03.0186.N, AC 2005, nr. 12.
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administratieve akte, bedoeld in artikel 28.
De vraag stelt zich dan ook of deze beslissing tot opname van het gebouw en/of de wo-

ning in de inventaris al dan rechtsgevolgen creëert of wijzigt voor de bestuurde14.
9. Op grond van artikel 26 van het decreet van 22 december 1995 is de heffing wegens 

leegstand een eerste maal verschuldigd op het ogenblik van de opname van het gebouw 
en/of de woning in de inventaris en daarna op elke verjaardag van deze opname, zolang de 
woning niet uit het register is geschrapt. 

Auteur M. DE JONCKHEERE merkt in dit verband terecht op dat de opname in de inventa-
ris op zich reeds een materiële belastingschuld veroorzaakt vermits de belasting op leeg-
staande woningen de langdurige leegstand in het verleden treft en de leegstand in die zin 
ook gedefinieerd is als een niet-gebruik gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden. 
De opname in de inventaris heeft volgens DE JONCKHEERE onmiddellijke en rechtstreekse 
gevolgen15.

De omstandigheid dat de materiële belastingschuld nog moet worden geformaliseerd in 
een kohier, alvorens invorderbaar te zijn, doet daaraan geen afbreuk. 

Dat de opname in de inventaris bepalend is voor de belastingplicht blijkt ook uit artikel 
27, §1, van het Heffingsdecreet:

“Als belastingplichtige van de eerste heffing wordt beschouwd de houder van een van 
de hierna vermelde zakelijke rechten met betrekking tot een gebouw en/of woning op het  
ogenblik van de opname in de inventaris, bedoeld in onderafdeling 3 van deze afdeling. 
(…)”

10. Bovendien ontstaat een recht van voorkoop louter alleen omwille van de opname in 
de inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen: overeenkomstig artikel 85, §1, 
tweede lid, 1°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode16 krijgen 
de VHM, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeen-
ten op hun grondgebied, een recht van voorkoop op een woning die is opgenomen op een 
van de lijsten van de inventaris, bedoeld in artikel 28, §1, van het decreet op de heffing ter 
bestrijding van leegstand en verkrotting17.

11. Uit het voorgaande volgt dat de beslissing tot opname van het gebouw en/of de 
woning in de inventaris wel degelijk rechtsgevolgen creëert of wijzigt voor de bestuurde, 
nu ze op zich reeds zowel de materiële belastingschuld als een recht van voorkoop doet 
ontstaan.

Die beslissing is derhalve een bestuurshandeling die uitdrukkelijk moet worden gemo-
tiveerd overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uit-
drukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

12. Het onderdeel dat berust op de foutieve juridische onderstelling dat de opname van 
een woning in de inventaris van de leegstaande woningen geen bestuurshandeling is in de 

14 Cfr. Cass. 7 jan. 2005, AR nr. C.03.0186.N, AC 2005, nr. 12.
15 M. DE JONCKHEERE, “De Raad van State bestempelt de registratie als leegstaande woning als een 
onaanvechtbare “voorbereidende” handeling in een weinig overtuigend arrest “(noot onder R.v.St., 19 
nov. 2003), TFR, 2004, (395), 397; In dezelfde zin: S. HUYGHE, “Vlaamse en lokale heffingen op on-
roerend goed”, in Jaarboek lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure, 2003, p. 145-146, nr. 
23: “de opname in het kader van het DGW heeft wel rechtstreekse gevolgen: de heffing is ingevolge 
artikel 26 DGW immers verschuldigd van zodra het pand wordt opgenomen op de inventaris.
16 BS, 19 aug. 1997, 21127.
17 Zie hierover nader, M. DE JONCKHEERE, “De Raad van State bestempelt de registratie als leegstaan-
de  woning als  een onaanvechtbare  “voorbereidende”  handeling in  een weinig overtuigend arrest 
“(noot onder R.v.St., 19 nov. 2003), TFR, 2004, (395), 397 e.v.). S. HUYGHE, “Vlaamse en lokale hef-
fingen op onroerend goed”, in Jaarboek lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure, 2003, p. 
145-146, nr. 23.
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zin van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshan-
delingen, faalt naar recht.

13. In de toelichting bij de voorziening verwijst eiser naar een arrest van 3 juli 2003 
waarin de Raad van State oordeelde dat de administratieve akte tot vaststelling van de 
leegstand geen administratieve handeling is. Het gaat volgens de Raad van State slechts 
om een verwittiging en aansporing van de betrokkene om iets te ondernemen, die niet 
rechtstreeks en onmiddellijk  tot  gevolg heeft  dat een heffing dient  te worden betaald. 
Daaruit blijkt, aldus de Raad van State, dat de administratieve akte tot vaststelling van de 
leegstand een louter voorbereidende handeling is zonder onmiddellijke nadelige gevolgen, 
die niet afzonderlijk door een beroep tot nietigverklaring kan worden bestreden18.

In dat arrest heeft de Raad van State evenwel louter uitspraak gedaan over de juridische 
aard van de akte tot vaststelling van de leegstand waaraan door het Heffingsdecreet inder-
daad geen rechtsgevolgen worden verbonden, zonder dat de Raad zich uitgesproken heeft 
over de beslissing tot opname van de woning in de inventaris.

Het ander arrest van de Raad van State van dezelfde datum19 waarnaar eiser verwijst, 
betreft artikel 34bis van het Heffingsdecreet, hetwelk op onderhavige casus evenwel niet 
toepasselijk is. Overeenkomstig dat artikel 34bis, §2, tweede lid, doet de inventarisbeheer-
der thans uitspraak over het door de houder van het zakelijk recht binnen de 30 kalender-
dagen na betekening van het registratieattest in te stellen beroep, en betekent haar gemoti-
veerde beslissing aan de indiener van het beroep met een aangetekende brief binnen 60 
kalenderdagen na betekening van het beroep.

14. In het eerste onderdeel verwijt eiser de appelrechters artikel 33 van het Heffings-
decreet  te  hebben geschonden door te oordelen dat de bezwaarprocedure waarin deze 
bepaling  voorziet,  moet  worden  afgesloten  met  een  gemotiveerde  beslissing  van  de 
bevoegde administratieve overheid.

Eiser wijst er op dat bedoeld artikel geenszins bepaalt dat de beslissing tot opname van 
een gebouw of woning in de inventaris, wanneer de vaststelling van de leegstand ervan 
niet wordt betwist of de bezwaarindiener het tegenbewijs van de leegstand niet levert, uit-
drukkelijk en/of gemotiveerd moet zijn.

Evenmin bepaalt  dat  artikel  volgens eiser  dat  een woning niet  in  de inventaris  der 
leegstaande woningen kan worden opgenomen zonder dat de bevoegde administratieve 
overheid de bezwaarprocedure afsluit met een antwoord, of beter met een gemotiveerde 
beslissing waarbij  het  bezwaar  van  de bezwaarindiener  wordt  afgewezen,  bij  gebreke 
waarvan de bezwaarprocedure hangende blijft. 

15. Uit het antwoord op het tweede onderdeel van het tweede middel volgt dat de ad-
ministratie, in geval van een administratief beroep uitgaande van de houder van het zake-
lijk recht, een gemotiveerde beslissing moet nemen over het beroep en de beslissing om 
het goed al dan niet op te nemen in de inventaris ter kennis moet brengen van de houder 
van het zakelijk recht, nu het een bestuurshandeling betreft in de zin van artikel 2 van de 
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

Het onderdeel dat berust op de foutieve juridische onderstelling dat de beroepsproce-
dure die wordt voorzien in artikel 33 van het decreet van de Vlaamse Raad van 22 decem-
ber 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 niet moet worden 
afgesloten met een gemotiveerde beslissing van de bevoegde administratieve overheid, 
faalt naar recht.

Besluit: VERWERPING.

18 R.v.St. 3 juli 2003,  TBBR 2004 (samenvatting), afl. 1, 133; zie ook  R.v.St. 19 nov. 2003,  LRB 
2004, afl. 2, 92, noot F. JUDO.
19 R.v.St. 3 juli 2003, C.D.P.K. 2004 (samenvatting), afl. 1, 133.
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ARREST

(AR F.08.0061.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 13 september 2006 en 28 

juni 2007 gewezen door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan. 
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 9 en 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlij-

ke inrichting in fiscale zaken;
artikel 39, §2, in de versie van toepassing vóór de vervanging ervan bij decreet van het 

Vlaams Parlement van 30 juni 2000, van het decreet van 22 december 1995 houdende be-
palingen van de begeleiding van de begroting 1996 (hieronder afgekort als Heffingsde-
creet);

artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van terugwerkende kracht,  zoals 

neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het tussenarrest van 13 september 2006 verklaart het hof van beroep te Brussel, recht 

sprekend over de vordering van de verweerder tot de nietigverklaring van de beslissing 
van de eiser tot opname van zijn woning in de inventaris der leegstaande gebouwen, het 
hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en reeds gegrond in zover het bestreden 
vonnis zijn vordering onontvankelijk verklaarde, op grond van alle motieven waarop de 
beslissing steunt, die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzon-
der op de volgende overwegingen:

"b) Wat de toepassing van de uitputtingsvereiste betreft
(De verweerder) meent dat de eerste rechter ten onrechte van oordeel was dat, nu de 

zaak nog niet bij de rechtbank was ingeleid voor 6 april 1999 (datum van inwerkingtre-
ding van de wetten van 15 en 23 maart 1999 tot hervorming van de fiscale procedure), de 
termijn om bezwaar in te dienen pas is begonnen lopen vanaf 6 april 1999. Hij is daaren-
tegen van oordeel dat het hier een geschil betreft dat reeds was ontstaan voor 1 maart 
1999, zodat de uitputtingsvereiste nog niet gold.

Het hof (van beroep) treedt (de verweerder) op dit punt bij. Nu het administratieve luik 
van deze zaak was afgesloten op datum van 12 februari 1999, d.w.z. voor de inwerking-
treding van voormelde wetten van 15 en 23 maart 1999, gold de uitputtingsvereiste nog 
niet, nu deze pas werd ingevoerd door voormelde Wetten.

Dit betekent dat de vordering van (de verweerder) ontvankelijk dient te worden ver-
klaard.

Derhalve dient het bestreden vonnis, dat de vordering van (de verweerder) onontvanke-
lijk heeft verklaard, te worden hervormd (...)".

Grieven
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1.1. Artikel 9 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fis-
cale zaken bepaalt dat in Boek IV van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek een 
Hoofdstuk XXIV wordt ingevoegd, met de artikelen 1385decies en artikel 1385undecies.

Artikel 1385undecies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de vorde-
ring tegen de belastingadministratie inzake de geschillen bedoeld in artikel 569, eerste lid, 
32°, van het Gerechtelijk Wetboek slechts wordt toegelaten indien de eiser voorafgaande-
lijk het door of krachtens de wet georganiseerd administratief beroep heeft ingesteld.

Krachtens artikel 39, §2, eerste lid, van het decreet van 22 december 1995 houdende 
bepalingen van de begeleiding van de begroting 1996, hieronder afgekort als Heffingsde-
creet, in de versie van toepassing voor de vervanging ervan bij decreet van het Vlaams 
Parlement van 30 juni 2000 kan de belastingplichtige binnen dertig kalenderdagen na de 
verzending van de aanslag met  een gemotiveerd verzoekschrift  in  beroep gaan bij  de 
Vlaamse regering tegen de fiscale heffing.

1.2. Artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke in-
richting in fiscale zaken bepaalt dat de gedingen die hangende zijn bij de hoven, de recht-
banken en andere instanties, met inbegrip van de rechtsmiddelen die tegen hun beslissin-
gen kunnen worden aangewend, worden vervolgd en afgehandeld met toepassing van de 
voor 1 maart 1999 geldende regels.

Op de geschillen die op de dag van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 1999 
betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken niet aanhangig zijn gemaakt bij de 
hoven, de rechtbanken en andere instanties, moeten dus de na 1 maart 1999 geldende re-
gels worden toegepast.

1.3. Op het vierde blad, laatste alinea, van het arrest van 13 september 2006 beslist het 
hof van beroep dat de termijn waarbinnen de verweerder tegen de leegstandheffing be-
zwaar kon aantekenen, is beginnen lopen vanaf de dag na de werkelijke verzending van 
het aanslagbiljet, d.w.z. op 14 januari 1999 om een einde te nemen op 12 februari 1999.

Op het derde blad, vierde en vijfde alinea, van het arrest van 13 september 2006 stelt 
het hof van beroep vast dat de verweerder tegen de heffing niet in beroep is gegaan bij de 
Vlaamse regering en dat hij op 30 november 1999 overging tot dagvaarding van de eiser 
voor de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Aldus stelt het hof van beroep feitelijk vast dat op 6 april 1999, datum van de inwer-
kingtreding van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken, tussen de eiser en de verweerder geen geding hangend was bij een hof, een recht-
bank of een andere instantie.

Op de vordering die de verweerder instelde op: 30 november 1999, dit is na 6 april 
1999, datum van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rech-
terlijke inrichting in fiscale zaken, waren dan ook de na 1 maart 1999 geldende regels toe-
passelijk, waaronder artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek.

1.4. Krachtens een algemeen rechtsbeginsel, dat onder meer is neergelegd in artikel 2 
van het Burgerlijk Wetboek is de nieuwe wet onmiddellijk van toepassing op alle gevol-
gen van onder de vroegere wet ontstane toestanden, voor zover deze toepassing geen af-
breuk doet aan definitief verworven rechten.

Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen beschikt voor het toeko-
mende, zij heeft geen terugwerkende kracht. Het beginsel dat een wet geen terugwerkende 
kracht heeft, is een algemeen rechtsbeginsel.

Gelet op dat verbod van non-retroactiviteit begon op 6 april 1999 een nieuwe termijn te 
lopen waarbinnen de verweerder tegen de leegstandheffing bezwaar kon aantekenen bij de 
Vlaamse Regering, bij gebreke waarvan hij geen toelaatbare vordering kon stellen voor de 
rechtbank van eerste aanleg.



1708 HOF VAN CASSATIE 10.6.10 - Nr. 413 

1.5. Door te beslissen dat de uitputtingsvereiste van artikel 1385undecies van het Ge-
rechtelijk Wetboek niet geldt op de overweging dat die vereiste pas werd ingevoerd door 
de wetten van 15 en 23 maart 1999 en het administratieve luik van de zaak was afgesloten 
op 12 februari 1999, d.w.z. vóór de inwerkingtreding van die wetten, schendt het hof van 
beroep artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 9 en 11, eerste 
lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken en 
artikel 39, §2, van het Heffingsdecreet alsook artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het 
algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van terugwerkende kracht.

Ook de overweging van het hof van beroep dat het de stelling van de verweerder bij-
treedt waar die van oordeel is dat de uitputtingsvereiste niet geldt omdat het gaat om een 
geschil dat was ontstaan voor 1 maart 1999, verantwoordt de beslissing niet dat de uitput-
tingsvereiste van artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek niet geldt.

Aldus verklaart het hof van beroep de vordering van de verweerder op onwettige wijze 
ontvankelijk (schending van artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek, de arti-
kelen 9 en 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrich-
ting in fiscale zaken en artikel 39, §2, van het Heffingsdecreet en van artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van terugwer-
kende kracht).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 33, in de versie, met ingang van 1 januari 1996, gewijzigd bij artikel 4 van het 

decreet van 8 juli 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de be-
groting 1997 en vóór de vervanging ervan door artikel 38 van het decreet van 24 decem-
ber 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, van het decreet van 
22 december 1995 houdende bepalingen van de begeleiding van de begroting 1996 (hier-
na afgekort als Heffingsdecreet);

artikel 3, §2, van het besluit van 2 april 1996 van de Vlaamse regering betreffende de 
heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen;

de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motive-
ring van de bestuurshandelingen (hieronder afgekort als Wet Motivering Bestuurshande-
lingen).

Aangevochten beslissing
In het eindarrest van 28 juni 2007 verklaart het hof van beroep te Brussel, recht spre-

kend over de vordering van de verweerder tot de nietigverklaring van de beslissing van de 
eiser tot opname van zijn woning in de inventaris der leegstaande gebouwen, het hoger 
beroep van de verweerder  gegrond,  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:

"Art. 33 van voornoemd Decreet van 22 december 1995 bepaalt thans (...) dat de inven-
tarisbeheerder drie maanden de tijd heeft om het bezwaar tegen de inventarisatie te behan-
delen, en voegt er nog aan toe dat wanneer er geen uitspraak binnen deze termijn is, het 
bezwaar wordt geacht te zijn ingewilligd.

Terecht leidt (de verweerder) uit deze tekst af dat (de eiser) wel degelijk binnen voor-
melde termijn een formele beslissing moet nemen (en dus moet antwoorden) op de be-
zwaarschriften die worden ingediend tegen de inventarisatie.

Wel is het zo dat deze verplichting pas expliciet werd opgenomen in artikel 33 van 
voornoemd Decreet van 22 december 1995 ingevolge de wijzigingen aan deze bepaling 
aangebracht door de Decreten van 7 mei 2004 en 24 december 2004, zodat deze verplich-
ting geen toepassing vindt op onderhavige zaak.
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Overeenkomstig artikel 33 van voornoemd Decreet, zoals dat van toepassing was op 
het ogenblik van de opname van de woning van (de verweerder) in de inventaris, geniet 
de betrokkene een preventieve bescherming, nu de woning nog niet wordt ingeschreven 
op het ogenblik van de vaststelling van de leegstand. Hij wordt eerst in kennis gesteld van 
de vaststelling van de leegstand en van de repercussies die daaraan verbonden zijn, waar-
na hij één maand de tijd heeft om de administratie ervan te overtuigen dat de woning op 
de dag van de administratieve akte niet als leegstaand kan worden beschouwd (zie: W. 
Bossuyt, "Heffing op de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen", T. 
Not., 1998, 278). Indien er geen betwisting is of geen tegenbewijs wordt geleverd, wordt 
de woning door de administratie ingeschreven op de inventarislijst voor leegstand op de 
datum van de administratieve akte (zie: W. Bossuyt, o. c., 288).

Het hof (van beroep) stelt vast dat (de eiser) niet betwist dat (de verweerder) in deze 
binnen de maand na de verzending van de administratieve akte de gedane vaststellingen 
van leegstand heeft betwist. Verder blijkt dat de woning in kwestie in de inventaris werd 
opgenomen zonder tussenkomst van een formele beslissing omtrent de betwisting van de 
vaststelling.

Ten onrechte roept (de eiser) in dat zij niet verplicht was om binnen een bepaalde ter-
mijn een formele beslissing te nemen omtrent de betwisting. Deze (onjuiste) zienswijze 
van (de eiser) komt erop neer dat, indien (de eiser) oordeelde dat de bezwaarindiener niet 
in staat was het tegenbewijs van de vastgestelde leegstand te leveren, de administratie kon 
volstaan met de stilzwijgende opname van de woning in de inventaris, waarbij deze opna-
me dan als het ware als een afwijzing van het bezwaar gold.

Daarmee gaat (de eiser) evenwel voorbij aan het feit dat de administratie zelf deze be-
twisting of beter deze procedure van bezwaar als een volwaardige bezwaarprocedure be-
schouwde, zoals blijkt uit het verslag van de hoorzitting gehouden op 3 februari 2004 in 
de commissie voor binnenlandse aangelegenheden, huisvesting en stedelijk beleid van het 
Vlaamse Parlement (zie www. vlaamsparlement. be, 2002-2003, stuk 1678/2, p. 5). Dit 
geldt des te meer, nu tegen de beslissing van de administratie om de woning, ondanks het 
bezwaar, toch te registeren geen beroepsprocedure is voorzien (behoudens het indienen 
van een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State) (zie: W. Bossuyt, o.c., 
288; W. Robben, Leegstandsbelastingen in het Vlaamse Gewest, Dossier Het onroerend 
goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1998, nr. 68, p. 
43).

Gelet op het karakter van volwaardige bezwaarprocedure, gaat het hof (van beroep) met 
(de verweerder) akkoord dat deze procedure diende te worden afgesloten met een ant-
woord, of beter met een gemotiveerde beslissing van de bevoegde administratieve over-
heid. Zonder een dergelijke beslissing, waarbij het bezwaar van de bezwaarindiener wordt 
afgewezen, kon de woning niet in de inventaris worden opgenomen overeenkomstig arti-
kel 33 van voornoemd Decreet van 22 december 1995. Overeenkomstig deze laatste bepa-
ling kon er slechts een opname in de inventaris plaatsvinden wanneer de vaststellingen 
niet  werden  betwist  of  het  tegenbewijs  niet  werd  geleverd.  Dit  impliceert  dat  een 
beslissing met betrekking tot het bezwaarschrift vereist was, zonder dewelke de bezwaar-
procedure hangende bleef.

Het hof (van beroep) kan dan ook niet akkoord gaan met (de eiser) die stelt dat een de-
cretaal georganiseerde bezwaarprocedure kan worden afgespoten door een stilzwijgende 
beslissing, die dan dient te worden afgeleid uit het feit dat de woning alsnog door de ad-
ministratie in de inventaris werd opgenomen.

Een dergelijke handelswijze is in strijd met de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Deze wet legt aan de 
besturen op hun bestuurshandelingen uitdrukkelijk te motiveren, waarbij  de opgelegde 
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motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de 
beslissing ten grondslag liggen en afdoende moet zijn. Onder "besturen" moet worden 
verstaan de administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde 
Wetten op de Raad van State. Krachtens de rechtspraak van de Raad van State zijn dit alle 
organen van het nationaal,  communautair,  gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk be-
stuur die belast zijn met een openbare dienst en die niet behoren tot de wetgevende of de 
rechterlijke macht. "Bestuurshandelingen" in de zin van de wet van 29 juli 1991 zijn dan 
de eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die uitgaan van een bestuur en 
beogen rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur. 
Het hof meent dat de door de administratie, in het kader van het bezwaar tegen de voorge-
nomen inventarisatie, te nemen beslissing een bestuurshandeling in de zin van voornoem-
de wet van 29 juli 1991 uitmaakt. Het gaat hier immers niet om een louter feitelijke vast-
stelling, een maatregel van orde, een louter materiële handeling of een meerzijdige rechts-
handeling, die van de toepassing van de wet van 29 juli 1991 werden uitgesloten (zie: P. 
Van Orshoven, "Uitdrukkelijke motivering van (fiscale) bestuurshandelingen", Fisc. Koer, 
1991, 508). De beslissing in kwestie is daarentegen een eenzijdige beslissing met indivi-
duele strekking die beoogt rechtsgevolgen te hebben: een definitieve opname in de inven-
taris vormt immers de grondslag voor het heffen van de leegstandsheffing. Dit geldt naar 
het oordeel van het hof des te meer, nu, zoals gezegd, geen beroepsprocedure werd inge-
steld tegen de beslissing van de administratie om de woning ondanks het bezwaar, toch te 
registreren.

Derhalve dient het hoger beroep van (de verweerder) te worden ingewilligd, zonder dat 
het noodzakelijk is diens andere grieven te onderzoeken". (...).

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
2.1.1. De in deze zaak toepasselijke versie van artikel 33 van het decreet van 22 decem-

ber 1995 houdende bepalingen van de begeleiding van de begroting 1996, hieronder afge-
kort als Heffingsdecreet, bepaalt:

"Elke gemeente deelt, volgens bepalingen die door de Vlaamse regering worden vast-
gesteld, aan de administratie mee welke gebouwen en/of woningen op haar grondgebied 
leeg staan.

De administratie stelt de leegstand vast in een gemotiveerde administratieve akte, zoals 
bedoeld in artikel 28, en geeft de houder van het zakelijk recht, bedoeld in artikel 27, bij 
aangetekend schrijven kennis van deze vaststelling.

De houder van het zakelijk recht kan de vaststelling binnen één maand na de kennisge-
ving betwisten en met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de 
eed, het bewijs leveren dat het gebouw en/of de woning effectief gebruikt wordt. Wanneer 
de vaststelling niet werd betwist of de houder van het zakelijk recht er niet in slaagt het te-
genbewijs te leveren binnen de gestelde termijn, neemt de administratie het gebouw en/of 
de woning op in de inventaris, bedoeld in artikel 28. Het gebouw en/of de woning wordt 
ingeschreven op de datum van de administratieve akte, bedoeld in artikel 28.

De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op gebouwen en/of wonin-
gen die op de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk minstens 12 opeenvolgende 
maanden leegstaan".

Aldus bepaalt artikel 33 van het Heffingsdecreet geenszins dat de beslissing tot opname 
van een gebouw of woning in de inventaris, wanneer de vaststelling van de leegstand er-
van niet wordt betwist of de bezwaarindiener het tegenbewijs van de leegstand niet levert, 
uitdrukkelijk en/of gemotiveerd moet zijn.

Evenmin bepaalt dat artikel dat een woning niet in de inventaris der leegstaande wonin-
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gen kan  worden opgenomen zonder  dat  de  bevoegde  administratieve overheid de  be-
zwaarprocedure afsluit met een antwoord, of beter met een gemotiveerde beslissing waar-
bij het bezwaar van de bezwaarindiener wordt afgewezen, bij gebreke waarvan de be-
zwaarprocedure hangende blijft.

2.1.2. Het hof van beroep beslist dat de bezwaarprocedure op grond van artikel 33 van 
het Heffingsdecreet moest worden afgesloten met een antwoord, of beter met een gemoti-
veerde beslissing van de bevoegde administratieve overheid.

Het beslist dat de woning van de verweerder zonder een dergelijke beslissing, waarbij 
zijn bezwaar werd afgewezen, niet kon worden opgenomen in de inventaris der leegstaan-
de gebouwen op grond van artikel 33 van het Heffingsdecreet, maar dat krachtens die be-
paling slechts een opname in de inventaris kan plaatsvinden wanneer de vaststelling van 
de leegstand niet wordt betwist of het tegenbewijs ervan niet wordt geleverd, wat impli-
ceert dat een beslissing met betrekking tot het bezwaarschrift vereist is, zonder dewelke 
de bezwaarprocedure hangende blijft.

Met de voormelde overwegingen en beslissingen geeft het hof van beroep aan artikel 
33 van het Heffingsdecreet een inhoud en kent het daaraan rechtsgevolgen toe welke die 
bepaling niet heeft en schendt het die bepaling.

De overweging van het hof van beroep dat het gaat om een volwaardige bezwaarproce-
dure  en  dat  de  eiseres  de  procedure  zelf  als  een  volwaardige  bezwaarprocedure  be-
schouwt, verantwoordt die beslissing niet naar recht.

Aldus zegt het hof van beroep niet wettig voor recht dat het hoger beroep van de ver-
weerder gegrond is (schending van artikel 33 van het Heffingsdecreet in de versie aange-
wezen bij het begin van het middel).

2.2. Tweede onderdeel
2.2.1. Artikel 1, eerste streepje, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelij-

ke motivering van de bestuurshandelingen, hieronder afgekort als Wet Motivering Be-
stuurshandelingen, bepaalt dat voor de toepassing van deze wet onder "bestuurshandeling" 
moet worden verstaan: de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat 
van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of 
voor een ander bestuur.

Het  vereiste  dat  de  beslissing  beoogt  rechtsgevolgen  te  hebben,  houdt  in  dat  de 
beslissing "uitvoerbaar" dient te zijn. Een uitvoerbare beslissing is een beslissing die on-
middellijk rechtsgevolgen teweegbrengt en een uitvoerbare kracht heeft.

Krachtens artikel 2 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen moeten de bestuurs-
handelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Artikel 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen bepaalt dat de opgelegde moti-
vering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de 
beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.

2.2.2. Artikel 33, vierde lid, van de in deze zaak toepasselijke versie van het Heffings-
decreet bepaalt dat de administratie, wanneer de vaststelling van de leegstand niet werd 
betwist of de houder van het zakelijk recht er niet in slaagt het tegenbewijs te leveren bin-
nen de gestelde termijn, het gebouw en/of de woning opneemt in de inventaris.

Artikel 3, §2, van het besluit van 2 april 1996 van de Vlaamse regering betreffende de 
heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen bepaalt 
dat de bijzondere kohieren worden uitvoerbaar verklaard door de daartoe gemachtigde 
ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst.

Opdat de heffing verschuldigd zou zijn en kan worden geïnd, moet zij dus worden inge-
kohierd en moet het kohier uitvoerbaar worden verklaard, waarna zo nodig gedwongen 
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uitvoering kan gebeuren door de bevoegde ambtenaren.
De loutere weigering van de administratie de vaststelling van de leegstand te herzien 

wanneer het oordeelt dat de houder van het zakelijk recht er niet in slaagt het tegenbewijs 
te leveren van de leegstand van zijn woning, heeft dan ook niet rechtstreeks en onmiddel-
lijk tot gevolg dat de leegstandheffing verschuldigd is en kan zonder meer worden geïnd.

Ook de opname van de woning in de inventaris van de leegstaande woningen heeft niet 
rechtstreeks en onmiddellijk tot gevolg dat de leegstandheffing verschuldigd is en kan 
worden geïnd.

Het gaat niet om uitvoerbare beslissingen en dus niet om een bestuurshandelingen in de 
zin van de Wet Motivering Bestuurshandelingen.

2.2.3. Het hof van beroep beslist dat de door de administratie, in het kader van het be-
zwaar tegen de voorgenomen inventarisatie, te nemen beslissing een bestuurshandeling is 
in de zin van Wet Motivering Bestuurshandelingen op de overweging dat het niet gaat om 
een louter feitelijke vaststelling, een maatregel van orde, een louter materiële handeling of 
een meerzijdige rechtshandeling, die van de toepassing van die wet is uitgesloten. De ge-
noemde beslissing is volgens het hof van beroep een eenzijdige beslissing met individuele 
strekking die beoogt rechtsgevolgen te hebben, aangezien een definitieve opname in de 
inventaris de grondslag vormt voor het heffen van de leegstandheffing.

Aldus gaat het hof van beroep voorbij aan het vereiste dat bestuurshandelingen in de 
zin van de Wet Motivering Bestuurshandelingen een uitvoerbaar karakter moeten hebben 
en schendt het de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen, artikel 
33 van het  Heffingsdecreet en artikel  3,  §2,  van het  besluit  van 2 april  1996 van de 
Vlaamse regering betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van 
gebouwen en/of woningen.

De overweging van het hof van beroep dat geen beroepsprocedure werd ingesteld tegen 
de beslissing van de administratie om de woning, ondanks het bezwaar, toch te registre-
ren, verantwoordt niet naar recht de beslissing dat de door de administratie, in het kader 
van het bezwaar tegen de voorgenomen inventarisatie, te nemen beslissing, een bestuurs-
handeling is in de zin van de Wet Motivering Bestuurshandeling.

Ook de overweging dat de opname van een woning in de inventaris der leegstaande ge-
bouwen de grondslag vormt voor het heffen van de leegstandheffing verantwoordt die 
beslissing niet naar recht.

Aldus zegt het hof van beroep niet wettig voor recht dat het hoger beroep van de ver-
weerder gegrond is (schending van alle in de aanhef van het middel als geschonden aan-
gevoerde wettelijke bepalingen).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de 

rechterlijke inrichting in fiscale zaken worden de gedingen die hangende zijn bij 
de hoven, de rechtbanken en andere instanties, met inbegrip van de rechtsmidde-
len die tegen hun beslissingen kunnen worden aangewend, vervolgd en afgehan-
deld met toepassing van de vóór 1 maart 1999 geldende regels.

Met die bepaling heeft de wetgever beoogd alle geschillen die op de dag van 
de inwerkingtreding van die wet, dit is 6 april 1999, nog niet definitief door de 
rechter beslecht waren, te laten afhandelen volgens de eerder geldende regels. 
Aldus moet,  wanneer  voor  die  datum een geding reeds is  gebracht voor een 
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rechtscollege, de vroegere procedure worden gevolgd, ook wat de rechtsmidde-
len betreft. 

Krachtens artikel 569, eerste lid, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek neemt de 
rechtbank van eerste aanleg kennis van geschillen betreffende de toepassing van 
een belastingwet.

Krachtens artikel 1385undecies, eerste lid, van dit wetboek, worden de vorde-
ringen inzake de geschillen bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32°, slechts toege-
laten indien de eiser voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseer-
de administratief beroep heeft ingesteld.

Hieruit volgt dat een vordering inzake een geschil betreffende de toepassing 
van een belastingwet door de belastingplichtige slechts op ontvankelijke wijze 
kan worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank van eerste  aanleg indien hij 
vooraf het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft 
ingesteld.

Artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoegd door arti-
kel 9 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fis-
cale zaken.

De wet van 23 maart 1999 werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
27 maart 1999 en is in werking getreden op 6 april 1999.

Hieruit volgt dat het vereiste van de uitputting van het administratief beroep 
vervat in artikel 1385undecies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek slechts 
van toepassing is op geschillen met betrekking tot de toepassing van een belas-
tingwet die worden ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg vanaf 6 april 
1999 en waarvoor de termijn voor het indienen van het administratief beroep op 
die datum niet reeds is verstreken.

In strijd met het algemeen rechtsbeginsel van artikel 2 van het Burgerlijk Wet-
boek waarvan de wetgever noch uitdrukkelijk noch impliciet is afgeweken, zou 
aan de nieuwe wet terugwerkende kracht toegekend worden, indien het  voor-
schrift  van artikel  1385undecies  van het  Gerechtelijk  Wetboek zou toegepast 
worden op een geschil met betrekking tot de belastingwet waarvoor de termijn 
voor het indienen van het administratief beroep reeds op 6 april 1999 verstreken 
was. 

Het middel dat aanvoert dat "gelet op het verbod van retroactiviteit op 6 april 
1999 een nieuwe termijn begon te lopen waarbinnen de verweerder tegen de 
leegstandheffing bezwaar kon aantekenen bij de Vlaamse regering, bij gebreke 
waarvan hij geen toelaatbare vordering kon instellen voor de rechtbank van eer-
ste aanleg", steunt op een onjuiste rechtsopvatting en faalt bijgevolg naar recht.

Tweede middel 
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen moeten de bestuurshandelingen van de 
besturen bedoeld in artikel 1, uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Krachtens artikel 1 van dezelfde wet moet voor de toepassing van deze wet 
verstaan worden onder:
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bestuurshandelingen: de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking 
die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een of 
meer bestuurden of voor een ander bestuur:

bestuur: de administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoör-
dineerde wetten op de Raad van State;

bestuurde: elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het be-
stuur.

Blijkens de wetgeschiedenis is de bestuurshandeling enkel de handeling die 
bewust wordt verricht met het oog op het creëren van rechtsgevolgen of het be-
letten van de totstandkoming van bepaalde rechtsgevolgen, met andere woorden 
de handeling die gericht is op de wijziging van een bestaande rechtstoestand of 
die integendeel erop gericht is een wijziging in de rechtstoestand te beletten. 

Krachtens artikel 26, eerste lid, van het decreet van de Vlaamse Raad van 22 
december  1995  houdende  bepalingen  tot  begeleiding  van  de  begroting  1996 
(hierna: het Heffingsdecreet) is de heffing een eerste maal verschuldigd op het 
ogenblik dat het gebouw en/of de woning wordt opgenomen in de inventaris, be-
doeld in onderafdeling 3 van deze afdeling. De aanslag kan worden gevestigd 
vanaf het ogenblik van de opname, tot uiterlijk 31 december van het jaar dat 
volgt op de opname in de inventaris.

Krachtens artikel 28, §1, eerste lid, van het decreet maakt de administratie, 
overeenkomstig de bepalingen die door de Vlaamse regering worden vastgesteld, 
een inventaris met afzonderlijke lijsten van:

leegstaande gebouwen en/of woningen;
ongeschikte en/of onbewoonbare woningen;
verwaarloosde gebouwen en/of woningen.
Krachtens artikel 33, eerste lid, van het decreet deelt elke gemeente volgens 

bepalingen die door de Vlaamse regering worden vastgesteld aan de administra-
tie mee welke gebouwen en/of woningen op haar grondgebied leeg staan.

Krachtens artikel 33, tweede lid, van het decreet stelt de administratie de leeg-
stand vast in een gemotiveerde administratieve akte, zoals bedoeld in artikel 28, 
en geeft de houder van het zakelijk recht, bedoeld in artikel 27, bij aangetekend 
schrijven kennis van deze vaststelling.

Krachtens het derde lid van dit artikel kan de houder van het zakelijk recht de 
vaststelling binnen één maand na de kennisgeving betwisten en met alle bewijs-
middelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed, het bewijs leveren dat 
het gebouw en/of de woning effectief gebruikt wordt.

Krachtens het vierde lid van dit  artikel  neemt de administratie het  gebouw 
en/of de woning op in de inventaris bedoeld in artikel 28, wanneer de vaststelling 
niet werd betwist of de houder van het zakelijk recht er niet in slaagt het tegenbe-
wijs te leveren binnen de gestelde termijn. Het gebouw en/of de woning wordt 
ingeschreven op de datum van de administratieve akte, bedoeld in artikel 28.

Hieruit volgt dat de administratie, in geval van een administratief beroep van 
de houder van het zakelijk recht, een formele beslissing moet nemen over het be-
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roep en de beslissing om het goed al dan niet op te nemen in de inventaris ter 
kennis moet brengen van de houder van het zakelijk recht.

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
De beslissing tot opname van het gebouw en/of de woning in de inventaris, 

overeenkomstig artikel 33, vierde lid, van het Heffingsdecreet, beoogt rechtsge-
volgen vermits ze op zich reeds de materiële belastingschuld veroorzaakt.

Die beslissing is derhalve een bestuurshandeling die uitdrukkelijk moet wor-
den gemotiveerd in de zin van artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 
de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

De omstandigheid dat de materiële belastingschuld naderhand nog moet wor-
den geformaliseerd in een kohier,  alvorens invorderbaar te  zijn,  doet  daaraan 
geen afbreuk.

Het onderdeel gaat uit van de onjuiste rechtsopvatting dat de opname van een 
woning in de inventaris van de leegstaande woningen geen bestuurshandeling is 
in de zin van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van bestuurshandelingen.

Het onderdeel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eisers in de kosten.

10 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. van Eeckhoutte.
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BEGRIP

3º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — WINSTEN - ABNORMALE OF GOEDGUNSTIGE VOORDELEN - 
ARTIKEL 26, EERSTE LID, W.I.B. (1992) - DRAAGWIJDTE

4º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
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BEROEPSINKOMSTEN — ALGEMEEN - BEROEPSKOSTEN - ARTIKEL 49 W.I.B. 
(1992) - DRAAGWIJDTE

5º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — ALGEMEEN - BEROEPSKOSTEN - ABNORMALE OF 
GOEDGUNSTIGE VOORDELEN - CORRELATIE - TAAK VAN DE RECHTER

1º Op grond van artikel 344, §1, van het W.I.B. (1992) kan de administratie der directe be-
lastingen aan een verrichting die op kunstmatige wijze in afzonderlijke akten is opges-
plitst, in haar geheel een nieuwe kwalificatie geven die verschilt van de kwalificatie die  
door de partijen werd gegeven aan elke afzonderlijke akte wanneer zij vaststelt dat de  
akten uit economisch oogpunt dezelfde verrichting betreffen; het is mogelijk om opeen-
volgende  overeenkomsten  tussen  diverse  partijen  te  wijzigen  in  een  overeenkomst 
tussen partijen die niet rechtstreeks met elkaar hebben gecontracteerd, voor zover het  
vanuit economisch oogpunt om dezelfde verrichting gaat; de administratie kan de belast-
ing vestigen op grond van die nieuwe kwalificatie, tenzij de belastingplichtige het bewijs 
levert  dat  de  oorspronkelijke  verrichting  beantwoordt  aan  rechtmatige  financiële  of 
economische behoeften. De administratie kan evenwel slechts tot herkwalificatie van de 
verrichting overgaan indien de nieuwe kwalificatie gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevol-
gen heeft als het eindresultaat van de door de partijen gestelde rechtshandelingen; het  
voorgaande sluit niet uit dat de administratie een overeenkomst tot levering van diensten  
die  tussen  verbonden  vennootschappen  werd  gesloten  herkwalificeert  in  een 
overeenkomst tot levering van diensten en in een "gift" voor het deel van de verrichting  
dat aanleiding gaf tot een betaling zonder tegenprestatie1. (Art. 344, §1, WIB92)

2º Zonder dat noodzakelijkerwijs vereist is dat de verrichting is geschied met de bedoeling  
een belastbare winst aan de belasting te onttrekken, wordt onder 'abnormale voordelen',  
die voordelen verstaan die, gelet op de economische omstandigheden van het ogenblik,  
strijdig zijn met de gewone gang van zaken, met de regels, of met de gevestigde han-
delsgebruiken,  en onder 'goedgunstige voordelen',  de voordelen die worden verleend 
zonder de uitvoering van een verbintenis te vormen, of die welke worden verleend zonder  
enige tegenwaarde2. (Art. 26, eerste lid, WIB92)

3º Artikel 26, eerste lid, W.I.B. (1992) heeft betrekking op de vaststelling van de belastbare  
winsten van de nijverheids, handels- of landbouwondernemingen en houdt een afwijking  
in van de bepalingen van de belastingwet die slechts de in het vermogen van een on-
derneming opgenomen winsten aan de belasting onderwerpen, met uitsluiting van die 
welke zij had kunnen verkrijgen indien zij haar zaken anders had beheerd dan zij heeft  
gedaan3. (Art. 26, eerste lid, WIB92)

4º Artikel 49 W.I.B. (1992) verduidelijkt de voorwaarden waaronder de kosten die de belast-
ingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen, als beroepskosten af-
trekbaar zijn. Dit artikel is een autonome wetsbepaling ten aanzien van artikel 26 W.I.B. 
(1992)4. (Artt. 26 en 49, WIB92)

5º Een uitgave moet niet als een beroepskost worden aangezien indien ze in aanmerking  
komt  voor  het  bepalen  van  de  belastbare  inkomsten  van  diegene  die  de  daarmee 
overeenstemmende betaling heeft ontvangen; uit de omstandigheid dat uitgaven niet vol-
doen aan de voorwaarden om als beroepskosten aftrekbaar te zijn, volgt niet dat die uit-
gaven abnormale of goedgunstige voordelen vormen in de zin van artikel 26, eerste lid,  
W.I.B. (1992), en evenmin dat ze, om te kunnen worden belast, gevoegd hadden moeten 
worden bij de eigen winst waarvan ze, doordat ze als beroepskosten zijn verworpen, niet  
mogen worden afgetrokken. De rechter die beslist dat de administratie op grond van ar-
tikel 49 W.I.B. (1992) terecht de door de belastingplichtige aangevoerde beroepskosten  

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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heeft verworpen, dient bijgevolg niet na te gaan of de voorwaarden voor de toepassing  
van artikel 26, eerste lid, van dat wetboek vervuld zijn (1). (1) Zie de conclusie van het 
O.M. (Artt. 26, eerste lid, en 49, WIB92)

(NEW VERTONGEN N.V. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

Conclusie van Advocaat-generaal D. Thijs: 
1. Onderhavige betwisting betreft voornamelijk de toepassing van artikel 344, §1, van het 
W.I.B.(1992) krachtens welke bepaling aan de administratie der directe belastingen niet 
kan worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een 
akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer 
de administratie door vermoedens of door andere bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalifi-
catie tot doel heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die 
kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt.

Met de invoering van deze bepaling heeft de wetgever rechtstreeks een bewijsmiddel in 
de wet opgenomen met het oog op het bestrijden van rechtsmisbruik inzake belastingen. 
Het rechtsmisbruik dat wordt beoogd, is het rechtsmisbruik dat ontstaat wanneer de ju-
ridische kwalificatie die de partijen aan een handeling geven, hoewel werkelijk uitgevo-
erd, werd uitgedokterd om belastingen te ontwijken. 

De administratie die wil herkwalificeren moet bijgevolg in eerste instantie bewijzen dat 
een bepaalde reeks van verrichtingen of akten is gesteld teneinde een bepaalde belasting 
te ontwijken.

Ik kreeg reeds eerder de gelegenheid voor uw Hof te concluderen over deze problema-
tiek5.

2. In het eerste onderdeel van het eerste middel voert eiser aan dat het bestreden arrest 
niet wettig het bewijs van het bestaan van belastingontwijking heeft aangenomen.

Volgens het onderdeel kan het belastingontwijkend motief enkel worden vastgesteld in 
hoofde van de belastingplichtige ten aanzien van wie de administratie zich beroept op de 
toepassing van artikel 344, §1, W.I.B.(1992), zijnde eiseres, terwijl het bestreden arrest 
het bewijs van de belastingontwijking heeft aangenomen op grond van vaststellingen die 
enkel betrekking hebben op de medecontractant van eiseres, zijnde de NV STOC, die niet 
in zake was.

Het  belastingontwijkend  motief  mag  volgens  het  onderdeel  bovendien  niet  worden 
aangetoond aan de hand van de herkwalificatie die de administratie aan de bekritiseerde 
rechtshandeling zal toekennen zodat het bestreden arrest  niet  wettig het ontwijkmotief 
heeft kunnen vaststellen op grond van de vaststelling dat winsten werden overgeheveld 
naar de NV STOC, waardoor de appelrechters immers reeds vooruitlopen op de gedeel-
telijke herkwalificatie als gift van de vergoedingen die eiseres aan de NV STOC heeft be-
taald als tegenprestatie voor de uitvoering van de overeenkomst "levering van diensten" 
van 2 juni 1999.

3.  In  zoverre  het  eerste  onderdeel  ervan uitgaat  dat  het  belastingontwijkend motief 
enkel mag worden vastgesteld in hoofde van de belastingplichtige ten aanzien van wie de 
administratie zich beroept op de toepassing van artikel 344, §1, WIB92, faalt het naar 
recht.

Artikel 344, §1, WIB92 strekt ertoe maneuvers te bestrijden die erin bestaan via rechts-
geldige, niet-gesimuleerde juridische combinaties de belasting te ontwijken. Het heeft tot 
doel dat oneigenlijke kwalificaties - oneigenlijk in de zin dat de kwalificatie van één of 
meer rechtshandelingen die, al zijn ze regelmatig gesteld, er uitsluitend toe strekken de 

5 Cfr. conclusie O.M. bij Cass., 22 nov. 2007, AR F.06.0028.N, www.cass.be, en Cass., 11 mei 2006, 
AR F.04.0043.N, AC 2006, nr. 269.
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belasting te ontwijken – niet aan de administratie kunnen worden tegengeworpen. 
Wanneer wordt aangetoond dat de juridische constructie ertoe strekt belastingen te ont-

wijken, kan de administratie tot herkwalificatie van de oorspronkelijke overeenkomst(en) 
overgaan en de belastingen grondvesten op de normale, juridische kwalificatie van de ver-
richtingen tussen partijen6.

Het bewijs van een juridische constructie die werd opgezet met de bedoeling de belast-
ing  te  ontwijken  is  derhalve  voldoende  voor  de  toepassing  van  artikel  344,  §1, 
W.I.B.(1992),  zonder dat vereist is dat het belastingontwijkend motief specifiek wordt 
vastgesteld in hoofde van elke belastingplichtige die heeft meegewerkt aan het tot stand 
brengen van de gewraakte constructie.

4. Wat er ook van zij, anders dan het onderdeel aanvoert, hebben de appelrechters wel 
degelijk vastgesteld dat ook in hoofde van eiseres het bewijs was geleverd dat zij  de 
litigieuze betalingen aan de NV STOC had verricht met de bedoeling de belasting te on-
twijken.

Het bestreden arrest stelt immers vast dat de betalingen, door eiseres verricht aan de 
NV STOC, in het kader van de overeenkomst "levering van diensten" van 2 juni 1999, ten 
bedrage van 500.000 BEF per maand, ten dele neerkwamen op een overheveling van be-
lastbare winsten in de mate dat er geen tegenprestaties werden geleverd door de NV 
STOC, die de BVBA PURTRADE INVEST, tegen een aanzienlijk lagere vergoeding van 
slechts 190.000 BEF, met de uitvoering van voornoemde overeenkomst had belast.

Het eerste onderdeel mist derhalve feitelijke grondslag in zoverre het ervan uitgaat dat 
het bestreden arrest geen ontwijkingmotief zou hebben vastgesteld in hoofde van eiseres.

5. Het bestreden arrest kan evenmin worden verweten bij het vaststellen van het be-
lastingontwijkend motief te hebben geanticipeerd op de nieuwe kwalificatie die het zou 
geven aan de betalingen verricht door eiseres aan de NV STOC.

De administratie die met toepassing van artikel 344, §1, WIB92, een bepaalde reeks 
van  verrichtingen  of  akten  wil  herkwalificeren  moet  bewijzen  dat  deze  zijn  gesteld 
teneinde een bepaalde belasting te ontwijken.

Het spreekt vanzelf dat het feit zelf van de belastingontwijking enkel aan de hand van 
fiscale bepalingen kan worden vastgesteld.

De appelrechters oordelen dat de door eiseres uitgevoerde betalingen aan de NV STOC 
gebeurden zonder daadwerkelijke tegenprestatie zodat deze vergoedingen, bij toepassing 
van artikel 49 WIB92, als verworpen uitgaven moeten worden opgevat, waardoor deze 
uitgaven in werkelijkheid een overheveling van winst tot voorwerp hebben.

Aldus stellen de appelrechters, aan de hand van de werkelijke fiscale kwalificatie van 
de verrichte betalingen, louter het bestaan vast van belastingontwijking in hoofde van eis-
eres.

In zoverre het eerste onderdeel het verwijt formuleert dat de appelrechters bij het vast-
stellen van het belastingontwijkend motief geanticipeerd hebben op de kwalificatie als gift 
van de vergoedingen betaald aan de NV STOC, mist het bijgevolg feitelijke grondslag.

6. Het eerste onderdeel voert voorts een motiveringsgebrek aan in zoverre uit de vast-
stellingen van het arrest niet zou blijken of de "kosten", die met de overgehevelde winsten 
werden gecompenseerd, gemaakt werden door eiseres dan wel door de NV STOC.

Het onderdeel mist ook op dit punt feitelijke grondslag.
De "kosten" die aldus worden beoogd, zijn de financiële kosten of uitgaven, ten bedrage 

van 11.785.349 BEF, die gemaakt zijn door de NV STOC7 en slaan niet op de kosten van 

6 Cfr. conclusie O.M. bij Cass. 11 mei 2006, AR F.04.0043.N, AC 2006, nr. 269.
7 Zie p.15, bovenaan.



Nr. 414 - 10.6.10 HOF VAN CASSATIE 1719 

de eiseres8.
7. Eiseres voert onder het eerste onderdeel tenslotte nog aan dat het bestreden arrest 

niet naar recht zou zijn verantwoord waar het oordeelt dat door de NV STOC geen ven-
nootschapsbelasting zou worden betaald op de opbrengsten die voortvloeien uit de be-
talingen verricht  door  eiseres,  ofschoon de door eiseres  betaalde vergoedingen in alle 
geval wel in aanmerking kwamen ter bepaling van de belastbare inkomsten van deze ven-
nootschap.

De vaststelling dat de NV STOC op de opbrengsten, die voortkomen uit de litigieuze 
betalingen van de eiseres, geen vennootschapsbelasting is verschuldigd, is gegrond op het 
feit dat de NV STOC, ingevolge de aanzienlijke financiële kosten waar geen opbrengsten 
tegenover staan, een verlieslatende vennootschap is waardoor de overgehevelde winsten 
van eiseres onmiddellijk worden gecompenseerd door de aanwezige kosten.

Het bestreden arrest oordeelt zodoende niet dat de door eiseres betaalde vergoedingen 
niet in aanmerking komen ter bepaling van de belastbare inkomsten van de NV STOC, 
maar wel dat door de aftrek van de kosten van de NV STOC op deze belastbare inkomsten 
geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Het eerste onderdeel berust terzake op een verkeerde lezing van het bestreden arrest en 
mist bijgevolg feitelijke grondslag.

8. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat het bestreden arrest niet heeft geant-
woord op haar besluiten waarin zij aanvoerde dat de administratie bij toepassing van ar-
tikel 344, §1, W.I.B.(1992), de oorspronkelijke akte niet kan herkwalificeren in een akte 
die rechtens nietig is. Waar handelingen om niet strijdig zijn met het doel van een ven-
nootschap, die gekenmerkt wordt door winstoogmerk, kon de administratie de litigieuze 
overeenkomsten niet wettig, deels als gift herkwalificeren, zijnde een rechtens nietige akte 
binnen het kader van een handelsvennootschap.

Het bestreden arrest was volgens eiseres evenmin naar recht verantwoord in zoverre 
niet werd vastgesteld dat de weerhouden herkwalificatie als gift een wettig karakter ver-
toonde9.

9. Na eerst eiseres’ standpunt te hebben weergegeven (arrest, p.8, regel 11 tot 14), ver-
werpt het bestreden arrest vervolgens deze kritiek op grond van de overweging dat de 
herkwalificatie  door  de administratie  van deze betalingen als  gift  perfect  mogelijk  is, 
rekening houdend met de juridische realiteit van de feiten:

"In tegenstelling tot  hetgeen door  (eiseres)  wordt  gesteld,  doet  deze herkwalificatie 
geen afbreuk aan de juridische realiteit of aan de vastgestelde feiten. De door (eiseres) 
gegeven kwalificatie en de herkwalificatie door de administratie hebben dezelfde juridis-
che gevolgen, met name een geldstroom van 500.000 BEF (...) per maand naar de NV 
STOC, waarvan 190.000 BEF (...)  doorstroomt naar de BVBA PURTRADE INVEST 
voor bij (eiseres) geleverde prestaties."

"Zowel de kwalificatie door eiseres als de herkwalificatie door de administratie, zijn 
mogelijk, rekening houdend met de juridische realiteit van de feiten" (arrest, p.16, 2.4).

De grief mist bijgevolg feitelijke grondslag.
10.  Met de vaststelling dat een betaling door  eiseres  van 310.000 BEF aan de NV 

STOC zonder tegenprestatie een gift uitmaakt, en dat deze herkwalificatie stoelt op de ju-
ridische realiteit van de feiten, geven de appelrechters tevens te kennen dat deze herkwali-
ficatie een wettelijk karakter heeft zodat het bestreden arrest  deze herkwalificatie naar 
recht heeft verantwoord.

8 Zie in die zin overigens de voorziening, p. 12, laatste alinea.
9 Schending van artikel 344, §1, W.I.B.(1992).
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In dit verband merkt verweerder in zijn memorie van antwoord (p. 9 en 10) terecht op 
dat een gift van een vennootschap niet noodzakelijk onverenigbaar is met het door een 
vennootschap beoogde winstoogmerk. Ook handelingen die niet onmiddellijk met winst-
bejag zijn gesteld, maar die zich inschakelen in een ruimere operatie die winst beoogt, 
stroken met het beginsel van de wettelijke specialiteit. Wanneer handelingen om niet strij-
dig worden geacht met het statutaire doel van de vennootschap kan deze doeloverschrij-
ding ten anderen niet aan derden worden tegengeworpen10.

In zoverre eiseres ervan uitgaat dat de herkwalificatie als gift van de overeenkomst ges-
loten tussen haarzelf en de NV STOC zonder meer nietig was, faalt het onderdeel bi-
jgevolg naar recht.

11. In het derde onderdeel voert eiseres aan dat het bestreden arrest de oorspronkelijke 
overeenkomst tussen eiseres en de NV STOC niet wettig kon herkwalificeren als een gift 
zonder in hoofde van eiseres wettig het bestaan vast te stellen van het inzicht om de NV 
STOC te begiftigen bij de betaling van de "meerprijs" van 310.000 BEF per maand11.

Het bestreden arrest kon volgens eiseres bijgevolg niet wettig besluiten tot verwerping 
van deze uitgaven als beroepskost in hoofde van eiseres12.

12. Bij een onrechtstreekse schenking kan de animus donandi bewezen worden met alle 
middelen van recht13.

Het begiftigingsinzicht kan bijgevolg ook impliciet worden afgeleid uit het bestaan van 
zekere en met elkaar overeenstemmende vermoedens.

Op grond van een analyse van de twee overeenkomsten die werden afgesloten tussen, 
enerzijds,  eiseres en de NV STOC, en, anderzijds, de NV STOC en de BVBA PUR-
TRADE INVEST, oordelen de appelrechters dat de meerprijs ten bedrage van 310.000 
BEF per maand, die door de NV STOC werd aangerekend aan eiseres voor de prestaties 
die door de BVBA PURTRADE INVEST werden uitgevoerd tegen een veel lagere ver-
goeding, enkel zijn oorzaak kan vinden in de wil van eiseres om de NV STOC te begifti-
gen.

Het arrest steunt deze beoordeling op het feit dat:
- de twee overeenkomsten werden afgesloten op dezelfde dag; 
- het voorwerp van de NV STOC en de BVBA PURTRADE INVEST identiek is, met 

name het dagelijks bestuur bij eiseres en bij de NV REPROMETAL;
- de NV STOC, bij gebrek aan activa en werkingskosten, in de materiële onmogelijk-

heid verkeert om de overeengekomen prestaties zelf te leveren; 
- de prestaties ook effectief enkel door de BVBA PURTRADE INVEST werden gele-

verd;
- er juridische verbanden bestaan tussen de diverse vennootschappen;
- de winst of meerprijs die de NV STOC realiseert in het kader van de overeenkomst 

met eiseres niet verantwoord is door werkelijke prestaties;

10 Zie Cass. 13 april 1989,  AC, 1988-89, nr. 454; Cass. 30 sept. 2005,  TBH 2006, 1028, met noot 
FORIERS, P.A., "Spécialité légale - Spécialité statutaire et but de lucre. Quelsques observations sur l'ar-
rêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2005"; NAPOLITANO, D., "Ondernemingsfinanciering door 
kredietinstellingen-vennootschapsrechtelijke aandachtspunten:  het  specialiteitsbeginsel  en het  ven-
nootschapsbelang", RW 1999-2000, 418-419; GEENS, K. en LAGA, H., "Vennootschappen (1986-91) - 
Overzicht van rechtspraak", TPR 1993, 992-994, nrs. 66-67.
11 Schending van de artikelen 894 B.W. en 344, §1, W.I.B.(1992).
12 Schending van artikel 49 W.I.B.(1992).
13 PUELINCKX-COENE, M., GEELHAND, N. en BUYSSENS, F., "Giften - Overzicht van rechtspraak (1993-
1998)", TPR, 1999, 953, nr. 279.
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- de NV STOC enkel als een doorgeefluik moet worden beschouwd14.
Uit deze vaststellingen konden de appelrechters, impliciet maar zeker, bij wijze van 

feitelijke vermoedens, afleiden dat in hoofde van eiseres de wil voorhanden was om de 
NV STOC te begiftigen tot beloop van de "meerprijs".

Het onderdeel dat er in zijn geheel van uitgaat dat uit deze vaststellingen niet blijkt dat 
er in hoofde van eiseres enig inzicht om de NV STOC te begiftigen voorhanden was, mist 
feitelijke grondslag.

13. Het vierde onderdeel heeft betrekking op de herkwalificatie door de appelrechters 
van de oorspronkelijke overeenkomsten tussen, enerzijds, eiseres en de NV STOC, an-
derzijds, de NV STOC en de BVBA PURTRADE INVEST, in een overeenkomst tussen 
eiseres en de BVBA PURTRADE INVEST, met als voorwerp de betaling van een ver-
goeding van 190.000 BEF per maand door eiseres aan de BVBA PURTRADE INVEST, 
via de NV STOC, voor de prestaties van dagelijks beheer en management.

Volgens het vierde onderdeel kon het bestreden arrest niet wettig, zonder schending 
van  de  onderscheiden  rechtspersoonlijkheid  van  de  verschillende  vennootschappen, 
toepassing maken van artikel 344, §1, W.I.B.(1992) op de rechtsverhouding tussen eiseres 
en de BVBA PURTRADE INVEST, louter op grond van de vaststelling dat er tussen bei-
den een juridisch band bestaat, gelet op de vertegenwoordiging van de drie vennootschap-
pen door dezelfde bestuurder en het aandeelhouderschap van de ene in de andere ven-
nootschap.

14. In zijn memorie van antwoord vestigt verweerder terecht de aandacht op de par-
lementaire voorbereiding van artikel 344 WIB92 tijdens dewelke er werd op gewezen dat 
de  ratio legis van artikel 344, §1, W.I.B.(1992) erin bestaat de administratie in staat te 
stellen ervoor  te zorgen dat  de  belasting gegrondvest  wordt  op de normale  juridische 
kwalificatie van de verrichting tussen partijen: "de strijd moet dus worden aangeboden  
tegen juridische constructies".

Er worden in de voorbereidende werken twee hypothesen geformuleerd waarop deze 
bepaling kan worden toegepast:

“- ofwel komt de verrichting tot stand via een enkele akte. Als aan die akte meer dan 
één juridische kwalificatie kan worden gegeven, wat in de praktijk vrij uitzonderlijk lijkt, 
dan zal de Administratie het recht hebben te kiezen voor de kwalificatie die de belasting-
grondslag herstelt wanneer de door de partijen gekozen kwalificatie alleen tot doel heeft 
de belasting te ontwijken;

- ofwel komt de verrichting tot stand door twee of meer afzonderlijke of opeenvolgende  
akten. De Administratie zal belasting kunnen heffen door aan de verrichtingen een juridi-
sche kwalificatie te geven die los staat van die gegeven aan elke afzonderlijke akte wan-
neer de Administratie vaststelt dat deze akten uit economisch oogpunt dezelfde verrich-
ting betreffen. Dat is de Engelse doctrine van de "step by step" waardoor een verrichting 
fiscaal in zijn totaliteit kan worden beschouwd door de kunstmatige verdelingen op te hef-
fen, zodat alleen rekening wordt gehouden met de verrichting die de partijen werkelijk  
willen"15.

Bij toepassing van de "step by step"-doctrine kunnen bijgevolg opeenvolgende akten 
het voorwerp uitmaken van herkwalificatie.

Waar het voor de toepassing van deze doctrine volstaat dat de eenheid van bedoeling 
wordt vastgesteld tussen de verschillende akten, kan hierbij abstractie worden gemaakt 
van de partijen die slechts als tussenschakel zijn opgetreden bij de opeenvolgende ver-
richtingen.

14 Cfr. arrest, p. 14, p. 17, tweede alinea en p. 19, bovenaan.
15 Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 762-2, p. 37-38; tekstmarkering toegevoegd.
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De herkwalificatie bij toepassing van de "step by step"-doctrine maakt het m.a.w. mo-
gelijk  om  opeenvolgende  overeenkomsten  tussen  diverse  partijen  te  wijzigen  in  een 
overeenkomst tussen partijen die niet rechtstreeks met elkaar hebben gecontracteerd, voor 
zover het vanuit economisch oogpunt om dezelfde verrichting gaat.

De omstandigheid dat er tussen de eiseres en de BVBA PURTRADE INVEST als zo-
danig geen rechtsverhouding bestond, maar enkel een onrechtstreeks verband, via de NV 
STOC, die als doorgeefluik was opgetreden, stond er derhalve niet aan in de weg dat de 
oorspronkelijke overeenkomsten tussen enerzijds, eiseres en de NV STOC, anderzijds, de 
NV  STOC  en  de  BVBA  PURTRADE  INVEST,  geherkwalificeerd  werden  in  een 
overeenkomst tussen eiseres en de BVBA PURTRADE INVEST.

In zoverre het vierde onderdeel uitgaat van de verkeerde juridische onderstelling dat ar-
tikel 344, §1, WIB92 enkel de herkwalificatie toelaat van de rechtshandelingen die zijn 
aangegaan door de personen die zelf partij  waren bij  de oorspronkelijke akten of ver-
richtingen, faalt het derhalve naar recht.

15. Het tweede middel komt op tegen het oordeel van de appelrechters dat, vermits er 
geen toepassing is gemaakt van artikel 26 W.I.B.(1992) (taxatie van abnormale of goed-
gunstige voordelen), de door eiseres in dat verband ontwikkelde argumentatie niet rele-
vant is.

Het middel berust op het verkeerd juridisch uitgangspunt dat wanneer een uitgave niet 
beantwoordt  aan de voorwaarden van artikel  49 W.I.B.(1992),  de  administratie steeds 
moet onderzoeken of dat voordeel geen abnormaal of goedgunstig voordeel uitmaakt, dat 
slechts bij de winst van de vennootschap die het voordeel heeft toegekend, kan worden 
toegevoegd voor zover blijkt dat dit voordeel niet in aanmerking komt ter bepaling van 
het belastbare inkomen van de genieter van dat voordeel.

Uit de arresten die Uw Hof over deze problematiek op 12 juni 2009 heeft uitgespro-
ken16 blijkt immers dat het middel faalt naar recht nu het aanneemt dat artikel 26 WIB92 
de administratie verplicht om na te gaan of een verworpen uitgave niet beantwoordt aan 
een abnormaal of goedgunstig voordeel zoals bedoeld in artikel 26 W.I.B.(1992).

Zoals Uw Hof toen preciseerde betreffen de artikelen 26 en 49 W.I.B.(1992) twee fun-
damenteel verschillende regelingen die geenszins complementair zijn: zo heeft artikel 26 
uitsluitend en alleen betrekking op het vaststellen van de belastbare inkomsten van een 
onderneming.

Het verwerpen van een uitgave als beroepskost om reden dat ze niet beantwoordt aan 
artikel 49, sluit bijgevolg uit dat deze uitgave, met toepassing van artikel 26, onder de 
kwalificatie van «abnormaal of goedgunstig voordeel», alsnog van belasting zou kunnen 
worden vrijgesteld.

Dit standpunt werd inmiddels bij de wet van 27 april 2007 (artikel 81) uitdrukkelijk 
bevestigd.

Wanneer de administratie, binnen het kader van artikel 49 WIB92, beslist om een uit-
gave als beroepskost te verwerpen, dan is het bijgevolg niet langer terzake dienend om na 
te gaan of diezelfde uitgave niet kan beantwoorden aan de toepassingvoorwaarden van ar-
tikel 26.

Het bestreden arrest kon derhalve wettig beslissen dat, in zoverre er geen toepassing 
was gemaakt van artikel 26, gelet op de toepassing van artikel 49, het in dat verband door 
eiseres ontwikkelde verweer niet relevant was.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

16 O.m. AR nr. F.06.0085.N, www.cass.be.
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(AR F.08.0067.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 februari 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Derde onderdeel
15. Krachtens artikel 344, §1, WIB92 kan aan de administratie der directe be-

lastingen niet worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen 
gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting 
tot stand brengen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere in 
artikel 340 van dit wetboek vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalifica-
tie tot doel heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst 
dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beant-
woordt.

16. Op grond van die wetsbepaling kan de administratie der directe belastingen 
aan een verrichting die op kunstmatige wijze  in  afzonderlijke akten is  opge-
splitst, in haar geheel een nieuwe kwalificatie geven die verschilt van de kwalifi-
catie die door de partijen werd gegeven aan elke afzonderlijke akte wanneer zij 
vaststelt dat de akten uit economisch oogpunt dezelfde verrichting betreffen. Zij 
kan de belasting vestigen op grond van die nieuwe kwalificatie, tenzij de belas-
tingplichtige het  bewijs  levert  dat  de  oorspronkelijke verrichting beantwoordt 
aan rechtmatige financiële of economische behoeften.

De administratie  kan evenwel  slechts  tot  herkwalificatie  van de verrichting 
overgaan indien de nieuwe kwalificatie gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen 
heeft als het eindresultaat van de door de partijen gestelde rechtshandelingen. 

Het voorgaande sluit niet uit dat de administratie een overeenkomst tot leve-
ring van diensten die tussen verbonden vennootschappen werd gesloten herkwa-
lificeert in een overeenkomst tot levering van diensten en in een "gift" voor het 
deel van de verrichting dat aanleiding gaf tot een betaling zonder tegenprestatie. 

17. Het arrest steunt zijn beoordeling over de bewuste wil bij de eiseres om de 
nv Stoc te begiftigen onder meer op het feit dat:

- de twee overeenkomsten werden afgesloten op dezelfde dag;
- het voorwerp van de nv Stoc en de bvba Purtrade Invest identiek is, met 

name het dagelijks bestuur bij eiseres en de nv Reprometal;
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- de nv Stoc, bij gebrek aan activa en werkingskosten in de materiële onmoge-
lijkheid verkeert om de overeengekomen prestaties te leveren;

- de prestaties ook effectief enkel door de bvba Purtrade Invest werden gele-
verd;

- er een juridisch verband bestaat tussen de voornoemde vennootschappen;
- de meerprijs die de nv Stock aanrekent voor de prestaties uitgevoerd door de 

bvba Purtrade Invest niet verantwoord is door werkelijke prestaties;
- de nv Stoc enkel als doorgeefluik moet worden beschouwd. 
Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Vierde onderdeel
18. Volgens het vierde onderdeel kon het bestreden arrest niet wettig, zonder 

schending van de onderscheiden rechtspersoonlijkheid van de verschillende ven-
nootschappen, toepassing maken van artikel 344, §1, WIB92 op de rechtsverhou-
ding tussen de eiseres en de bvba Purtrade Invest, louter op grond van de vast-
stelling dat er tussen beiden een juridische band bestaat, gelet op de vertegen-
woordiging van de drie vennootschappen door dezelfde bestuurder en het aan-
deelhouderschap van de ene in de andere vennootschap.

19. Tijdens de parlementaire voorbereiding van artikel 344 WIB92 werd ge-
preciseerd dat wanneer de verrichting tot stand komt door twee of meer afzon-
derlijke of opeenvolgende akten, "de administratie belasting zal kunnen heffen 
door aan de verrichtingen een juridische kwalificatie te geven die los staat van 
die gegeven aan elke afzonderlijke akte wanneer de administratie vaststelt  dat 
deze akten uit economisch oogpunt dezelfde verrichting betreffen". 

Het is derhalve mogelijk om opeenvolgende overeenkomsten tussen diverse 
partijen te wijzigen in een overeenkomst tussen partijen die niet rechtstreeks met 
elkaar hebben gecontracteerd, voor zover het vanuit economisch oogpunt om de-
zelfde verrichting gaat.

20. De omstandigheid dat er tussen de eiseres en de bvba Purtrade Invest als 
zodanig geen rechtsverhouding bestond, maar enkel een onrechtstreeks verband, 
via de nv Stoc, die als doorgeefluik was opgetreden, stond er derhalve niet aan in 
de weg dat de oorspronkelijke overeenkomsten tussen enerzijds, de eiseres en de 
nv Stoc, anderzijds, de nv Stoc en de bvba Purtrade Invest, geherkwalificeerd 
werden in een overeenkomst tussen de eiseres en de bvba Purtrade Invest.

In zoverre het vierde onderdeel uitgaat van de verkeerde juridische onderstel-
ling dat artikel 344, §1, WIB92 enkel de herkwalificatie toelaat van de rechts-
handelingen die zijn aangegaan door de personen die zelf partij waren bij de oor-
spronkelijke akten of verrichtingen, faalt het naar recht.

Tweede middel
21. Krachtens artikel 26, eerste lid, WIB92 in de versie ervan die van toepas-

sing is op de litigieuze aanslagjaren, worden, wanneer een in België gevestigde 
onderneming abnormale of goedgunstige voordelen verleent, die voordelen, on-
der voorbehoud van het bepaalde in artikel 54, bij haar eigen winst gevoegd, ten-
zij die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare in-
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komsten van de verkrijger.
Die wetsbepaling heeft betrekking op de vaststelling van de belastbare winsten 

van de nijverheids, handels- of landbouwondernemingen en houdt een afwijking 
in van de bepalingen van de belastingwet die slechts de in het vermogen van een 
onderneming opgenomen winsten aan de belasting onderwerpen, met uitsluiting 
van die welke zij had kunnen verkrijgen indien zij haar zaken anders had beheerd 
dan zij heeft gedaan.

Zonder noodzakelijkerwijs te vereisen dat de verrichting is geschied met de 
bedoeling een belastbare winst aan de belasting te onttrekken, verstaat artikel 26, 
eerste lid, onder abnormale voordelen, die voordelen die, gelet op de economi-
sche omstandigheden van het ogenblik, strijdig zijn met de gewone gang van za-
ken, met de regels, of met de gevestigde handelsgebruiken, en onder goedgunsti-
ge voordelen, de voordelen die worden verleend zonder de uitvoering van een 
verbintenis te vormen, of die welke worden verleend zonder enige tegenwaarde.

22. Artikel 49 WIB92 verduidelijkt de voorwaarden waaronder de kosten die 
de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen, als be-
roepskosten aftrekbaar zijn. Dit artikel is een autonome wetsbepaling ten aanzien 
van artikel 26 WIB92.

23. Noch uit deze, noch uit een andere wettelijke bepaling vloeit voort dat een 
uitgave als  een beroepskost  moet  worden aangezien indien ze in  aanmerking 
komt voor het bepalen van de belastbare inkomsten van diegene die de daarmee 
overeenstemmende betaling heeft ontvangen.

Uit de omstandigheid dat uitgaven niet voldoen aan de voorwaarden om als 
beroepskosten aftrekbaar te zijn, volgt niet dat die uitgaven abnormale of goed-
gunstige voordelen vormen in de zin van artikel 26, eerste lid, en evenmin dat ze, 
om te kunnen worden belast, gevoegd hadden moeten worden bij de eigen winst 
waarvan ze, doordat ze als beroepskosten zijn verworpen, niet mogen worden af-
getrokken.

De rechter die beslist dat de administratie op grond van artikel 49 WIB92 te-
recht de door de belastingplichtige aangevoerde beroepskosten heeft verworpen, 
dient bijgevolg niet na te gaan of de voorwaarden voor de toepassing van artikel 
26, eerste lid, van dat wetboek vervuld zijn.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en 
De Bruyn.



1726 HOF VAN CASSATIE Nr. 415 - 10.6.10 

Nr. 415

1° KAMER - 10 juni 2010

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM EN 
TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - ONREGELMATIGE 
BETEKENING - MEMORIE VAN ANTWOORD - NEERLEGGING BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN - 
GEVOLG

2º TAALGEBRUIK — BESTUURSZAKEN - TWEETALIGE BESLUITEN - BEKENDMAKING IN 
HET BS - BEKENDMAKING ZONDER OPENBAAR NUT - BEGRIP

3º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
AANSLAGTERMIJNEN - UITZONDERLIJKE AANSLAGTERMIJNEN VAN 12 MAANDEN - 
DRAAGWIJDTE

4º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
AANSLAGTERMIJNEN - BUITENGEWONE DRIEJARIGE AANSLAGTERMIJN - 
TOEPASSINGSMODALITEITEN

5º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN 
UIT ROERENDE GOEDEREN - DIVIDENDEN - LIQUIDATIEBONI - UITKERINGEN VÓÓR 1 
JANUARI 2003 - FISCALE BEHANDELING

1º Uit het gegeven dat de verweerder binnen de wettelijke termijn een memorie van antwo-
ord heeft neergelegd door tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie en  
geantwoord  heeft  op  de  middelen  ingeroepen  in  het  cassatieberoep,  volgt  dat  de 
betekening, ook al zou zij onregelmatig zijn, het doel dat de wet haar toeschrijft  heeft  
bereikt, met name aan de verwerende partij een afschrift doen toekomen en haar toelat-
en haar verweermiddelen uiteen te zetten; in dat geval heeft de onregelmatigheid in de  
betekening van het cassatieberoep niet  de onontvankelijkheid ervan tot  gevolg1.  (Artt. 
867 en 1079, Gerechtelijk Wetboek)

2º Een besluit dat de inwendige werking van een openbare dienst beoogt en geen plichten 
formuleert in hoofde van de rechtsonderhorigen, heeft geen openbaar nut zodat van de  
publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad mag worden afgezien2. (Art. 56, §1, vierde lid, 
Taalwet Bestuurszaken)

3º De fiscale administratie is niet verplicht gebruik te maken van de door artikel 358 van het  
W.I.B.(1992) voorziene uitzonderlijke aanslagtermijn van 12 maanden, wanneer zij over  
de mogelijkheid beschikt de belasting te vestigen binnen de in artikel 354, eerste lid, van 
dat wetboek gestelde buitengewone aanslagtermijn van drie jaar3.  (Artt. 354, eerste lid, 
en 358, WIB92)

4º Voor de toepassing van de buitengewone aanslagtermijn van drie jaar van artikel 354,  
eerste lid, van het W.I.B.(1992) volstaat maar is vereist dat de verschuldigde belasting  
hoger  is dan de belasting met  betrekking  tot  de belastbare inkomsten en de andere  
gegevens waarvan aangifte is gedaan; voor de toepassing van deze aanslagtermijn is 
niet vereist dat de hogere belasting voortvloeit uit een handeling of nalatigheid van de be-
lastingplichtige bij het invullen van het aangifteformulier4. (Art. 354, eerste lid, WIB92)

5º Het standpunt dat de liquidatieboni uitgekeerd vóór 1 januari 2003 volledig vrijgesteld 
zijn van belasting, faalt naar recht5. (Artt. 2 tot 5 en 32, §1, eerste lid, Wet 24 dec. 2002)

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

Conclusie van Advocaat-generaal D. Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
1. Eisers waren aandeelhouders van de NV VER EECKE. Deze vennootschap werd in 

2002 in vereffening gesteld en ontbonden.
Op het bedrag dat aan de aandeelhouders werd toegekend werd 10% roerende voorheff-

ing ingehouden, krachtens de bepalingen van de wet van 24 december 2002 tot wijziging 
van de vennootschapsbelasting inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een sys-
teem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

Deze wet onderwierp liquidatieboni uitgekeerd vanaf 1 januari 2002 aan de inkomsten-
belasting en aan een (bevrijdende) roerende voorheffing van 10%.

Bij arrest 10/9/2004 van 23 juni 2004 vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 32, §1, 
eerste lid van de wet van 24 december 2002, doch enkel in zoverre de liquidatieboni, 
toegekend voor 1 januari 2003 aan de roerende voorheffing werden onderworpen.

Op grond van dit arrest bekwam de NV VER EECKE de terugbetaling van de inge-
houden RV.

De belastingadministratie vestigde daarop op 1 december 2005 ten laste van de eisers 
een aanvullende aanslag in de personenbelasting op de liquidatieboni.

Het bezwaar tegen de aanslag werd afgewezen en ook de fiscale rechter en het Hof van 
Beroep wezen de vordering tot ontheffing van de aanslag af als ongegrond.

II. De voorziening in cassatie.
Middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening
2. Verweerder werpt op dat de voorziening niet ontvankelijk is omdat ze niet aan de 

minister  maar  aan  de  gedelegeerde  ambtenaar  van  de  directeur  der  belastingen  werd 
betekend.

Luidens  artikel  867  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  kan  het  verzuim of  de  onregel-
matigheid  van  een  proceshandeling  niet  tot  nietigheid  leiden,  wanneer  uit  de  ged-
ingstukken blijkt dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt ofwel 
dat de niet vermelde vorm in acht is genomen.

Verweerder heeft binnen de wettelijke termijn een memorie van antwoord neergelegd 
door tussenkomst van een advocaat bij het Hof en geantwoord op de middelen ingeroepen 
in het cassatieberoep.

Zoals blijkt uit de rechtspraak van Uw Hof6 volgt hieruit dat de betekening, ook al zou 
zij onregelmatig zijn, het doel dat de wet haar toeschrijft heeft bereikt, met name aan de 
verwerende partij een afschrift doen toekomen van het verzoekschrift  en haar toelaten 
haar verweermiddelen uiteen te zetten.

Er bestaat dan ook aanleiding toe het middel van niet-ontvankelijkheid te verwerpen.
Eerste middel.
3. In het eerste onderdeel van het eerste middel werpen eisers op dat de administratieve 

controle, die aanleiding heeft gegeven tot het vestigen van de litigieuze aanslag, was uit-
gevoerd door een dienst waarvan de territoriale bevoegdheid niet rechtmatig was geregeld 
zodat deze dienst geen controlebevoegdheid had en de aanslag bijgevolg niet wettig was 
gevestigd.

Het onderdeel voert aan dat de Minister van Financiën, aan wie de bevoegdheid tot or-
ganisatie van de administratieve structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën, bij 

6 o.m. Cass. 29 mei 2009, AR nr. C.08.0130.N, www.cass.be.

http://www.cass.be/
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artikel 2 van het KB van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van 
het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvo-
ering van het statuut van het Rijkspersoneel, was toegewezen, en die, overeenkomstig ar-
tikel 59 van datzelfde KB, zijn bevoegdheid tot het vastleggen van de zetel en de territori-
ale bevoegdheid van de gewestelijke en lokale diensten van de Federale Overheidsdienst 
Financiën mag delegeren, niet zonder schending van de artikelen 33 en 108 G.W., deze 
bevoegdheid,  bij  MB van 10 oktober  1979,  aan de Secretaris-Generaal  van Financiën 
heeft gedelegeerd.

Overeenkomstig de artikelen 33 en 108 G.W. moeten alle machten worden uitgeoefend 
op de door de Grondwet bepaalde wijze zodat, volgens eisers, een minister de hem bij KB 
toegekende verordenende bevoegdheid, niet wettig kan delegeren.

Het MB van 10 oktober 1979, waarin deze delegatie werd verleend, alsook de in uitvo-
ering van deze delegatie genomen beslissingen van 23 november 1994 en 2 december 
1994 van de Secretaris-Generaal van Financiën, kunnen volgens eisers bijgevolg geen 
rechtsgrond vormen voor de territoriale bevoegdheid van de controledienst van de Fed-
erale Overheidsdienst Financiën die in onderhavige zaak de controle heeft uitgevoerd.

4. In het tweede onderdeel van het eerste middel voeren eisers aan dat het MB van 10 
oktober 1979 en de op grond van dit besluit genomen beslissingen van 23 november 1994 
en 2 december 1994 van de Secretaris-Generaal van Financiën slechts uitvoerbaar zijn 
vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op 15 december 2006.

Door te beslissen dat deze normen ook zonder publicatie in het Belgisch Staatsblad 
uitvoerbaar zijn, gezien zij geen belang hebben voor de meerderheid van de burgers, noch 
van openbaar nut zijn, zou het bestreden arrest volgens eisers de artikelen 190 G.W., 6, 
eerste lid, van de Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingsza-
ken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen en 56, 
§1, vierde lid, van de Wet van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
hebben miskend.

Het onderdeel komt op tegen de stelling van het bestreden arrest dat deze normen niet 
kunnen worden aanzien als besluiten die belang hebben voor de meerderheid van de burg-
ers, noch van openbaar nut zijn, in zoverre het slechts gaat om besluiten van inwendige 
orde die geen rechten of plichten doen ontstaan in hoofde van de rechtsonderhorigen.

Eisers argumenteren dat met het regelen van de inwendige inrichting van de fiscale ad-
ministratie meteen ook wordt bepaald in welke mate een bepaalde dienst van de fiscale 
administratie ratione loci afbreuk kan doen aan de fundamentele rechten en vrijheden van 
de rechtsonderhorigen zodat deze regeling wel degelijk van "openbaar nut" en van "alge-
meen belang" is en de rechtsonderhorigen hiervan, via een officiële bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad, op de hoogte moeten worden gebracht.

5. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder op dat het eerste onderdeel, zelfs in-
dien het gegrond is, niet tot cassatie kan leiden en bijgevolg, onontvankelijk is bij gebrek 
aan belang.

Verweerder argumenteert inzonderheid dat de controlerende ambtenaar van een fiscale 
dienst zijn controlebevoegdheid niet ontleent aan de beslissingen van 23 november 1994 
en 2 december 1994 van de Secretaris-Generaal van Financiën, die slechts de ambtsge-
bieden van de controlediensten territoriaal afbakenen, maar deze bevoegdheid rechtstreeks 
put  uit  de  bepalingen  van de  wet,  namelijk  de artikelen  315 tot  en met  338 van het 
W.I.B.(1992).

Zo bepaalt artikel 335 W.I.B.(1992) dat elke ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur, 
regelmatig belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van een 
bepaalde  belasting,  bij  een  natuurlijk  persoon  of  rechtspersoon,  van  rechtswege 
gemachtigd is alle inlichtingen te nemen, op te zoeken of in te zamelen welke de juiste 
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heffing van alle door deze persoon verschuldigde andere belastingen kunnen verzekeren.
Elke ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur die belast is met een controle heeft bi-

jgevolg een controle- en onderzoeksbevoegdheid voor om het even welke belasting.
Aangezien  het  Wetboek  van  Inkomstenbelastingen  zelf  geen  interne  territoriale 

beperkingen oplegt aan de fiscale controlebevoegdheid, moet volgens verweerder worden 
aangenomen dat, zelfs indien de territoriale afbakening van de ambtsgebieden van de fis-
cale controlediensten vanuit grondwettelijk oogpunt niet rechtmatig was geregeld, zoals 
door eisers wordt beweerd, zulks niet kan impliceren dat de fiscale controle niet recht-
matig was uitgevoerd.

De rechtmatigheid van het optreden van de controledienst zou enkel en alleen moeten 
worden getoetst aan de bepalingen van het Wetboek van Inkomstenbelastingen inzake on-
derzoek en controle7 en niet aan de bepalingen die betrekking hebben op de territoriale af-
bakening van de ambtsgebieden van de fiscale controlediensten.

Deze afbakening belangt volgens verweerder louter de interne organisatie van de FOD 
Financiën aan en doet geen rechten of verplichtingen in hoofde van de belastingplichtigen 
ontstaan, zodat eisers geen belang hebben om de onregelmatigheid aan te voeren van de 
bij delegatie genomen beslissingen van 23 november 1994 en 2 december 1994 van de 
Secretaris-Generaal van Financiën.

Het bestreden arrest heeft verweerders standpunt kennelijk bijgetreden waar het, zonder 
terzake te worden bekritiseerd, oordeelt als volgt:

“Het opdracht geven aan de secretaris-generaal om territoriaal het ambtsgebied van de 
ambtenaren van het Ministerie van Financiën te bepalen en de vraag welk ambtsgebied 
een ambtenaar toegewezen krijgt, zijn een kwestie van louter interne organisatie van het 
Ministerie van Financiën, en doen geen rechten of verplichtingen ontstaan in hoofde van 
de rechtsonderhorigen. Enkel de interne werking van het ministerie wordt erdoor gere-
geld, en hier enkel wat de toebedeling van een ambtsgebied betreft. Zo het kunnen stellen 
van fiscale onderzoekshandelingen raakt aan de rechten en verplichtingen van de rechts-
onderhorigen, dan vindt dit zijn oorsprong in het Wetboek van Inkomstenbelastingen dat 
in dergelijke onderzoeksmogelijkheden voorziet, en niet in de regeling van de ambtsge-
bieden”8.

6. Verweerder gaart er, zoals het bestreden arrest, m.i. terecht vanuit dat de belastingad-
ministratie (en haar ambtenaren) hun controlebevoegdheid rechtstreeks aan de wet ontle-
nen9. 

Indien de betwiste besluiten van de secretaris-generaal niet constitutief zijn voor de 
controlebevoegdheid  van  de  belastingambtenaren,  leidt  de  onregelmatigheid  van  die 
besluiten niet tot de onregelmatigheid van de uitgevoerde controle en dus ook niet tot on-
theffing van de betwiste aanslag. De belastingambtenaar die de controle heeft uitgevoerd 
was dan immers bevoegd op grond van de wet. 

De wet  voorziet  niet  in  een territoriale afbakening van de controlebevoegdheid.  De 
ambtenaar had dan ook controlebevoegdheid, ook als de betwiste besluiten niet regelmatig 
door de secretaris-generaal werden genomen. 

De  door  verweerder  opgeworpen  grond  van  onontvankelijkheid  van  het  eerste  on-
derdeel dient dan ook te worden aangenomen.

7. Het standpunt dat verweerder aldus ontwikkelt ten aanzien van het eerste onderdeel, 
dient m.i. eveneens te worden aangehouden ten aanzien van het tweede onderdeel van het 
eerste middel waarin eisers aanvoeren dat het MB van 10 oktober 1979 en de op grond 

7 Titel VII, hoofdstuk III.
8 Bestreden arrest, folio 1736, vierde alinea.
9 Cfr. de art. 333 en 339 W.I.B.(1992).
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van dit besluit genomen beslissingen van 23 november 1994 en 2 december 1994 van de 
Secretaris-Generaal van Financiën slechts uitvoerbaar zijn vanaf hun bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad op 15 december 2006.

Indien het betwiste besluit en de litigieuze beslissingen van de Secretaris-Generaal niet 
constitutief zijn voor de controlebevoegdheid van de belastingambtenaren welke volgt uit 
het W.I.B.(1992), kan de laattijdige publicatie van die akten niet tot de onregelmatigheid 
van de uitgevoerde controle leiden, en dus ook niet tot ontheffing van de betwiste aanslag.

De appelrechters oordelen zonder terzake door eisers te worden bekritiseerd dat “zo het 
kunnen stellen van fiscale onderzoekshandelingen raakt aan de rechten en verplichtingen 
van de rechtsonderhorigen, dit zijn oorsprong (vindt) in het Wetboek van Inkomstenbelas-
tingen dat in dergelijke onderzoeksmogelijkheden voorziet, en niet in de regeling van de 
ambtsgebieden”10.

Vanuit die optiek komt ook het tweede onderdeel mij onontvankelijk voor bij gebrek 
aan belang.

8. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat het eerste onderdeel, afgeleid uit de schend-
ing van de artikelen 33 en 108 van de G.W., ten gronde faalt naar recht. De memorie van 
antwoord (p. 4-6) kan ook op dit punt integraal worden bijgetreden.

Overeenkomstig artikel 33 van de G.W. moeten alle machten op de door de Grondwet 
bepaalde wijze worden uitgeoefend, hetgeen een delegatie van bevoegdheid in beginsel 
uitsluit.

Het principieel verbod van delegatie is evenwel niet absoluut. Onder bepaalde strikte 
voorwaarden, is het niet verboden dat een orgaan van de uitvoerende macht aan een ander 
ondergeschikt orgaan, dat onder zijn controle staat, opdraagt om met zijn uitdrukkelijk of 
stilzwijgende  instemming,  louter  bijkomstige  en  aanvullende  detailmaatregelen  te  ne-
men11.

Zo wordt bijgevolg unaniem aanvaard dat de Koning, voor minder belangrijke aangele-
genheden, zijn verordenende bevoegdheid aan een minister kan delegeren, onder voorbe-
houd van zijn uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring12.

De verordenende bevoegdheid van een minister tot het treffen van aanvullende maatre-
gelen, kan worden verantwoord op grond van artikel 106 van de G.W., dat voorschrijft dat 
geen akte van de Koning gevolg kan hebben wanneer zij niet medeondertekend is door 
een minister13.

Op zijn beurt kan ook de minister, de hem door de Koning regelmatig gedelegeerde 
verordenende bevoegdheid, toewijzen aan ambtenaren die aan zijn departement zijn ver-
bonden.

Wanneer die toewijzing van bevoegdheid wordt gedaan aan ambtenaren die aan het 
centraal  bestuur  zijn  verbonden (secretaris-generaal,  directeur-generaal,  diensthoofden) 
betreft het een vorm van interne deconcentratie. Deze deconcentratie strekt ertoe de cen-
trale overheid (Koning of minister) te ontlasten van talrijke aangelegenheden van onder-
geschikt belang waaruit het dagelijks administratief leven bestaat. Ingeval van interne de-
concentratie blijven de ambtenaren, aan wie een bevoegdheid werd toegewezen, aan het 

10 Bestreden arrest, folio 1736, vierde alinea.
11 J. VELAERS., De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 
375.
12 J. VANDE LANOTTE, J. DUJARDIN en M. VAN DAMME, Overzicht van het administratief recht, Meche-
len, Kluwer, 2006, 20; Cass. 4 mei 1920, Pas. 1920, I, 135, met conclusies van Adv.-gen. DEMEURE; 
Cass. 4 sept. 1995, AC 1995, nr. 360 met conclusies van Proc.-gen., toen Adv.-gen. LECLERCQ,  Pas. 
1995.
13 A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Gent, Story-Scientia, 
1985, 326, nr. 270.
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hiërarchische gezag van de minister onderworpen zodat de eenheid van gezag, anders dan 
bij decentralisatie, onaangetast blijft14.

In dat verband gaan de appelrechters er terecht van uit dat “niet uit het oog (mag) verlo-
ren worden dat de Minister door aan de vermelde ambtenaar van zijn ministerie opdracht 
te geven de territoriale bevoegdheid te regelen, controle- en goedkeuringsmogelijkheid 
ten aanzien van de uitgewerkte regeling behoudt, nu het gaat om de organisatie van de ei-
gen diensten”15.

Uit het tijdsverloop sedert de inwerkingtreding van de bij delegatie genomen beslissin-
gen van 23 november 1994 en 2 december 1994 van de Secretaris-Generaal van Financiën 
kon het bestreden arrest dan ook wettig afleiden dat de Minister van Financiën minstens 
stilzwijgend de door zijn Secretaris-Generaal uitgewerkte regeling heeft goedgekeurd16.

In zoverre de toewijzing van de bevoegdheid om de zetel en de territoriale bevoegdheid 
van de controlediensten van de Federale Overheidsdienst Financiën vast te leggen slechts 
een rationele verdeling van het administratieve werk beoogt en als dusdanig een detail-
maatregel betreft die niet noodzakelijk door de Koning zelf of door de Minister van Fi-
nanciën moet worden geregeld, is de delegatie, op grond van artikel 59 van het KB van 29 
oktober 1971, en de subdelegatie, op grond van het MB van 10 oktober 1979, geoorloofd 
en bijgevolg verenigbaar met de artikelen 33 en 108 G.W.

Het onderdeel dat terzake uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar recht.
9. Steeds in subsidiaire orde, moet worden vastgesteld dat ook het tweede onderdeel 

van het eerste middel ten gronde niet tot cassatie kan leiden17. 
Overeenkomstig artikel 56, §1, vierde lid, van de Wet van 18 juli 1966 mogen tweetal-

ige koninklijke en ministeriële besluiten bij uittreksel worden bekendgemaakt of het voor-
werp uitmaken van een gewone vermelding in het Belgisch Staatsblad wanneer zij geen 
belang hebben voor de meerderheid van de burgers. Wanneer hun bekendmaking geen 
openbaar nut heeft, mag daarvan zelfs worden afgezien.

Een besluit van inwendige orde dat geen rechten of plichten formuleert in hoofde van 
de rechtsonderhorigen, is in beginsel geen besluit dat de meerderheid van de burgers aan-
belangt in de zin van artikel 56, §1, vierde lid, van de Wet van 18 juli 1966, nu hieronder 
moet worden verstaan, een besluit dat een hele categorie van in dezelfde feitelijke omstan-
digheden verkerende burgers betreft18.

Regels betreffende de inwendige werking van een overheidsdienst beogen uitsluitend 
een goede en doelmatige interne organisatie van de dienst en kunnen uit hun aard niet het 
karakter hebben dat zij een algemeenheid van burgers aanbelangen of van openbaar nut 
zijn19.

Zo werd door de Raad van State bij arrest van 7 april 1954 reeds beslist dat een besluit 
dat betrekking heeft op de toewijzing en herklassering van de ontvangstkantoren der di-
recte belastingen de burgers niet aanbelangt omdat het gaat om interne maatregelen die de 
rechten en verplichtingen van de burgers niet raken20.

Het vastleggen van de zetel en de territoriale bevoegdheid van de controlediensten van 
de Federale Overheidsdienst Financiën betreft een zuiver interne aangelegenheid waarbij 
geen rechten of plichten worden geformuleerd in hoofde van de rechtsonderhorigen.

14 J. VANDE LANOTTE, o.c., nrs. 82-83.
15 Bestreden arrest, folio 1735, tweede alinea, eerste zin.
16 Bestreden arrest, folio 1735, tweede alinea, in fine.
17 Cfr. memorie van antwoord, p. 9-11.
18 Cass. 16 juni 2008, AR S.07.0101.N, www.cass.be; Cass. 19 mei 1987, AC 1986-87, nr. 552.
19 J. DE JONGHE, De Staatsrechtelijke verplichting tot bekendmaking van normen, Antwerpen, Klu-
wer, 1985, 152.
20 R.v.St., DE LOORE/CASTELEYN, nrs. 3289-3290.
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Anders dan eisers onder het tweede onderdeel voorhouden, wordt met deze regeling 
van de ambtsgebieden bijgevolg niet rechtstreeks geraakt aan de rechten en verplichtingen 
van de rechtsonderhorigen.

Zoals een fiscale controledienst zijn bevoegdheid rechtstreeks ontleent aan de bepalin-
gen van het Wetboek van Inkomstenbelastingen21, zijn het ook de bepalingen van datzelf-
de Wetboek die de rechten en verplichtingen van de belastingplichtige vastleggen en die 
bepalen in welke mate en onder welke voorwaarden, desgevallend "afbreuk" wordt ge-
daan aan de "fundamentele rechten en vrijheden" van de belastingplichtige.

De appelrechters kunnen dan ook worden gevolgd, waar zij oordelen dat “zo het kun-
nen stellen van fiscale onderzoekshandelingen raakt aan de rechten en verplichtingen van 
de rechtsonderhorigen, dit zijn oorsprong (vindt) in het Wetboek van Inkomstenbelastin-
gen dat in dergelijke onderzoeksmogelijkheden voorziet,  en niet in de regeling van de 
ambtsgebieden”22.

Het bestreden arrest vermocht derhalve wettig te oordelen dat het MB van 10 oktober 
1979 en de beslissingen van 23 november 1994 en 2 december 1994 van de Secretaris-
Generaal  van Financiën,  geen belang hebben voor  de meerderheid van de burgers  en 
evenmin van openbaar nut zijn zodat ze niet moesten worden bekendgemaakt.

In zoverre het tweede onderdeel staande houdt dat uit de regeling inzake de territoriale 
afbakening van de ambtsgebieden van de fiscale onderzoeks- en controlediensten rechten 
en plichten voor de belastingplichtige kunnen worden gepuurd, vermits het "stellen van 
een fiscale onderzoekshandeling (...) ipso faco een inbreuk op fundamentele (...) rechten 
en vrijheden,  zoals  het  recht  op privacy,  (impliceert)",  kan het  bijgevolg niet  worden 
aangenomen.

Tweede middel.
10. Het tweede middel neemt als uitgangspunt dat uit het bericht van wijziging van 

aangifte, alsook uit de Circulaire nr. Ci.RH.231/566.182 (AOIF 20/2005) van 4 mei 2005, 
blijkt dat de taxatieambtenaar, bij het vestigen van de aanslag, toepassing heeft gemaakt 
van de bijkomende aanslagtermijn van één jaar voorzien in artikel 358, §1, 4° en §2, 4° 
W.I.B.(1992), die aanving op 23 november 2004 en eindigde op 23 november 2005, zodat 
de aanslag, die pas op 1 december 2005 was gevestigd, laattijdig en dus nietig was.

Het bestreden arrest oordeelde dat de aanslag niet op grond van deze bijkomende aan-
slagtermijn was gevestigd, maar binnen de buitengewone aanslagtermijn van drie jaar, 
voorzien in artikel 354, eerste lid, W.I.B.(1992), zodat het bestreden arrest zich, volgens 
eisers, aan een door de wet verboden "compensatie van motieven" heeft bezondigd en niet 
wettig, met toepassing van die buitengewone aanslagtermijn, heeft beslist dat de aanslag 
tijdig was gevestigd23.

11. Artikel 358 van het W.I.B.(1992) voorziet in uitzonderlijke aanslagtermijnen die 
toelaten om in de in dat artikel omschreven gevallen de belasting te vestigen zelfs nadat 
de in artikel 354, eerste lid, van dat wetboek gestelde buitengewone aanslagtermijn van 
drie jaar is verstreken.

De fiscale administratie is  niet  verplicht  gebruik te  maken van de door artikel 358 
voorziene uitzonderlijke aanslagtermijnen wanneer zij over de mogelijkheid beschikt de 
belasting  te  vestigen  binnen  de  in  artikel  354,  eerste  lid,  gestelde  buitengewone 
aanslagtermijn van drie jaar.

In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
12.  Het  middel  berust  voorts  op  de  onjuiste  veronderstelling  in  feite  dat  de  tax-

21 Zie hoger randnrs. 5, 6 en 7.
22 Bestreden arrest, folio 1736, vierde alinea.
23 Schending van de artikelen 346, 354, eerste lid, 358, §1, 4° en §2, 4°en 375 W.I.B.(1992).
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atieambtenaar de litigieuze aanslag zou hebben gevestigd op grond van artikel 358, §1, 4° 
en §2, 4° W.I.B.(1992).

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Het loutere feit dat in de Circulaire nr. Ci.RH.231/566.182 (AOIF 20/2005) van 4 mei 

2005 werd voorgesteld om voor de taxatie van liquidatieboni toepassing te maken van de 
bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, §1, 4° en §2, 4° W.I.B.(1992), laat de gevol-
gtrekking niet toe dat de taxatie effectief met toepassing van deze bijzondere aanslagter-
mijn van één jaar was gevestigd.

Uit de bedoelde Circulaire van 4 mei 2005 volgt overigens niet dat de administratie in 
alle gevallen van taxatie van liquidatieboni toepassing zou moeten maken van de bijzon-
dere aanslagtermijn bedoeld in artikel 358, §1, 4° en §2, 4° W.I.B(1992). In deze circu-
laire werd de toepassing van deze aanslagtermijn enkel aanbevolen gelet op het feit dat er 
na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 juni 2004 relatief maar weinig tijd restte 
voor de belastingadministratie om de aanslagen in de personenbelasting op liquidatieboni, 
toegekend tijdens het aanslagjaar 2003, te vestigen binnen de buitengewone aanslagtermi-
jn van artikel 354, eerste lid, W.I.B.(1992), die liep tot 31 december 2005.

Waar in casu de buitengewone aanslagtermijn van artikel 354, eerste lid, W.I.B.(1992) 
nog niet was verstreken toen de aanslag op 1 december 2005 werd gevestigd, was er in 
onderhavige zaak bijgevolg geen enkele reden om toepassing te maken van de kortere, bi-
jzondere aanslagtermijn van artikel 358, §1, 4° en §2, 4° W.I.B.(1992).

Zoals het bestreden arrest terecht opmerkt, is het bovendien de fiscale wet die bepaalt 
welke aanslagtermijn moet worden toegepast en niet een administratieve circulaire.

Ook het feit dat in het bericht van wijziging terloops sprake is van "bewijskrachtige 
bescheiden", welke term in artikel 358, §1, 4° en §2, 4° W.I.B.(1992) wordt gehanteerd, 
laat niet toe daaruit af te leiden dat de taxatie op grond van deze bepalingen was geschied.

De vaststelling in het bericht  van wijziging dat de administratie  enkel rekening zal 
houden «met opmerkingen die gestaafd zijn door bewijskrachtige bescheiden» verwijst 
enkel en alleen naar het voorschrift van artikel 346, vijfde lid, W.I.B.(1992), waarbij de 
administratie de belastingplichtige in kennis moet stellen van de opmerkingen die hij heeft 
gemaakt en waarmee zij geen rekening heeft gehouden, zodat de vermelding in het bericht 
van wijziging van «bewijskrachtige  bescheiden»,  geenszins  als  indicie kan gelden dat 
toepassing was gemaakt van de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, §1, 4° en §2, 4° 
W.I.B.(1992).

Derde middel.
13. In het eerste onderdeel van het derde middel komen de eisers op tegen de beslissing 

dat verweerder toepassing kan maken van de buitengewone aanslagtermijn van artikel 
354, eerste lid, W.I.B.(1992), wanneer hij aantoont dat de verschuldigde belasting hoger is 
dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens ver-
meld in de daartoe bestemde rubrieken van het aangifteformulier, zelfs indien de belast-
ingplichtige  een  tijdige  en  regelmatige  aangifte  heeft  ingediend  overeenkomstig  de 
bepalingen van de artikelen 307 tot 311 W.I.B.(1992) en de verschuldigde belasting hoger 
is als gevolg van het feit dat in het aangifteformulier geen rubriek is voorzien voor de 
aangifte van een bepaald soort inkomen.

Volgens eisers in deze opvatting strijdig met de artikelen 353, 354, eerste lid, en 359 
van het W.I.B.(1992), alsook met de artikelen 10 en 11 van de G.W., zodat zij voorstellen 
terzake een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

14. Wanneer de verschuldigde belasting, ongeacht het bedrag, hoger is dan de belasting 
met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens die vermeld staan in de 
daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat naar vorm en termijn regelma-
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tig is, mag de taxatieambtenaar binnen de bij artikel 354, eerste lid, W.I.B.(1992) bepaal-
de buitengewone aanslagtermijn, niet alleen de aanvullende belasting heffen, d.w.z. de be-
lasting die hoger is dan die met betrekking tot de inkomsten en de andere in de aangifte 
vermelde gegevens, maar ook de gehele door de belastingplichtige verschuldigde belas-
ting24.

Voor de toepassing van de buitengewone aanslagtermijn van artikel 354, eerste lid, 
W.I.B.(1992), is volgens Uw Hof niet vereist dat de hogere belasting voortvloeit uit een 
handeling of nalatigheid van de belastingplichtige bij het invullen van het aangifteformu-
lier25.

De taxatieambtenaar is krachtens de wet immers verplicht om de juiste aanslag te vesti-
gen en kan daartoe rekening houden met alle gegevens die wettelijk beschikbaar zijn, 
waarbij hij een vroeger begane vergissing mag verbeteren26.

Uit deze rechtspraak van Uw Hof volgt dat voor de toepassing van de buitengewone 
aanslagtermijn  van  artikel  354,  eerste  lid,  W.I.B.(1992),  geen  andere  vereiste  wordt 
gesteld dan dat de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de 
belastbare inkomsten en de andere gegevens waarvan aangifte was gedaan.

Ook wanneer de hogere belasting het gevolg is van het feit dat in het aangifteformulier 
geen rubriek zou zijn voorzien voor de aangifte van een bepaald soort inkomen, kan de 
taxatieambtenaar  binnen  de  buitengewone  aanslagtermijn  van  artikel  354,  eerste  lid, 
W.I.B(1992), de aanvullende belasting vestigen op het inkomen waarvan geen aangifte 
was gedaan.

De  taxatieambtenaar  moet  binnen  de  buitengewone  aanslagtermijn  van  artikel  354, 
eerste lid, W.I.B.(1992), de gehele verschuldigde belasting vestigen, met inbegrip van de 
belastingen verschuldigd op inkomsten waarvan geen aangifte was gedaan als gevolg van 
een formeel gebrek van het aangifteformulier, zoals in casu het ontbreken van een rubriek 
voor de aangifte van liquidatieboni.

Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, spreekt het voor zich dat het de 
fiscale wet is  die bepaalt  welke inkomsten belastbaar zijn en niet  de rubrieken in het 
aangifteformulier.

Verweerder heeft derhalve wettig, met toepassing van de buitengewone aanslagtermijn 
van  artikel  354,  eerste  lid,  W.I.B.(1992),  belastingen  kunnen  heffen  op  de  niet-
aangegeven liquidatieboni, ook al zou er in het aangifteformulier geen specifieke rubriek 
zijn voorzien om aangifte te doen van deze inkomsten.

Nu het onderdeel uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting faalt het naar recht en kan 
er geen aanleiding bestaan tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwet-
telijk Hof.

15. In het tweede onderdeel voeren eisers aan dat verweerder enkel van de aangifte kan 
afwijken indien deze "onjuist" is, met andere woorden indien deze door toedoen van de 
belastingplichtige niet correct werd ingevuld.

Het  bestreden  arrest  miskent  volgens  eisers  derhalve  artikel  354,  eerste  lid, 
W.I.B.(1992),  in  samenhang  gelezen  met  de  artikelen  305,  307  tot  311  en  339 
W.I.B.(1992), door te oordelen dat de buitengewone aanslagtermijn van artikel 354, eerste 
lid,  W.I.B.(1992),  ook  kan  worden  toegepast  wanneer  de  belastingplichtige  zich 
nauwgezet van zijn aangifteverplichting heeft gekweten en met toepassing van artikel 305 
W.I.B.(1992) een aangifte heeft overgelegd in de vormen en binnen de termijnen om-
schreven in de artikelen 307 tot 311 W.I.B.(1992).

24 Cass. 29 okt. 1999, AC 1999, nr. 578.
25 Cass. 7 maart 1997, AC 1997, nr. 130.
26 Cass. 3 okt. 2003, AC 2003, nr. 477.
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16. Zoals in het antwoord op het eerste onderdeel reeds werd aangegeven, is voor de 
toepassing van de buitengewone aanslagtermijn van artikel 354, eerste lid, W.I.B.(1992), 
niet vereist dat de hogere belasting voortvloeit uit een handeling of nalatigheid van de be-
lastingplichtige bij het invullen van het aangifteformulier27.

Een  aangifte  kan  overeenkomstig  artikel  339  W.I.B.(1992)  bijgevolg  ook  "onjuist" 
worden bevonden zonder dat daaraan een "actieve handeling van de belastingplichtige" 
ten grondslag ligt, zoals het geval is wanneer door toedoen van het bestuur geen aangifte 
kon worden gedaan van een bepaald soort inkomen omdat daarvoor in het aangiftefor-
mulier geen specifieke rubriek was voorzien.

Het onderdeel dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar recht.
Vierde middel
17. In het vierde middel voeren eisers aan dat uit artikel 313 W.I.B.(1992) en uit de 

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkom-
stenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale 
zaken, zoals vernietigd door het Grondwettelijk Hof, volgt dat liquidatieboni, uitgekeerd 
vóór 1 januari 2003, vrijgesteld zijn van belastingen.

Bij arrest van 23 juni 2004 (nr. 109/2004) vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 
32, §1, eerste lid, van de Wet van 24 december 2002 in zoverre het de vereffenings- en 
verkrijgingsuitkeringen (liquidatieboni), die zijn toegekend of betaalbaar gesteld vóór 1 
januari 2003, aan de roerende voorheffing onderwerpt.

Het Grondwettelijk Hof laakte aldus de terugwerkende kracht die werd verleend aan de 
nieuwe bepalingen met betrekking tot de roerende voorheffing.

Het Grondwettelijk Hof liet evenwel de bepalingen van de Wet van 24 december 2004, 
die de liquidatieboni voortaan als een uitgekeerd dividend uitdrukkelijk belastbaar stellen, 
alsook de inwerkingtreding van deze bepalingen, ongemoeid.

Het Grondwettelijk Hof benadrukte dat "inzake de bepalingen omtrent de inkomstenbe-
lastingen" de Wet van 24 december 2002 niet op retroactieve wijze een belasting op liqui-
datieboni heeft ingevoerd vermits er vanuit fiscaalrechtelijk oogpunt, overeenkomstig ar-
tikel 360 W.I.B.(1992), nog geen onherroepelijk vastgelegde toestand bestond vóór het af-
sluiten op 31 december 2002 van het belastbaar tijdperk:

"Een wet die vóór dat tijdstip nieuwe belastbare feiten of grondslagen invoert, heeft 
geen terugwerkende kracht" (B.11).

"Nu de wet van 24 december 2002 werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
31 december 2002 en de bepalingen inzake de inkomstenbelasting in werking treden op 1 
januari 2002, verleent het bestreden artikel 32, §1, eerste lid, geen terugwerkende kracht 
aan de artikelen 2 tot 5 van de wet van 24 december 2002, aangezien deze laatste de fis-
cale situatie betreffen van inkomsten waarvan de voorwaarden voor belastingheffing niet 
kunnen worden beschouwd als zijnde definitief vastgelegd" (B.14.2.).

Het arrest van het Grondwettelijk Hof bevestigt aldus het belastbaar karakter vanaf 1 
januari 2002 van de liquidatieboni zodat het middel, dat onder verwijzing naar dat arrest, 
voorhoudt dat liquidatieboni, uitgekeerd vóór 1 januari 2003, volledig zijn vrijgesteld van 
belastingen, berust op een verkeerde lezing van dat arrest. 

18.  Anders  dan  eisers  voorhouden,  kan  uit  artikel  313  W.I.B.(1992)  niet  worden 
afgeleid dat de roerende inkomsten waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden 
en waarvan geen aangifte moet worden gedaan, definitief zijn vrijgesteld van belastingen.

Artikel 313 W.I.B.(1992) heeft immers niet tot doel om een belastingvrijstelling in te 
voeren,  maar  voorziet  enkel  in  een  facultatieve  vrijstelling  van  de  verplichting  om 

27 Cass. 7 maart 1997, AC 1997, nr. 130.
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bepaalde inkomsten van roerende goederen en kapitalen aan te geven in de personenbe-
lasting.

Zoals de vrijstelling van de verplichting om aangifte te doen van bepaalde belastbare 
inkomsten kan ook de afwezigheid van een specifieke rubriek op het aangifteformulier, 
bestemd voor het vermelden van een welbepaald belastbaar inkomen, er niet toe leiden dat 
die inkomsten, die elders in de wet uitdrukkelijk als belastbaar worden aangemerkt, van 
belastingen worden vrijgesteld.

De vrijstelling om aangifte te doen van de roerende inkomsten geldt enkel wanneer het 
gaat om inkomsten waarop de roerende voorheffing is ingehouden. Wanneer geen roeren-
de voorheffing werd ingehouden, blijven deze inkomsten bijgevolg belastbaar28.

Het  feit  dat  geen  aangifte  was  gedaan  van  de  liquidatieboni  omdat  een  specifieke 
rubriek  in  het  aangifteformulier  ontbrak,  terwijl  op  deze  inkomsten  geen  roerende 
voorheffing was verschuldigd, gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof dat deze in-
houding ongrondwettelijk had verklaard, kon bijgevolg niet tot gevolg hebben dat die liq-
uidatieboni, die op grond van de artikelen 18, eerste lid, 2° ter en 171, 2°, f) W.I.B.(1992), 
uitdrukkelijk belastbaar zijn, vrijgesteld zijn van belastingen.

Ook op dit punt kan verweerders memorie van antwoord worden gevolgd (p. 18-20).
Het vierde middel faalt bijgevolg integraal naar recht.
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.09.0014.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 november 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift vier middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder werpt op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat 

het niet regelmatig werd betekend op het kantoor van de gewestelijke directeur te 
Brugge.

2. Luidens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, kan het verzuim of de 
onregelmatigheid van een proceshandeling niet tot nietigheid leiden, wanneer uit 
de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet 
ermee beoogt ofwel dat de niet vermelde vorm in acht is genomen.

3.  De verweerder heeft  binnen de wettelijke termijn een memorie van ant-
woord neergelegd door tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie 

28 Cass. 3 sept. 2004, AC 2004, nr. 380.
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en geantwoord op de middelen ingeroepen in het cassatieberoep.
Hieruit volgt dat de betekening, ook al zou zij onregelmatig zijn, het doel dat 

de wet haar toeschrijft heeft bereikt, met name aan de verwerende partij een af-
schrift doen toekomen en haar toelaten haar verweermiddelen uiteen te zetten.

4. Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen. 
Eerste middel 
Eerste onderdeel
5. De in het onderdeel als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen belet-

ten niet dat de bevoegde minister de detailregeling uitwerkt van de werking van 
zijn diensten en zorgt voor de nodige deconcentratie.

6. De appelrechters stellen vast dat de bekritiseerde regeling van het ministeri-
eel besluit van 10 oktober 1979 een detailregeling betreft die betrekking heeft op 
de territoriale bevoegdheid van de fiscale diensten en een regeling van inwendige 
inrichting van die diensten uitmaakt, waarbij de minister door aan de secretaris-
generaal opdracht te geven de territoriale bevoegdheid te regelen, controle- en 
goedkeuringsbevoegdheid behoudt nu het gaat om de organisatie van de eigen 
diensten. 

Zij stellen eveneens vast dat uit het tijdsverloop sedert de regeling van de se-
cretaris-generaal mag worden afgeleid dat de minister minstens stilzwijgend de 
door zijn secretaris-generaal uitgewerkte regeling heeft goedgekeurd. 

Aldus  hebben  zij  zonder  de  in  het  middel  aangewezen  wetsbepalingen  te 
schenden, kunnen beslissen dat het middel van ongrondwettelijkheid of onwette-
lijkheid van het ministerieel besluit van 10 oktober 1979 ongegrond is.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel
7. Artikel 56, §1, vierde lid, van de gecoördineerde bestuurstaalwetten bepaalt 

dat, wanneer de tweetalige besluiten geen belang hebben voor de meerderheid 
van de burgers, zij  bij uittreksel mogen worden bekendgemaakt of dat zij ge-
woon vermeld mogen worden in het Belgisch Staatsblad. Heeft de bekendma-
king geen openbaar nut, dan mag daarvan worden afgezien.

8. Een besluit dat de inwendige werking van een openbare dienst beoogt en 
geen plichten formuleert in hoofde van de rechtsonderhorigen, heeft geen open-
baar nut.

9. De appelrechters stellen vast:
- dat de litigieuze besluiten enkel een kwestie van louter interne organisatie 

van het Ministerie van Financiën zijn en geen rechten of verplichtingen doen 
ontstaan in hoofde van rechtsonderhorigen;

- dat enkel de interne werking van het ministerie erdoor wordt geregeld, en 
hier enkel wat de toebedeling van een ambtsgebied betreft;

-  dat  het  kunnen  stellen  van  fiscale  onderzoekshandelingen  zijn  oorsprong 
vindt in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en niet in de regeling van de 
ambtsgebieden;
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- dat een vast gebruik voor publicatie voor het verleden niet blijkt.
10. Uit die vaststellingen hebben de appelrechters kunnen afleiden dat de be-

kendmaking geen openbaar nut heeft.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Tweede middel
11. Het tweede middel neemt als uitgangspunt aan dat uit het bericht van wij-

ziging van de aangifte, alsook uit de Circulaire nr. Ci.RH.231/566.182 (AOIF 
20/2005), blijkt dat de taxatieambtenaar, bij het vestigen van de aanslag, toepas-
sing heeft gemaakt van de bijkomende aanslagtermijn van één jaar bepaald in ar-
tikel 358, §1, 4°, en §2, 4°, WIB92, die aanving op 23 november 2004 en eindig-
de op 23 november 2005, zodat de aanslag, die pas op 1 december 2005 was ge-
vestigd, laattijdig en dus nietig was.

12. Voormeld artikel 358 voorziet in uitzonderlijke aanslagtermijnen, die toe-
laten om in de in dat artikel omschreven gevallen, de belasting te vestigen zelfs 
nadat de in artikel 354, eerste lid, van dat wetboek, gestelde buitengewone aan-
slagtermijn van drie jaar is verstreken.

13. De fiscale administratie is niet verplicht gebruik te maken van de door 
voormeld artikel 358 voorziene uitzonderlijke aanslagtermijn, wanneer zij over 
de mogelijkheid beschikt de belasting te vestigen binnen de in artikel 354, eerste 
lid, gestelde buitengewone aanslagtermijn van drie jaar.

In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
14. Het middel berust voorts op de onjuiste veronderstelling in feite dat de 

taxatieambtenaar de litigieuze aanslag zou hebben gevestigd op grond van artikel 
358, §1, 4° en §2, 4°, van hetzelfde wetboek.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag. 
Derde middel
Eerste onderdeel
15. Artikel 354, eerste lid, WIB92, bepaalt dat, wanneer de verschuldigde be-

lasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en 
de andere gegevens zoals vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aan-
gifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 
tot 311, de belasting of de aanvullende belasting in afwijking van artikel 359 
mag worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar 
het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd.

16. Voor de toepassing van de buitengewone aanslagtermijn van artikel 354, 
eerste lid, is niet vereist dat de hogere belasting voortvloeit uit een handeling of 
nalatigheid van de belastingplichtige bij het invullen van het aangifteformulier. 
Voor de toepassing van de buitengewone aanslagtermijn van artikel 354, eerste 
lid, volstaat maar is vereist dat de verschuldigde belasting hoger is dan de belas-
ting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens waarvan 
aangifte is gedaan.

Het onderdeel dat van de tegengestelde opvatting uitgaat, faalt naar recht.
17. Er is geen aanleiding tot het stellen van de in het onderdeel vermelde pre-
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judiciële vraag nu het onderdeel uitgaat van de verkeerde veronderstelling dat de 
wet een onderscheid maakt tussen het geval waarin het aangifteformulier alle no-
dige rubrieken bevat met betrekking tot belastbare inkomsten en het geval waarin 
dit niet zo is.

Tweede onderdeel
18. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat het onderdeel uitgaat 

van de verkeerde rechtsopvatting dat voor de toepassing van de buitengewone 
aanslagtermijn van artikel 354, eerste lid, vereist is dat de hogere belasting voort-
vloeit uit een handeling of nalatigheid van de belastingplichtige bij het invullen 
van het aangifteformulier.

Het onderdeel faalt naar recht. 
Vierde middel
19. De wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling 

inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande 
beslissingen in fiscale zaken, die de roerende voorheffing op vereffenings- en 
verkrijgingsuitkeringen  heeft  ingevoerd,  is  bekendgemaakt  in  het  Belgisch 
Staatsblad van 31 december 2002. 

Krachtens artikel 32, §1, eerste lid, van dezelfde wet zijn de inkomstenbelas-
ting en de roerende voorheffing van 10 pct. verschuldigd op de inkomsten die 
zijn toegekend of betaalbaar gesteld, of als dusdanig zijn aan te merken, vanaf 1 
januari 2002 en voor zover, wanneer het gaat om verrichtingen als bedoeld in ar-
tikel 209 WIB92, de vereffening niet is afgesloten vóór 25 maart 2002.

20. Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nummer 109/2004 van 23 juni 2004 
voormeld artikel 32, §1, eerste lid, vernietigd in zoverre het de vereffenings- en 
verkrijgingsuitkeringen die zijn toegekend of betaalbaar zijn gesteld vóór 1 janu-
ari 2003 aan de roerende voorheffing onderwerpt.

De beroepen tot vernietiging van de artikelen 2 tot 5 en 32, §1, eerste lid, van 
de wet van 24 december 2002 werden voor het overige verworpen.

21. Het Grondwettelijk Hof heeft in overweging B.14.2 van voormeld arrest 
geoordeeld dat, nu de wet van 24 december 2002 werd bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 31 december 2002, en de bepalingen inzake de inkom-
stenbelasting in werking treden op 1 januari 2002, artikel 32, §1, eerste lid, geen 
terugwerkende kracht verleent aan de artikelen 2 tot 5 van de wet van 24 decem-
ber  2002,  aangezien  deze  laatste  de  fiscale  situatie  betreffen  van  inkomsten 
waarvan de voorwaarden voor belasting niet kunnen worden beschouwd als zijn-
de definitief vastgelegd.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof oordeelt aldus niet dat de liquidatieboni 
uitgekeerd vóór 1 januari 2003 volledig vrijgesteld zijn van belasting.

22. Het middel dat ervan uitgaat dat uit de wet van 24 december 2002, zoals 
vernietigd door de arresten van het Grondwettelijk Hof, volgt dat de liquidatie-
boni uitgekeerd vóór 1 januari 2003, volledig van belasting zijn vrijgesteld, faalt 
naar recht.

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

10 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Maus, 
Brugge en De Bruyn.

Nr. 416

1° KAMER - 10 juni 2010

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — WINSTEN - BELASTBARE WINST - WIJZE VAN VASTSTELLING

De  belastbare  winst  van  de  ondernemingen  wordt  vastgesteld  overeenkomstig  de  
boekhoudkundige regels, tenzij  de belastingwet uitdrukkelijk daarvan afwijkt.  (Art. 360, 
WIB92)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. TERBERG EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ bv, vennootschap naar 
Nederlands recht)

ARREST

(AR F.09.0086.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 februari 2009 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
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 
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan 

belang omdat de eiser de zelfstandige reden dat rentetoelagen moeten gespreid 
worden niet bekritiseert.

2. De eiser voert aan dat de rentetoelagen te dezen niet meer konden gespreid 
worden over verschillende boekjaren.

3. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel
Tweede onderdeel
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4. Krachtens artikel 360 WIB92 wordt de voor een aanslagjaar verschuldigde 
belasting gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige in het belastbare 
tijdperk heeft verkregen en bepaalt de Koning het belastbare tijdperk en de in-
komsten die daartoe behoren.

5. De belastbare winst van de ondernemingen wordt vastgesteld overeenkom-
stig de boekhoudkundige regels, tenzij de belastingwet uitdrukkelijk daarvan af-
wijkt. 

6. De appelrechters stellen vast dat de verweerster de rentesubsidies waarvan 
de betaling geschiedde in 1992 en 1993, heeft geboekt in opbrengsten in het jaar 
van de betaling en deze in 1994 heeft teruggenomen in kosten. Zij oordelen dat 
de verweerster in 1994 haar boekhouding kon aanpassen zodat deze beantwoord-
de aan de verplichting een getrouw beeld te geven en zij hiermee voldeed aan 
een wettelijke verplichting en het annualiteitsbeginsel niet schond.

7. Door aan te nemen dat de verweerster de in 1992 en 1993 uitbetaalde rente-
subsidies in 1994 als kosten in haar boekhouding opnam en hiermee een getrouw 
beeld gaf van haar boekhouding, verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het 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.

10 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Wouters.

Nr. 417

VERENIGDE KAMERS - 11 juni 2010

1º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING - AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - CRITERIUM

2º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - BEVOEGDHEID - TIJDELIJKE 
AANSTELLING IN EEN INRICHTING VOOR BIJZONDER MIDDELBAAR ONDERWIJS - BEVOEGDHEID VAN DE 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID

3º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - TIJDELIJKE AANSTELLING IN EEN INRICHTING 
VOOR BIJZONDER MIDDELBAAR ONDERWIJS - BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID
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4º ONDERWIJS - FRANSE GEMEENSCHAP - TIJDELIJKE AANSTELLING IN EEN INRICHTING VOOR 
BIJZONDER MIDDELBAAR ONDERWIJS - BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID

1º De bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die bij wij-
ze van arresten uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding  
van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschri-
jding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onder-
scheiden administratieve overheden wordt bepaald door  het  werkelijk  en rechtstreeks 
voorwerp van het beroep tot nietigverklaring1. (Art. 144, Grondwet; Art. 14, §1, Wet Raad 
van State)

2º, 3° en 3° Noch uit artikel 25, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 noch  
uit het bepaalde in het koninklijk besluit van 22 juli 1969 volgt dat de minister, door een  
kandidaat  die  gerangschikt  is  overeenkomstig  de  voorwaarden  en  op  de  wijze  als 
bepaald  in  het  reglement  aan te  stellen  in  een welbepaalde  onderwijsinrichting,  een 
gebonden bevoegdheid zou uitoefenen zodat die kandidaat zich zou kunnen beroepen  
op een subjectief recht op aanstelling in die inrichting2.  (Art. 25, eerste lid, KB 22 maart 
1969; Artt. 1, 2, 2bis, 2ter en 3, KB 22 juli 1969)

(FRANSE GEMEENSCHAP T. M.)

Conclusie van advocaat-general Th. Werquin:
1. 
In een arrest van 20 december 20073 heeft het Hof beslist dat artikel 144 van de Grond-

wet bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van 
de rechtbanken behoren, dat, krachtens artikel 14, §1, van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State van 12 januari 1973, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te bij wijze van arresten uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens over-
treding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, 
overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de 
onderscheiden administratieve overheden en dat die bevoegdheid wordt bepaald door het 
werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring.

Dat  arrest  heeft  tevens  beslist  dat  de  hoven  en  rechtbanken  kennis  nemen van  de 
vordering van een partij die op een subjectief recht gegrond is, dat het bestaan van een 
dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een welbepaalde juridische ver-
plichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij  de 
nakoming waarvan die partij belang heeft en dat, opdat een partij zich op een dergelijk 
recht zou kunnen beroepen ten aanzien van de bestuurlijke overheid, de bevoegdheid van 
die overheid gebonden dient te zijn.

2. 
Het bestreden arrest stelt vast dat het beroep van de verweerster strekt tot nietigverklar-

ing van het besluit van 16 september 2005 van de minister-president om in de instelling 
voor bijzonder onderwijs van de Franse Gemeenschap te Waha-Marloie een andere kandi-
date aan te stellen teneinde er voor welbepaalde duur en tot uiterlijk 30 juni 2005 het 
deeltijdse ambt van leerkracht bijzondere vakken, studierichting lichamelijke opvoeding 
in  het lager  secundair  onderwijs uit  te oefenen,  en tot  nietigverklaring van de daaruit 
voortvloeiende  impliciete  weigering  om de  verweerster  in  dezelfde  betrekking  aan  te 
stellen.

3. 
Uit de artikelen 23, 24 en 25 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vast-

1 Zie concl. O.M., AR C.09.0074.F, Pas., 2010, nr. 417. 
2 Ibid.
3 Cass. 20 december 2007, AC, nr. 655.
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stelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het 
opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, 
lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie 
en  kunstonderwijs  van  de  Staat,  alsmede  der  internaten  die  van  deze  inrichtingen 
afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze in-
richtingen alsook uit artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 juli 1969 tot vaststelling 
van de regels voor de rangschikking van de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in 
het rijksonderwijs,  blijkt  dat de minister  over een discretionaire  bevoegdheid beschikt 
wanneer zij in een welbepaalde onderwijsinrichting tijdelijk een kandidaat aanstelt  die 
gerangschikt is overeenkomstig de gestelde voorwaarden en dat die geen aanspraak kan 
maken op een subjectief recht op een dergelijke aanstelling.

4. 
Het arrest dat, na te hebben aangegeven dat de verweerster de nietigverklaring vordert 

van de weigering van de eiseres om haar aan te stellen, niet in eender welk wervingsambt 
in de zone van haar voorkeur, maar heel specifiek in de functie van ‘leerkracht bijzondere 
vakken, studierichting lichamelijke opvoeding, in het lager secundair onderwijs, in de in-
stelling bijzonder onderwijs van de Franse Gemeenschap te Waha’”, oordeelt dat de ver-
zoekster “wat de aanstelling in de aldus omschreven functie betreft, geen enkele verplicht-
ing had ten overstaan van een subjectief recht van de verweerster en dat het verzoekschrift 
in werkelijkheid niet strekt tot de erkenning van een subjectief, burgerlijk of politiek recht 
van de verweerster, maar betrekking heeft op de wettelijkheid van de weigering om haar 
in de voormelde functie te benoemen aan te stellen”, verantwoordt zijn beslissing dat de 
Raad van State bevoegd is om kennis daarvan te nemen, naar recht. 

5. 
Conclusie: verwerping van het cassatieberoep.

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0074.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen arrest nr. 189.471, op 14 januari 2009 ge-

wezen door de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 144, 145, 158 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 7, 14, 28 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 janu-

ari 1973;
- de artikelen 23, 24 en 25 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling 

van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoe-
dend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, 
buitengewoon,  middelbaar,  technisch  onderwijs,  onderwijs  voor  sociale  promotie  en 
kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen 
en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

- de artikelen 1, 2, 2bis, 2ter en 3 van het koninklijk besluit van 22 juli 1969 tot vast-
stelling van de regels voor de rangschikking van de kandidaten voor een tijdelijke aanstel-
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ling in het rijksonderwijs.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beschikt afwijzend op de door de eiseres opgeworpen exceptie van onbe-

voegdheid, met de volgende overwegingen:
"Overwegende dat, wat de bevoegdheid betreft, (de eiseres) in haar laatste memorie als 

exceptie aanvoert dat de Raad van State onbevoegd is om kennis te nemen van het beroep; 
dat zij onder verwijzing naar de arresten van het Hof van Cassatie van 20 december 2007, 
AR nr. C.06.0596F en AR nr. C.06.0574.F, stelt dat deze aangelegenheid beslecht is, dat 
de bevoegdheid van de minister om de tijdelijke aanstellingen te doen, gebonden was 
krachtens artikel 25, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststel-
ling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het op-
voedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, la-
ger, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en 
kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen 
en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, 
dat het beroep tegen zijn beslissing ingesteld moest worden voor de rechtbanken van de 
rechterlijke orde en dat "de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken, krach-
tens de artikelen 13 en 144 van de Grondwet, de suppletieve annulatiebevoegdheid van de 
Raad van State uitsluit";

Overwegende dat de artikelen 23, 24 en 25 van het voornoemde koninklijk besluit van 
22 maart 1969, gesteld zijn als volgt:

'Art. 23. - De kandidaat die naar verschillende ambten solliciteert, moet voor ieder ambt 
een afzonderlijke kandidatuur indienen. Hij vermeldt in welke zone(s) hij verkiest zijn 
ambt uit te oefenen.

Art. 24. - Voor ieder van de te begeven wervingsambten worden de kandidaten, die op 
regelmatige wijze hun kandidatuur hebben gesteld en de vereiste voorwaarden vervullen, 
gerangschikt volgens de door Ons vastgestelde regels.

Art. 25. - De kandidaten voor een tijdelijke aanstelling worden opgeroepen in de volg-
orde van hun rangschikking en rekening houdend met de door hen uitgesproken voorkeur 
voor een zone. In het onderwijs voor sociale promotie, worden de lestijden die in eenzelf-
de ambt binnen dezelfde zone beschikbaar zijn, aan de best gerangschikte tijdelijke toe-
vertrouwd, om hem de mogelijkheid te verschaffen om een ambt met volledig leerplan uit 
te oefenen';

Overwegende dat artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 juli 1969 tot vaststelling 
van de regels voor de rangschikking van de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in 
het rijksonderwijs luidt als volgt:

'De kandidaten voor een tijdelijke aanstelling worden in dienst geroepen rekening hou-
dend met de voorkeur die ze voor een of meer zone(s) te kennen hebben gegeven en in de 
volgorde van hun rangschikking. 

De kandidaten van de eerste groep hebben voorrang op die van de tweede groep.
De personeelsleden, benoemd in vast verband in een ambt, die het vereiste bekwaam-

heidsbewijs bezitten voor een ander ambt waarin zij om hun aanstelling als tijdelijke ver-
zoeken,  alsook in het onderwijs voor sociale promotie,  de personeelsleden die in vast 
dienstverband worden benoemd in een ambt met onvolledige dienstprestaties worden in 
de in lid 2 bedoelde rangschikking opgenomen. Het aantal kandidaturen die hun wordt 
toegekend is het aantal volledige jaren dienstanciënniteit berekend op de datum vastge-
legd door de oproep tot de kandidaten en overeenkomstig artikel 3sexies van het konink-
lijk besluit d.d. 18 januari 1974, genomen ter uitvoering van artikel 164 van bovenver-
meld koninklijk besluit d.d. 22 maart 1969.
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In de eerste groep worden de kandidaten gerangschikt volgens het aantal kandidaturen, 
ingediend overeenkomstig de vereisten van artikel 18 van het koninklijk besluit van 22 
maart 1969 (...).

Zo het aantal ingediende kandidaturen gelijk is, volgens het kalenderjaar waar het jong-
ste diploma, getuigschrift of brevet dat geldt als vereist bekwaamheidsbewijs voor het te 
begeven ambt, werd uitgereikt, wordt voorrang gegeven aan de kandidaat die sedert het 
grootste aantal jaren houder is van het vereist bekwaamheidsbewijs.

Zo het jaar van uitreiking van het jongste diploma, getuigschrift of brevet hetzelfde is, 
volgens de geboortedatum van de kandidaat, wordt voorrang gegeven aan de oudste kan-
didaat.

Langdurige dienstaanstellingen worden bij voorkeur toegekend aan de kandidaten die 
de grootste voorrang hebben.

De tijdelijke  van de eerste  groep die zijn  taak op voldoende wijze volbracht  heeft, 
wordt echter, behoudens diens andersluidende aanvraag, opnieuw aangesteld in de inrich-
ting waar hij het vorige schooljaar tewerkgesteld was. De voorkeur die hij geniet is geen 
beletsel voor de prioritaire aanstelling van een beter geklasseerde kandidaat';

Overwegende dat de minister die van plan is om met een aanstelling op tijdelijke basis 
een betrekking van een wervingsambt toe te wijzen, krachtens de artikelen 24 en 25 van 
het koninklijk besluit van 22 maart 1969, alsook krachtens artikel 3 van het voornoemde 
koninklijk besluit van 22 juli 1969, verplicht is om volgens objectieve criteria vastgelegd 
in de rechtspositieregeling, een rangschikking op te maken van de kandidaten die voldoen 
aan de vereisten en om zich bij de keuze van de aangestelde persoon, te richten naar de 
volgorde van die rangschikking, rekening houdend met de uitgesproken voorkeur voor 
een zone; dat de voornoemde bepalingen de uitoefening van zijn bevoegdheid geenszins 
binden wat betreft de aanwijzing van de instelling waar de kandidaat zijn functie uit zal 
oefenen,  maar  enkel  vermelden dat  er  rekening  gehouden  wordt  met  de  uitgesproken 
voorkeur wat de zone betreft; dat in casu (de verweerster) niet de nietigverklaring vordert 
van de weigering van (de eiseres) om haar aan te stellen voor gelijk welk wervingsambt in 
de zone van haar voorkeur, maar welbepaald voor de betrekking van 'leerkracht bijzonde-
re vakken, studierichting lichamelijke opvoeding, in de lagere cyclus, aan de instelling 
voor  bijzonder  secundair  onderwijs  van  de  Franse  Gemeenschap  te  Waha';  dat  (de 
eiseres), wat betreft de aanstelling voor de aldus nader bepaalde functie, geenszins gebon-
den was door een verplichting die overeenkwam met een subjectief recht van (de verweer-
ster); dat het verzoek niet in werkelijkheid strekt tot de erkenning van een subjectief, bur-
gerlijk of politiek recht van (de verweerster), maar tot de erkenning van de wettigheid van 
de weigering om haar aan te stellen voor de voornoemde functie; dat de Raad van State 
bevoegd is om daarover te oordelen".

Grieven
Krachtens de artikelen 13 en 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 

rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken.
Krachtens artikel 14, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 ja-

nuari 1973 doet de afdeling administratie van de Raad van State, bij wijze van arresten, 
uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantië-
le, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending 
van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve 
overheden.

Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het 
beroep tot nietigverklaring.

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die gegrond is 
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op een subjectief recht. Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich 
beroept op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht recht-
streeks oplegt aan een derde en bij de uitvoering waarvan die partij belang heeft. Een par-
tij kan zich ten aanzien van de bestuurlijke overheid slechts op een dergelijk recht beroe-
pen als die overheid een gebonden bevoegdheid heeft.

Krachtens het in het middel aangegeven artikel 23 van het koninklijk besluit van 22 
maart 1969 moet de kandidaat die naar verschillende ambten solliciteert, voor ieder ambt 
een afzonderlijke kandidatuur indienen. Hij vermeldt in welk(e) zone(s) hij zijn ambt ver-
kiest uit te oefenen.

Artikel 24 preciseert dat "de kandidaten die op regelmatige wijze hun kandidatuur heb-
ben gesteld en de vereiste voorwaarden vervullen, voor ieder van de te begeven wervings-
ambten gerangschikt worden volgens de door Ons vastgestelde regels", dat zijn die welke 
voortvloeien uit het koninklijk besluit van 22 juli 1969 tot vaststelling van de regels voor 
de rangschikking van de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in het rijksonderwijs.

Artikel 25, eerste lid, bepaalt dat "de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling worden 
opgeroepen in de volgorde van hun rangschikking en rekening houdend met de door hen 
uitgesproken voorkeur voor een zone".

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 juli 1969 tot vaststelling van de regels voor 
de rangschikking van de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in het rijksonderwijs 
bepaalt dat "voor elk te begeven wervingsambt de kandidaten, die hun kandidatuur op re-
gelmatige wijze ingediend hebben en de voorwaarden vervullen vereist voor de toegang 
tot dat ambt, worden gerangschikt volgens de voorkeur die zij uitgesproken hebben voor 
een of meer zones".

Artikel 2 bepaalt:
"De aldus gerangschikte kandidaten worden ingedeeld in twee groepen.
In de eerste groep worden al de kandidaten gerangschikt die in het door de Franse Ge-

meenschap georganiseerde onderwijs, gedurende ten minste 240 dagen, diensten bewezen 
hebben in een ambt van de categorieën bestuurs- en onderwijzend personeel, opvoedend 
hulppersoneel of paramedisch personeel.  In deze groep worden de kandidaten gerang-
schikt, volgens het aantal ingediende kandidaturen.

In de tweede groep worden al de andere kandidaten voor een ambt van de categorieën 
bestuurs- en onderwijzend personeel, opvoedend hulppersoneel of paramedisch personeel 
gerangschikt. 

Voor de berekening van het aantal dagen zijn de bepalingen van toepassing vastgesteld 
in artikel 39, b), c), d), e) en f) van het koninklijk besluit van 22 maart 1969".

De artikelen 2bis en 2ter preciseren de diensten die gelijkgesteld worden met de dien-
sten in het onderwijs van de Franse Gemeenschap en de diensten die kunnen worden mee-
gerekend voor de anciënniteit bedoeld in artikel 2.

Artikel 3 van dat koninklijk besluit bepaalt klaar en duidelijk hoe de kandidaten in 
dienst moeten worden opgeroepen. Het luidt als volgt:

"De kandidaten voor een tijdelijke aanstelling worden in dienst geroepen rekening hou-
dend met de voorkeur die ze voor een of meer zones te kennen hebben gegeven en in de 
volgorde van hun rangschikking.

De kandidaten van de eerste groep hebben voorrang op die van de tweede groep.
De personeelsleden, benoemd in vast verband in een ambt, die het vereiste bekwaam-

heidsbewijs bezitten voor een ander ambt waarin zij om hun aanstelling als tijdelijke ver-
zoeken alsook in  het  onderwijs  voor  sociale  promotie,  de  personeelsleden die  in  vast 
dienstverband worden benoemd in een ambt met onvolledige dienstprestaties worden in 
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de in lid 2 bedoelde rangschikking opgenomen. Het aantal kandidaturen dat hun wordt 
toegekend is het aantal volledige jaren dienstanciënniteit berekend op de datum vastge-
legd door de oproep tot de kandidaten en overeenkomstig artikel 3sexies van het konink-
lijk besluit d.d. 18 januari 1974, genomen ter uitvoering van artikel 164 van het koninklijk 
besluit van 22 maart 1969.

In de eerste groep worden de kandidaten gerangschikt volgens het aantal kandidaturen, 
ingediend overeenkomstig de vereisten van artikel 18 van het koninklijk besluit van 22 
maart 1969 (...).

Zo het aantal ingediende kandidaturen gelijk is, volgens het kalenderjaar waar het jong-
ste diploma, getuigschrift of brevet dat geldt als vereist bekwaamheidsbewijs voor het te 
begeven ambt, werd uitgereikt, wordt voorrang gegeven aan de kandidaat die sedert het 
grootste aantal jaren houder is van het vereist bekwaamheidsbewijs.

Zo het jaar van uitreiking van het jongste diploma, getuigschrift of brevet hetzelfde is, 
volgens de geboortedatum van de kandidaat, wordt voorrang gegeven aan de oudste kan-
didaat.

De langstdurende diensten worden bij voorkeur toegekend aan de kandidaten met de 
grootste voorrang.

De tijdelijke van de eerste groep die zich op voldoende wijze van zijn taak heeft ge-
kweten, wordt evenwel weer aangesteld in de inrichting waar hij het voorafgaande jaar 
was aangesteld, behalve wanneer hij een andersluidende aanvraag indient. De voorkeur 
die hij geniet kan niet worden tegengeworpen indien een beter gerangschikte kandidaat in 
deze betrekking wordt aangesteld".

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat, wanneer een ambt te begeven is in de zone 
waarvoor de rangschikking van de kandidaten aldus is opgemaakt, de minister bij de aan-
stelling van een kandidaat de volgorde van de rangschikking en de vastgestelde voorran-
gen moet volgen en derhalve alleen de kandidaat met de grootste voorrang kan aanstellen. 
Daaruit volgt bovendien dat die kandidaat een subjectief recht heeft op aanstelling in het 
ambt dat in die zone overeenkomt met zijn kandidatuur, ongeacht de instelling waar die 
betrekking vacant is, daar het recht betrekking heeft op de aanstelling in de vacante be-
trekking en niet op de plaats waar de betrekking openkomt.

De minister beschikt over geen enkele beoordelingsvrijheid om de voorranghebbende 
kandidaat al dan niet aan te stellen en het recht om met toepassing van de voormelde be-
palingen in een betrekking te worden aangesteld is een burgerlijk recht waarvan in geval 
van geschil alleen de gewone rechtbanken kennis mogen nemen.

Wanneer verschillende identieke ambten vacant zijn in verschillende instellingen van 
de zone, kan het personeelslid dat zijn kandidatuur heeft ingediend voor het ambt in die 
zone, zich uiteraard niet beroepen op een subjectief recht om in een welbepaalde instelling 
te worden aangesteld en niet in een andere. Zijn rechten zijn geëerbiedigd zodra hij in ge-
lijk welke instelling van de zone wordt aangesteld. Dat neemt niet weg dat de minister 
geen enkele beoordelingsvrijheid heeft om de best gerangschikte kandidaat al dan niet aan 
te stellen en dat zijn bevoegdheid op dat punt totaal gebonden is.

Het onderzoek van de vraag of de verweerster al dan niet moest worden aangesteld in 
de litigieuze betrekking slaat op de objectieve voorwaarden die geen ruimte laten voor 
enige beoordelingsvrijheid van de minister. Het ontstaan van het subjectief recht op die 
aanstelling hangt niet van de voorafgaande discretionaire beslissing van de bestuurlijke 
overheid.

Wanneer de verzoekende partij, zoals te dezen, voor de Raad van State niet de nietig-
verklaring vordert van de impliciete weigering om aan haarzelf de voorkeur te geven bo-
ven de aangestelde leerkracht, met andere woorden de weigering om rekening te houden 
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met de rangschikking - waardoor de vraag blijft of die partij wel een subjectief recht op 
die aanstelling had -, maar de nietigverklaring vordert van de weigering om haar voor de 
begeven betrekking aan te stellen, vordert zij dat de Raad van State haar recht zou erken-
nen om in die betrekking te worden aangesteld. Die vraag behoort bij uitsluiting tot de be-
voegdheid van de gewone rechtbanken.

De Raad van State die, met de in het middel overgenomen overwegingen, afwijzend be-
schikt over de exceptie van onbevoegdheid en uitspraak doet over de impliciete weigering 
om de verweerster aan te stellen in de aan Mevrouw G. toegewezen betrekking, verklaart 
zich onterecht bevoegd om kennis te nemen van een betwisting over een burgerlijk recht 
en schendt bijgevolg alle in het middel opgegeven bepalingen. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 14, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 

van 12 januari 1973 doet de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens 
overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en 
reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.

Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
van het beroep tot nietigverklaring.

Het arrest stelt vast dat het beroep van de verweerster gericht is tegen de tijde-
lijke  aanstelling,  in  de  inrichting  voor  bijzonder  secundair  onderwijs  van  de 
Franse Gemeenschap te Waha-Marloie, van een andere kandidate in de deeltijdse 
functie lerares bijzondere vakken, lichamelijke opvoeding (meisjes), in het lager 
secundair onderwijs en tegen "de hieruit voortvloeiende impliciete weigering om 
(haar) in dezelfde betrekking (...) aan te stellen".

Volgens artikel 25, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot 
vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend per-
soneel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der in-
richtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, 
onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der in-
ternaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectie-
dienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, worden de kandidaten 
voor een tijdelijke aanstelling opgeroepen in de volgorde van hun rangschikking 
en rekening houdend met de door hen uitgesproken voorkeur voor een zone voor 
de uitoefening van hun ambt.

De rangschikking van de kandidaten wordt opgemaakt overeenkomstig de be-
palingen van het koninklijk besluit van 22 juli 1969 tot vaststelling van de regels 
voor de rangschikking van de kandidaten in het rijksonderwijs.

Uit die bepalingen volgt niet dat een kandidaat die gerangschikt wordt over-
eenkomstig de voorwaarden en op de wijze als bepaald in het reglement zich kan 
beroepen op een subjectief recht op aanstelling in een welbepaalde onderwijsin-
richting, zodat de minister, door die inrichting aan te wijzen, een gebonden be-
voegdheid zou uitoefenen.

Het arrest dat, na te hebben aangegeven dat de verweerster "de nietigverkla-
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ring vordert van de weigering van (de eiseres) om haar aan te stellen, niet in on-
verschillig welk wervingsambt in de zone van haar voorkeur, maar heel specifiek 
in de betrekking van 'leerkracht bijzondere vakken, studierichting lichamelijke 
opvoeding, in de lagere graad, in de inrichting voor bijzonder onderwijs van de 
Franse Gemeenschap te Waha'", oordeelt dat de eiseres "wat de aanstelling be-
treft in de aldus omschreven functie,  geen enkele verplichting had die beant-
woordt aan een subjectief recht (van de verweerster)" en dat "het verzoek in wer-
kelijkheid niet strekt tot de erkenning van een subjectief, burgerlijk of politiek 
recht van de (verweerster), maar betrekking heeft op de wettigheid van de weige-
ring om haar in de voormelde functie aan te stellen", verantwoordt naar recht zijn 
beslissing dat de Raad van State bevoegd is om kennis daarvan te nemen".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum

Het Hof,

Uitspraak doende in verenigde kamers,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 juni 2010 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 418

VERENIGDE KAMERS - 11 juni 2010

1º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING - AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - CRITERIUM

2º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - BEVOEGDHEID - BESLUITEN VAN 
DE REGERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP - TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS BIJZONDERE 
OPDRACHT ZONDER WACHTGELD - INTREKKING VAN DE BESLUITEN TOT TERBESCHIKKINGSTELLING 
WEGENS BIJZONDERE OPDRACHT MET WACHTGELD - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - VOORWERP 
VAN HET BEROEP

3º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - BESLUITEN VAN DE REGERING VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP - TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS BIJZONDERE OPDRACHT ZONDER WACHTGELD - 
INTREKKING VAN DE BESLUITEN TOT TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS BIJZONDERE OPDRACHT MET 
WACHTGELD - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - VOORWERP VAN HET BEROEP - BEVOEGDHEID VAN 
DE RAAD VAN STATE

4º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - BESLUITEN VAN DE REGERING VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP - TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS BIJZONDERE OPDRACHT ZONDER WACHTGELD - 
INTREKKING VAN DE BESLUITEN TOT TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS BIJZONDERE OPDRACHT MET 
WACHTGELD - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - VOORWERP VAN HET BEROEP - BEVOEGDHEID VAN 
DE RAAD VAN STATE
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5º ONDERWIJS - FRANSE GEMEENSCHAP - BESLUITEN TOT TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS 
BIJZONDERE OPDRACHT ZONDER WACHTGELD - INTREKKING VAN DE BESLUITEN TOT 
TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS BIJZONDERE OPDRACHT MET WACHTGELD - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING - VOORWERP VAN HET BEROEP - BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE

6º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - BEVOEGDHEID - INTREKKING VAN 
DE BESLUITEN TOT TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS BIJZONDERE OPDRACHT MET WACHTGELD - 
WEERSLAG OP HET SUBJECTIEVE RECHT OP HET RUSTPENSIOEN - UITWERKING

7º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - BESLUITEN VAN DE REGERING VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP - TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS BIJZONDERE OPDRACHT ZONDER WACHTGELD - 
INTREKKING VAN DE BESLUITEN TOT TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS BIJZONDERE OPDRACHT MET 
WACHTGELD - WEERSLAG OP HET SUBJECTIEVE RECHT OP HET RUSTPENSIOEN - GEVOLG - 
BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE

8º ONDERWIJS - FRANSE GEMEENSCHAP - BESLUITEN TOT TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS 
BIJZONDERE OPDRACHT ZONDER WACHTGELD - INTREKKING VAN DE BESLUITEN TOT 
TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS BIJZONDERE OPDRACHT MET WACHTGELD - WEERSLAG OP HET 
SUBJECTIEVE RECHT OP HET RUSTPENSIOEN - GEVOLG - BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE

1º De bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die, bij wi-
jze van arresten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding 
van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschri-
jding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onder-
scheiden administratieve overheden wordt bepaald door  het  werkelijk  en rechtstreeks 
voorwerp van het beroep tot nietigverklaring1. (Art. 144, Grondwet; Art. 14, §1, Wet Raad 
van State)

2º, 3°, 4° en 5° Het beroep tot nietigverklaring van de besluiten van de regering van de 
Franse Gemeenschap die, na de besluiten te hebben ingetrokken waarbij een vrouweli-
jke  leerkracht  voor  welbepaalde  periodes  wegens  een  bijzondere  opdracht  ter  
beschikking  gesteld  was  met  wachtgeld,  haar  gedurende  dezelfde  periodes  ter  
beschikking  stelt  wegens  bijzondere  opdracht  maar  zonder  wachtgeld,  heeft  de  ni-
etigverklaring van besluiten die de administratieve stand van de leerkracht wijzigen als  
werkelijk en rechtstreeks voorwerp en het strekt tot herstel van de stand waarin de door  
de aangevochten handelingen ingetrokken besluiten haar hadden geplaatst,  zodat de 
Raad van State bevoegd is2. (Art. 144, Grondwet; Art. 14, §1, Wet Raad van State)

6º, 7° en 8° Ongeacht de grondslag van de leer van de intrekking van de administratieve  
akten, is de omstandigheid dat de ingetrokken besluiten een situatie zouden hebben te-
weeggebracht die een weerslag heeft op het subjectieve recht op het rustpensioen niet  
van die aard dat daardoor een subjectief recht op het behoud van die besluiten wordt  
toegekend noch dat de bevoegdheid van de Raad van State wordt uitgesloten3. (Art. 144, 
Grondwet; Art. 14, §1, Wet Raad van State)

(FRANSE GEMEENSCHAP T. G.)

Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin:
Het middel kan niet worden aangenomen:
1.
Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerster de nietigverklaring vordert van vier 

besluiten van 16 juni 2004 van de Franse Gemeenschapsregering, die:

1 Zie concl. O.M., AR C.09.0336.F, in Pas., 2010, nr. 418. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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a)  haar  wegens  bijzondere  opdracht  zonder  wedde  ter  beschikking  stellen  aan  de 
vereniging  zonder  winstoogmerk  "Centre  international  de  documentation  Marguerite 
Yourcenar" van 1 september 1996 tot 31 augustus 1998, van 1 september 1999 tot 31 de-
cember 1999, van 1 januari 2000 tot 31 augustus 2001 en van 1 september 2001 tot 28 
februari 2003;

b) de besluiten van 17 februari 2004 van de Franse Gemeenschapsregering intrekken 
die haar, voor de voormelde periodes, wegens bijzondere opdracht ter beschikking stelden 
met een wachtgeld van een frank of een euro.

2.
In de conclusie vóór een arrest van het Hof van 20 december 20074 wees ik met name 

op het volgende:
2.1.
Luidens artikel 144 van de Grondwet, behoren geschillen over burgerlijke rechten bij 

uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
Luidens artikel 145 van de Grondwet, behoren geschillen over politieke rechten tot de 

bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Krachtens artikel 14, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 jan-

uari 1973, doet de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bij wijze van ar-
resten, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij sub-
stantiële,  hetzij  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven  vormen,  overschrijding  of 
afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden ad-
ministratieve overheden.

De  grondregel  die  van  toepassing  is  op  het  probleem  van  de  verdeling  van  de 
bevoegdheden tussen de gewone gerechten en de Raad van State wanneer geen enkele 
bijzondere wettelijke bepaling voorziet in een rechtsmiddel dat aangewend kan worden 
voor  de  gewone  gerechten  en  waarmee  hetzelfde  resultaat  als  een  beroep  tot 
nietigverklaring  voor  de  Raad  van  State  bereikt  kan  worden,  is  dat  de  afdeling 
bestuursrechtspraak  van  de  Raad  van  State  onbevoegd  is  wanneer  het  werkelijk  en 
rechtstreeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring ertoe strekt een betwisting op te 
werpen  over  hetzij  burgerlijke  rechten,  hetzij  politieke  rechten  behalve  wanneer,  met 
betrekking tot  de laatstgenoemde rechten, een gerecht dat niet  tot  de rechterlijke orde 
behoort krachtens de wet bevoegd is verklaard om van het geschil kennis te nemen5.

Zo heeft het Hof in een arrest van 16 januari 2006 beslist dat die bevoegdheid bepaald 
wordt door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het geschil6.

Volgens de leer van het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep, moet de 
Raad van State zich onbevoegd verklaren wanneer de verzoeker, op grond van een beroep 
tot  nietigverklaring  dat  hij  instelt  tegen  een  bestuurshandeling  met  individuele 
draagwijdte, in feite vraagt om te oordelen dat de administratie een subjectief recht moet 
eerbiedigen dat hij ten aanzien van die administratie bezit7.

Om het voorwerp van het hem voorgelegde beroep te omschrijven, mag de Raad van 

4 Cass. 20 dec. 2007, Pas., nr. 655.
5 Concl. proc.-gen. baron VELU vóór Cass. 10 april 1987, Ain dmin. publ., 1987, p. 301 e.v.
6 Cass. 16 jan. 2006, AC, nr. 37; Huberlant, Le Conseil d'Etat et la competence générale du pouvoir 
judiciaire établie par les articles 92 et 93 de la Constitution, JT, 1960, p. 37 e.v.
7 LOMBAERT, TULKENS, van der HAEGEN, Cohérence et incohérence de la théorie de l'objet véritable et 
direct du recours,  in DUMONT,  JADOUL et  S.  VAN DROOGENBROECK,  La protection juridictionnelle du 
citoyen face  à  l'administration,  2007,  p.  27;  Pâques,  Donnay,  Juridiction ordinaire  et  juridiction 
administrative en droit  belge,  CDPK,  2007,  p.  37,  e.v.;  Blero, La théorie de l'objet  véritable du 
recours n'est-elle pas véritablement devenue sans objet?, RCJB, 2009, p. 440.
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State dus niet letten op het formeel voorwerp van het beroep. Hij moet het voorwerp van 
het beroep integendeel omschrijven aan de hand van de door de Grondwet vastgelegde 
fundamentele regels inzake de verdeling van de rechtsprekende bevoegdheden. Dat aldus 
omschreven voorwerp is het werkelijk voorwerp van het beroep8.

Het  Hof  heeft  in  een  arrest  van  5  februari  19939 daarenboven  beslist  dat  de 
omstandigheid dat de nietigverklaring een weerslag zou hebben op de situatie van de 
verzoekers  met  betrekking  tot  enig  burgerlijk  of  politiek  recht,  die  bevoegdheid  niet 
uitsluit.

De hoven en rechtbanken nemen bijgevolg kennis van de door een partij ingestelde 
vordering, die gegrond is op een subjectief recht. Dit betekent dat er een welbepaalde ju-
ridische verplichting bestaat die aan een andere persoon rechtstreeks een objectieve recht-
sregel oplegt, waarbij de eiser een eigen belang heeft bij de uitvoering ervan.

Opdat een partij zich ten aanzien van een administratieve overheid op een dergelijk 
recht kan beroepen, moet de bevoegdheid van die overheid volledig gebonden zijn, zodat 
zij over geen enkele beoordelingsvrijheid beschikt10.

Een aan de Raad van State voorgelegd verzoekschrift heeft slechts een geschil over een 
subjectief recht als werkelijk voorwerp indien voldaan is aan twee voorwaarden. De eerste 
is  dat  de  bestreden  handeling  moet  bestaan  in  de  weigering  van  een  administratieve 
overheid om een verplichting na te  komen die overeenstemt met  een subjectief  recht 
waarover de verzoeker beweert te beschikken11.

Die voorwaarde is alleen maar vervuld wanneer de bevoegdheid van de administratie 
volledig gebonden is. Indien de administratie over een zekere discretionaire bevoegdheid 
beschikt, dan kan de burger, bij wege van een rechtsvordering, van de administratie niet 
eisen dat zij zich gedraagt op een manier die in het objectief recht is vastgelegd; hij kan 
alleen maar van een gewoon belang blijk geven en de Raad van State is steeds bevoegd 
om hiervan kennis te nemen12.

De tweede voorwaarde bestaat erin dat niet alleen rekening moet worden gehouden met 
het voorwerp van de vordering, maar ook met de aangevoerde reden van nietigverklaring. 
De Raad van State is alleen bevoegd in de gevallen waarin hij,  wegens de grond van 
nietigverklaring,  uitspraak  zou  kunnen  doen  over  de  wettigheid  van  de  bestreden 
handeling zonder dat hij noodzakelijkerwijs uitspraak hoeft te doen over het bestaan of de 
omvang van een subjectief recht13.

De  Raad  van  State  is  niet  bevoegd  om  kennis  te  nemen  van  het  beroep  tot 
nietigverklaring van de weigering van de administratie om een bepaald voordeel aan de 

8 LOMBAERT, TULKEN, van der HAEGEN, op. cit., p. 27.
9 AC, 1993, nr. 77, met concl. eerste adv.-gen. D'HOORE.
10 MATHY, Etendue des pouvoirs du juge à l'égard des décisions prises par une autorité administrative 
en matière de sécurité sociale, JLMB., 2005, p. 329: In geval van een gebonden bevoegdheid, moet 
de overheid krachtens de wet een vooraf vastgelegde, welbepaalde inhoud geven, door zich strikt te 
houden aan in de reglementering vastgestelde objectieve voorwaarden, waardoor de beslissing om-
schreven kan worden als een beslissing "tot erkenning van recht". De administratieve overheid oefent 
een  discretionaire  bevoegdheid  uit  wanneer  zij,  in  aanwezigheid  van welbepaalde  feitelijke  om-
standigheden, zelf kan kiezen tussen verschillende inhouden die, vanuit juridisch oogpunt, alle aan-
vaardbaar zijn, dus wanneer zij op onaantastbare wijze oordeelt over de wenselijkheid van de vereis-
ten van het openbaar belang. De beslissing van de administratieve overheid wijzigt in dat geval de 
rechtsregel, zij is een beslissing "tot toekenning van recht".
11 SALMON, Le Conseil d'Etat, 1994, p. 252.
12 SALMON, op. cit., p. 253; Blero, op. cit., p. 440. Om te bepalen of een bevoegdheid volledig gebon-
den dan wel gedeeltelijk discretionair is, moet rekening worden gehouden met twee criteria: het ver-
plicht of facultatief karakter van de bevoegdheid en de objectieve of beoordelende aard van de voor-
waarden waaronder de bevoegdheid wordt aangewend.
13 SALMON, op.cit., p. 253.
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verzoeker toe te kennen,  wanneer laatstgenoemde betoogt dat hij  aan de voorwaarden 
voldoet om dat voordeel te verkrijgen en aldus een geschil opwerpt dat een subjectief 
recht tot het verkrijgen van een voordeel als werkelijk voorwerp heeft14.

De Raad van State is daarentegen bevoegd wanneer het recht op het voordeel afhangt 
van een voorafgaande en discretionaire beslissing van de administratie15.

2.2.
Wat de bevoegdheid bepaalt, is het voorwerp van de vordering.
Het Hof heeft in twee arresten van 27 november 195216 beslist dat de bevoegdheid, 

zoals  het  bestreden  arrest  opmerkt,  ongetwijfeld  bepaald  wordt  door  de  aard  van  de 
vordering, maar dat de Raad van State niet noodzakelijkerwijs bevoegd is wanneer dat 
beroep,  volgens  de  bewoordingen  ervan,  tot  nietigverklaring  van  een  administratieve 
beslissing strekt  en geen rechtsvordering tot  betaling bevat;  bij  het  onderzoek van de 
bevoegdheid moet derhalve rekening worden gehouden met het werkelijk voorwerp van 
het beroep.

3.
In het voormelde arrest van 20 december 2007 heeft het Hof het volgende beslist:
Artikel 144 van de Grondwet bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluit-

ing tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren.
Krachtens artikel 14, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 

januari 1973 de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bij wijze van ar-
resten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij 
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of 
afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden ad-
ministratieve overheden.

Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het 
beroep tot nietigverklaring.

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een sub-
jectief recht gegrond is.

Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een wel-
bepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een 
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft.

Opdat een partij zich op een dergelijk recht kan beroepen ten aanzien van de adminis-
tratieve overheid, dient de bevoegdheid van die overheid gebonden te zijn.

4.
Wanneer het Hof beslist dat het geschil betrekking heeft op een subjectief recht zodra 

de bevoegdheid van de administratieve overheid gebonden is, dan beperkt het zich niet tot 
het onderzoek van de vraag of de bestreden handeling bestaat in een weigering om een 

14 AR RvS, Denis, nr. 135.759 van 5 okt. 2004: De exceptie van onbevoegdheid is gegrond, daar er  
geen enkel middel gericht is tegen de beslissing om de verzoeker op verlof voorafgaand aan het pen-
sioen te stellen, dat de verzoeker alleen maar de nietigverklaring van de bestreden handeling vordert 
in zoverre zijn wachtgeld is berekend op grond van zestigsten i.p.v. vijftigsten, dat elke adminis-
tratieve overheid, bij het vaststellen van het geldelijk statuut van zijn ambtenaren, van zijn beoordel-
ingsvrijheid gebruik maakt, dat dit statuut aan die ambtenaren echter een subjectief recht op de wed-
de toekent, dat het een geschil over een burgerlijk recht betreft en dat de geschillen over dat recht bij 
uitsluiting tot de bevoegdheid van de gewone gerechten behoort.
15 SALMON, op. cit., p. 256.
16 Cass. verenigde kamers, 27 nov. 1952, Pas., 1952, I, p. 184, met concl. proc.-gen. CORNIL; 8 jan. 
1953, I, p. 309, met concl. proc.-gen. CORNIL; 2 juli 1954, Pas., 1954, I, p. 955; 27 nov. 1957, Pas., 
1958, I, p. 328.
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verplichting na te komen die met een subjectief recht overeenstemt, maar gaat het ook na 
wat de kritiek is die de verzoeker tegen de beslissing van de administratieve overheid uit 
en, bijgevolg, welke rechtsnorm volgens de verzoeker door die beslissing geschonden is, 
en gaat het meer bepaald na of die norm al dan niet aan het bestaan van het subjectief 
recht ten grondslag ligt.

Wanneer de schending aangevoerd wordt van een norm die volgens de verzoeker een 
verplichting  oplegt  die  met  een  subjectief  recht  overeenstemt,  dan  veronderstelt  dit 
noodzakelijkerwijs dat er een onderzoek wordt gevoerd naar de norm waarvan de schend-
ing  door  de  administratieve  overheid  aangevoerd  wordt  vanuit  het  oogpunt  van  de 
bevoegdheid van die overheid, die al dan niet gebonden wordt geacht.

Indien de verzoeker kritiek uit op een weigering om een burgerlijk recht toe te kennen, 
door een middel aan te voeren dat geen verband houdt met het bestaan van dat recht, of 
indien het middel de schending van een norm aanvoert die de administratieve overheid 
geen gebonden bevoegdheid oplegt, zal de Raad van State bij uitsluiting bevoegd zijn om 
hiervan kennis te nemen.

In een arrest van 28 januari 1986 heeft de Raad van State beslist dat het niet bevoegd is 
omdat het geschil betrekking heeft op een subjectief recht, daar, enerzijds, de bestreden 
handeling bestond in de weigering van de administratie om een verplichting na te komen 
die met een subjectief recht overeenstemt en, anderzijds, het aangevoerde middel zich 
beriep  op  de  miskenning  van  de  rechtsregel  die  de  voormelde  verplichting  oplegt; 
aangezien de verzoeker de miskenning van zijn verkregen rechten aanvoerde, heeft de 
Raad van State kunnen beslissen dat het middel zich niet beriep op de schending van de 
rechtsregel die aan de administratie een verplichting oplegde en dat de Raad van State dus 
bevoegd was17.

Hoewel  het  aan  de  Raad  van  State  voorgelegde  verzoekschrift,  volgens  de 
vaststellingen  van  het  bestreden  arrest,  weliswaar  strekt  tot  nietigverklaring  van  de 
administratieve beslissingen van de verweerster  die  de verzoekster  wegens bijzondere 
opdracht zonder wedde ter beschikking stellen aan de vereniging zonder winstoogmerk 
"Centre international de documentation Marguerite Yourcenar" en van de administratieve 
beslissingen tot intrekking van de besluiten van de Franse Gemeenschapsregering van 17 
februari  2004,  die  haar  wegens  bijzondere  opdracht  ter  beschikking  stelden  met  een 
wachtgeld van een frank of een euro, zijn die beslissingen echter slechts de uitdrukking, 
door de verweerster, van de weigering om haar burgerlijke verplichting na te komen om 
aan de verweerster, in de periode van terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht, 
een wachtgeld te betalen, waarbij, zowel voor de toekenning als voor de berekening van 
het  rustpensioen,  rekening  moet  worden  gehouden  met  de  tijd  gedurende  welke  de 
verzoekster ter beschikking is gesteld18.

In dat geval is het werkelijk voorwerp van het geschil tussen de administratie en de ver-
zoekster bijgevolg het burgerlijk recht waarover zij ten aanzien van de administratie be-
weert te beschikken.

Voor  het  overige  stelt  het  bestreden  arrest  vast  dat  de  eiseres,  luidens  het  ver-
zoekschrift, beweert dat de bestreden handelingen de voordelen tenietdoen die verzoekster 
mocht  verwachten,  wat  haar  pensioenrecht  betreft,  van de vorige  besluiten die  op 17 
februari 2004 genomen zijn, en dat zij aldus betoogde dat het pensioenrecht het werkelijk 
voorwerp van het beroep is.

Dit is ook het rechtstreeks voorwerp van het beroep, daar de administratieve beslissing 

17 C.E., 28 jan. 1986, nr. 26, 115.
18 Art. 2, 2°, wet van 10 jan. 1974 tot regeling van de in aanmerkingneming van bepaalde diensten 
en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen 
ten laste van de Staatskas.
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het  resultaat  is  van de uitoefening,  door  de administratie,  van een volledig gebonden 
bevoegdheid. De eiseres beschikt immers niet over een discretionaire bevoegdheid in het 
kader van de toepassing van het decreet van 26 juni 1996 houdende regeling van de op-
drachten,  verloven  wegens  opdracht  en  terbeschikkingstelling  wegens  opdracht  in  het 
door  de  Franse  Gemeenschap  georganiseerd  of  gesubsidieerd  onderwijs,  zodat  een 
dergelijke betwisting bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de gerechten van de rechterli-
jke orde behoort.

Het  bestreden  arrest  stelt  echter  vast  dat  de  verzoekster  geenszins  betoogt  dat  de 
beslissingen van 17 februari 2004, die haar wegens bijzondere opdracht ter beschikking 
stelden met een wachtgeld van een frank of een euro, voor haar zouden neerkomen op 
subjectieve rechten,  noch dat  de bestreden beslissingen haar  geen recht  op wachtgeld 
toekenden terwijl zij voldeed aan de bij het decreet bepaalde voorwaarden voor de verkri-
jging ervan, maar wel dat de beslissingen van 17 februari 2004 niet meer ingetrokken 
mochten worden terwijl zulks bij de bestreden besluiten is geschied.

De verweerster betoogt aldus niet  dat de bestreden beslissingen de verplichting, die 
overeenstemt met het subjectieve recht waarover zij ten aanzien van de eiseres beschikt, 
in werkelijkheid miskennen of deze weigeren uit te voeren.

Bovendien betoogt de verweerster evenmin dat de bestreden beslissingen de objectieve 
rechtsregel, dit wil zeggen van het voormelde decreet, schenden, die dat subjectief recht 
op een wachtgeld zou vastleggen. Volgens het bestreden arrest betoogt de verzoekster im-
mers dat de litigieuze intrekking te laat, want méér dan vier maanden na de ingetrokken 
beslissingen, is geschied en dus ook onregelmatig is, in zoverre daartoe is beslist na het 
verstrijken van de termijn waarbinnen de besluiten van de Franse Gemeenschapsregering 
van 17 februari 1994 voor de Raad van State betwist konden worden.

Wat  de  verweerster  vordert,  is  het  behoud  van  de  administratieve  stand  van 
terbeschikkingstelling  wegens  bijzonder  opdracht  met  een  wachtgeld,  zoals  deze 
voortvloeit uit de besluiten van de Franse Gemeenschapsregering van 17 februari 1994. 
Dit zijn de enige besluiten die volgens haar zijn blijven bestaan, aangezien de eiseres, bij 
het uitvaardigen van de bestreden besluiten, de theorie van de intrekking van de adminis-
tratieve handelingen heeft miskend.

Aangezien het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eisende partij zich 
beroept op een welbepaalde juridische verplichting, die door een objectieve rechtsregel 
rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en bij de nakoming waarvan die partij belang 
heeft, zoals een bevel om iets te doen of iets niet te doen, of nog het toekennen van een 
geldelijk voordeel, kan de vordering die strekt tot het verkrijgen van het recht op het be-
houd van de administratieve stand, zoals deze voortvloeit uit de besluiten van 17 februari 
2004 die door de bestreden besluiten werden ingetrokken, in dat geval niet als een subjec-
tief recht worden omschreven, zelfs als zowel de ingetrokken besluiten als de bestreden 
besluiten een weerslag hebben op het subjectief recht van de verweerster op het rustpen-
sioen.  Die  omstandigheid  is  geen  aanleiding  om het  recht  op  het  behoud van  de in-
getrokken besluiten als een subjectief recht te kwalificeren.

De intrekking van de administratieve handeling is een juridisch mechanisme op grond 
waarvan een administratieve overheid een administratieve handeling kan intrekken die zij 
onwettig  beschouwt.  Door  die  intrekking  verdwijnt  de  handeling  met  terugwerkende 
kracht  uit  het  regelgevend  proces.  Het  gaat  om een  soort  alternatieve  oplossing  van 
conflicten die de mogelijkheid biedt om de nietigverklaring te vermijden in geval van en 
tijdens de procedure. Het mechanisme is niet in een wettekst of een verordening vervat. 
Het vloeit  voort  uit  de zogenaamde "theorie van de intrekking van de administratieve 
handelingen",  dat  in  de  regel  indruist  tegen  het  algemeen  beginsel  van  de  niet-
terugwerkende kracht van de administratieve akten, aangezien zij wel terugwerkt in de 
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tijd.  Het  begrip  "theorie"  wordt  waarschijnlijk  gebruikt  om  aan  te  geven  dat  het 
mechanisme zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak zijn oorsprong vindt19.

Indien het middel de schending had aangevoerd van een norm die aan de eiseres een 
verplichting oplegt  die verband houdt met een subjectief  recht  van de verweerster,  te 
dezen het voormelde decreet, dat aan de eiseres een gebonden bevoegdheid toekent, dan 
had de Raad van State uitspraak moeten doen over het bestaan van een dergelijk recht en 
was hij dus niet bevoegd geweest.

In de zaak Druez, dat geleid heeft tot het voormelde arrest  van 20 december 2007, 
strekte het aan de Raad van State voorgelegde verzoekschrift, volgens de vaststellingen 
van het bestreden arrest, wel tot nietigverklaring van de administratieve beslissing van de 
eiseres, die de verzoekster wegens ziekte ter beschikking stelde van 31 augustus 1989 tot 
30 september 1996, maar was die beslissing slechts de uitdrukking, door de eiseres, van 
de weigering om haar burgerlijke verplichting na te komen om aan de verzoekster de wed-
de uit te betalen die zij ontving in de administratieve stand dienstactiviteit, op grond dat 
de datum van consolidatie van de letsels ten gevolge van het ongeval op de weg naar het 
werk was vastgesteld op 1 juni 1989 en de verzoekster na 31 mei 1989 afwezig was ge-
weest om gezondheidsredenen, die met een aandoening en niet met dat ongeval verband 
hielden, zodat de verzoekster op 1 juni 1989 alle verlofdagen had opgenomen waarop haar 
sociale anciënniteit haar recht gaf.

Niet alleen bestond het werkelijk voorwerp van de betwisting tussen de administratie en 
de verzoekster, bijgevolg, in het burgerlijk recht waarop laatstgenoemde zich ten aanzien 
van de administratie beriep, maar voerde de verzoekster daarenboven de schending aan 
van de koninklijke besluiten van 22 maart 1969 en van 15 januari 1974, waaruit zij afleid-
de dat die besluiten de grondslag vormden voor het burgerlijk recht waarop zij aanspraak 
maakte en waarvan het Hof besliste dat de bevoegdheid van de administratie om uitspraak 
te doen over de vraag of voldaan was aan de voorwaarden voor de toekenning van dat 
recht, gebonden was.

6.
Het bestreden arrest, dat beslist dat de eiseres niet gevolgd kan worden wanneer zij be-

toogt dat een geschil over de wettigheid van de intrekking van de beslissingen die de ver-
weerster wegens bijzondere opdracht met een wachtgeld ter beschikking hebben gesteld 
tussen september 1996 en februari 2003, subjectieve rechten als werkelijk voorwerp heeft, 
maar wel dat die beslissingen niet konden worden ingetrokken zoals dat door de bestreden 
beslissingen is geschied, verantwoordt naar recht zijn beslissing om de door de eiseres 
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid te verwerpen.

7.
Conclusie: verwerping van het cassatieberoep.

ARREST (vertaling)

19 Nihoul, À propos du fondement de la théorie du retrait des actes administratifs et du délai de re-
trait, CDPK, 2009, p. 281; Nihoul: Noot onder R.v.St., nr. 193.418 van 19 mei 2009, AJDA, 2009, p. 
1612: Volgens de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde moet, krachtens het wettelijkheids-
beginsel, aanvaard worden dat de overheid de onregelmatige administratieve handeling intrekt, zelfs 
als die handeling rechten toekent aan de bestemmeling ervan, zonder dat dit binnen een welbepaalde 
termijn moet geschieden, maar ook zonder dat dit afbreuk doet aan de eventuele burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van die overheid; de Raad van State, van zijn kant, waakt over de naleving van de 
wetten die een andere termijn dan de verjaringstermijn opleggen voor het instellen van de beroepen 
tot opschorting of nietigverklaring; volgens de Raad van State moet de intrekking geschieden binnen 
een termijn van zestig dagen, die ten aanzien van de auteur van de handeling begint te lopen vanaf de 
uitvaardiging ervan of, wanneer een dergelijk beroep is ingesteld, tot aan de sluiting van het debat.
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(AR C.09.0336.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 mei 2009 gewezen door 

de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 144, 145, 158, 159 en 160 van de Grondwet;
- de artikelen 18 en 22 van het decreet van 24 juni 1996 houdende regeling van de op-

drachten, verloven wegens bijzondere opdracht en terbeschikkingstelling wegens bijzon-
dere opdracht in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onder-
wijs, zoals zij zowel op dat tijdstip van toepassing waren als na de wijziging van artikel 
18 door het decreet van 19 december 2002, dat op 1 januari 2003 in werking is getreden, 
en na de wijziging van artikel 22 door het decreet van 8 augustus 1999, dat op 1 januari 
1999 in werking is getreden;

- algemeen beginsel betreffende het recht op rechtszekerheid;
- algemeen rechtsbeginsel van de theorie van de intrekking van bestuurshandelingen, 

volgens hetwelk een onwettige bestuurshandeling kan worden ingetrokken binnen de ter-
mijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring, maar niet meer na het verstrij-
ken van die termijn;

- de artikelen 7, 14 en 14bis van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 
januari 1973, artikel 14 zoals het van toepassing was zowel vóór als na de wijziging ervan 
bij de wet van 15 mei 2007;

- artikel 4, derde lid, van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de 
rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zoals het van 
toepassing was zowel vóór als na de wijziging ervan bij van het koninklijk besluit van 25 
april 2007.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt het volgende vast:
- de verweerster is sinds 1 september 1984 in vast verband benoemd als leerkracht alge-

mene vakken (vakgebied Romaanse talen) in het hoger secundair onderwijs en is aange-
steld aan het koninklijk atheneum van Sint-Jans-Molenbeek;

- tijdens haar loopbaan heeft de verweerster herhaaldelijk verloven of terbeschikking-
stellingen genoten, hoofdzakelijk om een functie uit te oefenen binnen de vereniging zon-
der winstoogmerk Centre international de documentation Marguerite Yourcenar;

- de verweerster verzocht met name op 27 mei 1996 om van 1 september 1996 tot 31 
augustus 1998 wegens bijzondere opdracht ter beschikking te worden gesteld met een 
wachtgeld "beperkt tot de KWW-bijdrage" en de minister-president heeft die aanvraag op 
23 januari 1997 gedeeltelijk goedgekeurd, door de terbeschikkingstelling te verlenen maar 
zonder enige bezoldiging;

- vanaf 1 september 1999 tot 28 februari 2003 bleef de administratieve stand van de 
verweerster ongewijzigd. 

- op haar verzoek werd zij om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen ter beschik-
king gesteld voor de periode van 1 maart 2003 tot 28 februari 2003, maar toen zij bij die 
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gelegenheid merkte welke negatieve gevolgen voor haar verbonden waren aan haar terbe-
schikkingstelling zonder wachtgeld gedurende de periodes van september 1996 tot februa-
ri 2003, formuleerde zij twee bezwaren tegen de beslissingen van de minister voor secun-
dair onderwijs en verzocht zij hem om haar situatie te herzien;

- na ontvangst van haar aan de minister gericht verzoek heeft laatstgenoemde beslist om 
dat verzoek van de verweerster in te willigen en heeft hij bijgevolg, op 17 februari 2004, 
de volgende besluiten uitgevaardigd:

* een eerste besluit dat alle beslissingen intrekt waarbij verzoekster tussen september 
1996 en augustus 2003 wegens bijzondere opdracht ter beschikking was gesteld zonder 
wedde;

* vier besluiten die haar een terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht met een 
wachtgeld van een frank of een euro toekennen voor de volgende periodes : van 1 septem-
ber 1996 tot 31 augustus 1998, van 1 september 1999 tot 31 december 1999, van 1 januari 
2000 tot 31 augustus 2001 en van 1 september 2001 tot 28 februari 2003;

- toen de minister echter in mei 2004 inzag dat de terbeschikkingstelling wegens bij-
zondere opdracht met een wachtgeld van een euro strijdig was met artikel 18 van het de-
creet van 24 juni 1996 houdende regeling van de opdrachten, vaardigde hij op 16 juni 
2004 vier nieuwe besluiten uit waarbij de besluiten van 17 februari 2004 ingetrokken wer-
den en aan de verweerster voor alle litigieuze periodes een terbeschikkingstelling wegens 
bijzondere opdracht zonder wedde werd toegekend,

Het stelt vervolgens vast dat de besluiten van 16 juni 2004, waartegen het beroep is in-
gesteld, besluiten waren die de onwettige besluiten van 17 februari 1994 introkken,

en verwerpt de door de eiseres opgeworpen exceptie van onbevoegdheid, die hierop 
was gegrond dat de hoven en rechtbanken bij uitsluiting bevoegd waren om kennis te ne-
men van een vordering van de verweerster die betrekking had op haar burgerlijke subjec-
tieve rechten om de volgende redenen:

"De (eiseres) stelt in haar laatste memorie dat de rechtspraak betreffende de intrekking 
van bestuurshandelingen 'steunt op de eerbiediging van de verkregen rechten en voorrang 
geeft aan de rechtszekerheid door de toepassing van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel 
in de tijd te beperken', dat 'de Raad van State zodoende in feite uitspraak doet over subjec-
tieve rechten waarvoor alleen de hoven en rechtbanken bevoegd zijn', dat 'de Raad van 
State in de eerste plaats de kwestie van zijn bevoegdheid moet onderzoeken';

(De eiseres) kan enerzijds niet gevolgd worden in haar bewering dat 'de rechtspraak be-
treffende de intrekking van bestuurshandelingen steunt op de eerbiediging van de verkre-
gen rechten en voorrang geeft aan de rechtszekerheid door de toepassing van het grond-
wettelijk legaliteitsbeginsel in de tijd te beperken' en dat 'de Raad van State zodoende in 
feite uitspraak doet over subjectieve rechten waarvoor alleen de hoven en rechtbanken be-
voegd zijn'; (de eiseres) levert geen enkel bewijs van haar bewering dat de theorie van de 
intrekking van bestuurshandelingen steunt op de eerbiediging van de verkregen rechten, 
aangezien dat begrip bijzonder duister blijft en (de eiseres) daarvan geen enkele definitie 
geeft; evenmin kan ze gevolgd in haar betoog dat een betwisting die, zoals in casu, betrek-
king heeft op de wettigheid van de intrekking van beslissingen waarbij (de verweerster) 
tussen september 1996 en februari 2003 wegens bijzondere opdracht ter beschikking is 
gesteld met een wachtgeld, in werkelijkheid betrekking heeft op subjectieve rechten; (de 
verweerster) betoogt geenszins dat die beslissingen aan haar subjectieve rechten verleen-
den, maar wel dat ze niet meer ingetrokken mochten worden hoewel de bestreden beslui-
ten dat wel hadden gedaan".

Grieven
Krachtens de artikelen 13, 144, 145 en 160 van de Grondwet kan de Raad van State 
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geen kennis nemen van de vorderingen die in werkelijkheid strekken tot erkenning van 
een burgerlijk recht of, meer algemeen, van een subjectief recht. 

De geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde. Hetzelfde geldt voor geschillen over poli-
tieke rechten, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Voor het antwoord op de vraag of een aan de Raad van State voorgelegd verzoek, dat 
door de verzoeker is omschreven als een beroep tot nietigverklaring van een administra-
tieve handeling, tot de bevoegdheid van het hoge administratieve rechtscollege dan wel 
tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde behoort, dient te 
worden gelet op het werkelijk voorwerp van de vordering, zoals dat niet alleen blijkt uit 
het schijnbare voorwerp van die vordering, maar ook uit de grondslag ervan en uit alle 
omstandigheden rond het ontstaan van het tussen de partijen gerezen geschil.

Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat het beroep gericht is tegen de be-
sluiten van 16 juni 2004 die de vroegere besluiten van 17 februari 2004 wegens onwettig-
heid intrekken en de verweerster wegens bijzondere opdracht ter beschikking stellen zon-
der wedde, en dat de verweerster betoogt dat de intrekking van de besluiten van februari 
2004 onrechtmatig is omdat die te laat is geschied, daar die besluiten waren uitgevaardigd 
na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beroep tot nietigverklaring van de op 17 
februari 2004 door de regering van de eiseres uitgevaardigde besluiten kon worden inge-
steld voor de Raad van State.

Met dat beroep wou de verweerster, met andere woorden, doen erkennen dat de onwet-
tige besluiten van 17 februari 2004 een definitieve draagwijdte hadden, al waren zij on-
wettig. Hiertoe beriep zij zich op de theorie van de intrekking, krachtens welke een on-
wettige bestuurshandeling kan worden ingetrokken binnen de termijn voor het instellen 
van een beroep tot nietigverklaring, maar niet na het verstrijken van die termijn. 

Het beroep van de verweerster voor de Raad van State strekte dus in werkelijkheid tot 
rechtstreekse erkenning van het subjectieve recht op behoud van het voordeel van de ad-
ministratieve stand die zij bezat op grond van de besluiten van 17 februari 2004. Een der-
gelijk subjectief recht houdt de berekening van de pensioenrechten op grond van de voor-
melde besluiten in.

Uit het voorgaande blijkt dat de vraag naar de beoordeling van de regelmatigheid van 
de besluiten van juni 2004 en de desbetreffende betwisting in werkelijkheid betrekking 
hadden op de subjectieve rechten van de verweerster.

Een dergelijk geschil moet opgelost worden in een procedure die, overeenkomstig de 
artikelen 13, 144, 145 en 160 van de Grondwet, wordt ingeleid voor de gerechten van de 
rechterlijke orde.

Die gerechten zijn bij uitsluiting bevoegd om te oordelen of de besluiten van 17 februa-
ri 2004, waartegen geen beroep tot nietigverklaring is ingesteld en die evenmin zijn inge-
trokken vóór het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 4, derde lid, van het besluit 
van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, definitief zijn geworden en de verweerster al-
dus het recht geven om zich voor de vaststelling van haar pensioenrechten hierop te be-
roepen.

Het arrest, dat de door de eiseres opgeworpen exceptie van onbevoegdheid verwerpt, 
terwijl uit de door de Raad van State vastgestelde feiten bleek dat het werkelijk voorwerp 
van het door de verweerster ingestelde beroep strekte tot erkenning van haar subjectief 
recht op behoud van het voordeel van de administratieve stand die zij bezat op grond van 
de besluiten van 17 februari 2004, miskent bijgevolg de regels die de respectievelijke be-
voegdheden van de Raad van State en van de gerechten van de rechterlijke orde afbake-
nen en bepalen (schending van de artikelen 13, 144, 145 en 160 van de Grondwet, schen-
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ding van de in het middel bedoelde gecoördineerde wetten op de Raad van State en, voor 
zover nodig, schending van de artikelen 18 en 22 van het in het middel vermelde decreet 
van 24 juni 1996 houdende regeling van de opdrachten, verloven wegens bijzondere op-
dracht en terbeschikkingstelling wegens opdracht in het door de Franse Gemeenschap ge-
organiseerd of gesubsidieerd onderwijs).

Het arrest:
- miskent daarenboven het algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid en het 

algemeen rechtsbeginsel van de theorie van de intrekking van bestuurshandelingen, vol-
gens hetwelk een onwettige bestuurshandeling kan worden ingetrokken binnen de termijn 
voor het instellen van het beroep tot nietigverklaring, maar niet meer na het verstrijken 
van die termijn, in zoverre het arrest weigert te erkennen dat het recht om zich op een be-
sluit te beroepen dat na een bepaalde termijn niet meer kan worden vernietigd of ingetrok-
ken, een subjectief recht is waarover de gerechten van de rechterlijke orde uitspraak moe-
ten doen;

- schendt artikel 160 van de Grondwet, de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 
op de Raad van State en het algemene procedurereglement, zoals het voortvloeit uit het 
besluit van de Regent van 23 augustus 1948, die volgens de Raad van State aan de grond-
slag van de theorie van de intrekking liggen, terwijl die bepalingen geen verband houden 
met de regels inzake de intrekking;

- de artikelen 7, 14 en 14bis van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de 
Raad van State, artikel 14 zoals het van toepassing was zowel vóór als na de wijziging er-
van bij de wet van 15 mei 2007, in zoverre het arrest zich bevoegd verklaart om uitspraak 
te doen over een geschil dat niet onder de in die bepalingen vastgestelde bevoegdheden 
valt;

- artikel 4, derde lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zoals 
bedoeld in de aanhef van het middel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 14, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd 

op 12 januari 1973, doet de afdeling bestuursrechtspraak, bij wijze van arresten, 
uitspraak over de beroepen tot  nietigverklaring wegens overtreding van hetzij 
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrij-
ding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de 
onderscheiden administratieve overheden.

Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
van het beroep tot nietigverklaring.

Het arrest stelt vast dat het beroep strekt tot nietigverklaring van vier besluiten 
van 16 juni 2004 van de regering van de eiseres, die eerst vier besluiten van 17 
februari 2004 op grond waarvan de verweerster, voor de periodes tussen 31 au-
gustus 1996 en 1 maart 2003, wegens bijzondere opdracht ter beschikking was 
gesteld met een wachtgeld van een frank of een euro, hadden ingetrokken en die 
de verweerster vervolgens, voor diezelfde periodes, wegens bijzondere opdracht 
ter beschikking hadden gesteld zonder wachtgeld.

Het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van dat beroep strekte dus tot nietig-
verklaring van besluiten die de administratieve stand van de verweerster wijzi-
gen en tot het herstellen van de stand waarin de door de aangevochten handelin-
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gen ingetrokken besluiten haar hadden geplaatst.
De omstandigheid dat de ingetrokken handelingen een situatie zouden hebben 

geschapen die een weerslag had op het subjectieve recht van de verweerster op 
het rustpensioen is, ongeacht de grondslag van de theorie van de intrekking, niet 
van die aard dat zij haar een subjectief recht op het behoud van die besluiten zou 
toekennen of dat zij de bevoegdheid van de Raad van State zou uitsluiten.

Het arrest, dat beslist dat de eiseres "niet kan worden gevolgd in haar betoog 
dat een betwisting die, zoals in casu, betrekking heeft op de wettigheid van de in-
trekking van beslissingen waarbij (de verweerster) tussen september 1996 en fe-
bruari 2003 wegens bijzondere opdracht ter beschikking is gesteld, in werkelijk-
heid betrekking heeft op subjectieve rechten, dat de verweerster geenszins be-
toogt dat die beslissingen aan haar subjectieve rechten verleenden, maar wel dat 
ze niet meer ingetrokken mochten worden, hoewel de bestreden besluiten dat wel 
hadden gedaan", verantwoordt naar recht zijn beslissing om de door de eiseres 
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid te verwerpen.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Dictum

Het Hof

Uitspraak doende in verenigde kamers,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

11 juni 2010 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en T'Kint.

Nr. 419

VERENIGDE KAMERS - 11 juni 2010

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - RECHTSVORDERING GEGROND OP EEN OVERTREDING VAN DE 
STRAFWET - BESTANDDELEN - RECHTVAARDIGINGSGROND

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — MISDRIJF - 
BEWIJS - BEWIJSLAST - RECHTSVORDERING GEGROND OP EEN OVERTREDING VAN DE STRAFWET - 
BESTANDDELEN - RECHTVAARDIGINGSGROND

1º  en  2°  Wanneer  een  rechtsvordering  voor  de  burgerlijke  rechter  gegrond is  op  een  
overtreding van de strafwet, staat het aan de eiser op de rechtsvordering te bewijzen dat  
de bestanddelen van het misdrijf verenigd zijn en dat, als de verweerder zich beroept op  
een rechtvaardigingsgrond die niet  van alle geloofwaardigheid verstoken is,  die recht-
vaardigingsgrond niet bestaat1. (Art. 1315, BW; Art. 870, Gerechtelijk Wetboek)

1 Cass., 30 sept. 2004, AR C.03.0527.F, AC, 2004, nr. 445.
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(ASSOCIATION MUTUELLE MEDICALE D'ASSURANCES T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0178.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 november 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 398, 418 en 420 van het Strafwetboek;
- de regels inzake de bewijslast in strafzaken volgens welke het slachtoffer van een mis-

drijf dat de vergoeding van zijn schade vordert, op ondubbelzinnige wijze het bestaan van 
elk bestanddeel van de aansprakelijkheid van de vervolgde dader dient aan te tonen alsook 
daarenboven het niet-bestaan van het ten bewijze hiervan aangevoerde feit of feiten die 
zijn aansprakelijkheid kunnen uitsluiten;

- voor zoveel nodig, de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge-
rechtelijk Wetboek;

- artikel 6.2 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;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest dat het beroepen vonnis op dat punt bevestigt, beslist dat de verzekerde van 

de eiseres in zijn hoedanigheid van anesthesist een fout heeft begaan die mede de oorzaak 
was van de schade waarvoor de (eerste verweerders) vergoeding vorderden, stelt haar bij-
gevolg aansprakelijk en veroordeelt haar tot vergoeding van die schade. Oordelend over 
de rechtsvorderingen tot vaststelling van hun respectievelijk aandeel in de schade die de 
eiseres en de tweede samen met de derde verweerster tegen elkaar hebben ingesteld,wij-
zigt het dat vonnis en oordeelt het dat de fout van de verzekerde van de eiseres de oorzaak 
was van tweederde van de schade van de eerste verweerders en dat de eiseres bijgevolg de 
tweede en de derde verweerster moet vrijwaren voor tweederde van de gevolgen van de 
beslissingen waarbij zij ten voordele van de eerste verweerders veroordeeld worden tot 
betaling van de hoofdsom, de interesten en de kosten, en voor tweederde van de helft van 
de door hen in eerste aanleg gemaakte en door de eerste rechter bepaalde kosten en van de 
helft van hun appelkosten, die voor de derde verweerster op 20.000 euro en voor de twee-
de verweerster op 5.000 euro zijn begroot. Het beperkt de veroordeling van de tweede en 
de derde verweerster om de eiseres enkel te vrijwaren tot beloop van een derde van de ge-
volgen van de veroordelingen die ten voordele van de eerste verweerders uitgesproken 
zijn in hoofdsom, interesten en kosten, en tot een derde van de helft van de door de eerste 
rechter begrote kosten, en tot de helft van haar appelkosten die zijn begroot op 20.000 eu-
ro. Het verwijst de zaak voor het overige naar de rol. Het beslist aldus op de gronden dat 
"het college van deskundigen tot de volgende slotsom komt: 'neen, er was geen sprake van 
spoed die een ingreep binnen vierentwintig uur noodzakelijk maakte'" en dat "dokter Eti-
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enne zijnerzijds verklaart dat (de derde verweerster) hem te kennen had gegeven dat de in-
greep de volgende dag diende te gebeuren precies wegens het risico op insnoering en tor-
sie van de eierstok" en voorts dat "er zich drie nieuwe elementen hebben voorgedaan: - 
(de derde verweerster) had na haar consultatie daags voordien in de kliniek Edith Cavell 
het volledige pediatrisch dossier van Juliette kunnen inkijken; dat dossier bevatte bepaal-
de medische aanwijzingen dat de gezondheidstoestand van die te vroeg geboren baby te 
wensen overliet; - Juliette leed sindsdien aan purulente rhinitis, die de anesthesist Etienne 
de ochtend zelf had ontdekt en uitdrukkelijk vermeld had in zijn aan de operatie vooraf-
gaand verslag waarin het volgende te lezen staat: 'ingeklemde liesbreuk' en 'sinds deze 
nacht ontsteking van de hogere luchtwegen (purulente rhinitis), te bespreken met (de der-
de verweerster)'. Het staat vast dat de anesthesist Etienne de ouders mededeelde dat het 
uitstel  van de ingreep derhalve diende overwogen te worden; -  de anesthesist  Etienne 
heeft klaar en duidelijk in de rustzaal dat argument van die purulente rhinitis (tegen de 
derde verweerster) aangegrepen om de operatie te doen uitstellen. (De eiseres) geeft aan 
dat de anesthesist Etienne op dat ogenblik nogmaals gewezen werd op het spoedeisend 
karakter van de ingreep met de bedoeling hem te overtuigen. Wegens de uitgesproken te-
rughoudendheid van anesthesist Etienne antwoordde (de derde verweerster) 'dat de ver-
koudheid geen probleem oplevert en geen contra-indicatie vormt voor de operatie. (Zij) 
herinnert eraan dat de moeder bang is en vraagt dat de ingreep toch zou doorgaan'. Het 
staat nochtans vast dat de beslissing om te opereren ondanks de purulente rhinitis van Ju-
liette foutief was (...). (De derde verweerster) was bovendien volledig op de hoogte van 
het pediatrisch dossier van Juliette en zij wist dus hoe fragiel de gezondheidstoestand van 
dat kind wel was. Niets wijst erop dat zij nauwkeurige inlichtingen heeft gegeven aan de 
anesthesist Etienne die inderdaad niet zelf inzage genomen heeft van dat dossier waarvan 
hij naar eigen zeggen niets afwist. (De derde verweerster) heeft voor de operatie geen en-
kel schriftelijk stuk overhandigd aan de anesthesist". De eiseres had in haar laatste samen-
vattende appelconclusie het volgende aangevoerd: "volgens (de derde verweerster) was 
het risico op insnoering dermate dat een 'kleine verkoudheid' geen tegenindicatie vormde; 
(...) de beslissing dat de operatie op die dag, een zaterdag, moest plaatsvinden behoort tot 
het domein van de chirurg; (...) iedere geneesheer, de pediatrisch chirurg of de anesthesist 
hebben binnen hun onderscheiden domein hun eigen verantwoordelijkheid (...); de vraag 
rijst wat de anesthesist, dokter Etienne, had kunnen doen in die spoedeisende situatie die 
door toedoen van (de derde verweerster) was ontstaan en die wordt omschreven als van 
aard een necrose van de eierstok te kunnen uitlokken, hetzij een insnoering; (...) die spoed 
dwong dokter Etienne ertoe om ondanks alles in te stemmen met de anesthesie van Juliet-
te Pardon; (...) de door (de derde verweerster) aangevoerde spoed maakte een heelkundige 
ingreep nodig om een dreigend gevaar voor de kleine Juliette Pardon af te wenden. (...) 
Dokter Etienne heeft bij de chirurg aangedrongen om de heelkundige ingreep uit te stellen 
na  vaststelling van  de  purulente  rhinitis  (...).  (De  derde verweerster)  verdedigde  haar 
standpunt dat de operatie niet mocht worden uitgesteld onder het voorwendsel dat spoed 
geboden was (...); hierdoor verkeerde dokter Etienne in een geval van overmacht; (...) in-
dien zou worden aangenomen dat dokter Etienne een fout heeft begaan door anesthesie 
toe te passen, zou hij vrijuit gaan; (...) dat is het geval wanneer de schade het gevolg is 
van een handeling die onontbeerlijk is om een dreigend gevaar af te wenden en (...) in dat 
geval houdt de aansprakelijkheid op (noodtoestand) (...); door te verklaren dat de operatie 
dringend was omdat er gevaar bestond op insnoering of torsie van de eierstok, heeft (de 
derde verweerster) een noodtoestand doen ontstaan (daad van een derde) en dus de moge-
lijkheid van een fout van dokter Etienne uitgesloten; (...) aldus is (de derde verweerster) 
als enige verantwoordelijk voor 'de beslissing om de ingreep uit te voeren alsook voor de 
wijze, de plaats en het ogenblik van uitvoering' (Th. Vansweevelt, la responsabilité civile 
du médecin et de l'hôpital, p. 460, nr. 813) en draagt zij dus de volledige verantwoorde-
lijkheid voor het ongeval; (...) professor Fagnart wijst trouwens met klem op het volgende 
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: 'le chirurgien assume à l'égard du patient la responsabilité de l'intervention chirurgicale. 
Il est coordinateur de l'ensemble des actes ayant pour finalité commune le traitement chi-
rurgical du malade' (J.-L. Fagnart, Aspects actuels de la responsabilité médicale, CUP, 
Droit et médecine, XI, 1996, p. 306); (...) het college van deskundigen herinnert trouwens 
in zijn deskundigenverslag terecht aan het volgende (...) : 'bij de bespreking bestaat er een 
relatie tussen de chirurg en de anesthesist waarbij (de derde verweerster) gezagshalve de 
beslissing neemt in de operatiezaal'". Het arrest beslist het volgende: "wat de meer speci-
fieke rol van de anesthesist betreft antwoorden de deskundigen op de vraag of dokter Eti-
enne niet van zijn kant de ingreep had moeten weigeren wegens de verkoudheid van Ju-
liette als volgt: 'dokter Etienne had bij zijn weigering moeten blijven om het kind te ver-
doven. Volgens hem had de chirurg het uitstel van de ingreep geweigerd met het argu-
ment dat het uitstel het risico voor Juliette nog zou vergroten'. Laatstgenoemde stelling 
van de anesthesist bevat een grond van geloofwaardigheid maar wordt door geen enkel 
vaststaand gegeven bevestigd. Het is dus niet bewezen dat dokter Etienne bij de uiteinde-
lijke beoordeling van het risico bij anesthesie, door (de derde verweerster) verkeerdelijk 
in een toestand van volstrekte noodzakelijkheid, ja zelfs van dwang, werd gebracht, zoals 
(de eiseres) aanvoert, waardoor hij zich genoodzaakt zag terug te komen op zijn oorspron-
kelijke beslissing om de anesthesie toe te passen wegens het heel zware risico dat de baby 
zou hebben gelopen indien zij niet onmiddellijk werd geopereerd".

Grieven
Het feit dat de door de beoefenaar van de geneeskunde verrichte handeling die de licha-

melijke integriteit van zijn patiënt aantast, geoorloofd is omdat hij die handeling verricht 
om hem te verzorgen en te genezen en omdat hij daarbij een wettig doel nastreeft dat zijn 
ingreep verantwoordt, neemt niet weg dat hij nu eens opzettelijk, dan weer onopzettelijk 
een slag of een verwonding toebrengt in de zin van de artikelen 398, 418 en 420 van het 
Strafwetboek; wanneer de patiënt aldus schade lijdt ten gevolge van de fout van een ge-
neesheer die hem heeft verzorgd, is de vordering tot vergoeding van die schade noodzake-
lijkerwijs gegrond op een overtreding van de strafwet. Daarbij doet het niet ter zake dat 
het slachtoffer zich uitsluitend tot de burgerlijke rechter wendt en zich daarbij uitsluitend 
beroept op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Daaruit kan worden afgeleid dat noodzakelijkerwijze de regels inzake het bewijs en de 
bewijslast in strafzaken moeten worden toegepast.

Bijgevolg staat het aan het slachtoffer alsook aan ieder ander persoon die de geneesheer 
aansprakelijk wil stellen, aan te tonen, niet alleen dat elk bestanddeel van het verweten 
misdrijf met zekerheid vaststaat, maar ook dat, wanneer de verweerder zich beroept op 
een of meer feiten die een bestanddeel van het misdrijf waarop de rechtsvordering berust, 
uitsluiten, het aldus aangevoerde verweer elk element van geloofwaardigheid mist. Dat 
verweer kan niet worden verworpen op grond dat de verweerder het bewijs ervan niet le-
vert of op grond dat het niet wordt bevestigd door andere gegevens van het dossier, aange-
zien de verweerder het vermoeden van onschuld geniet dat gewaarborgd wordt door arti-
kel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.

Eerste onderdeel
Wanneer de rechter aanneemt dat het middel, waarin de verweerder aanvoert dat hij 

wegens een gebeurtenis die zijn schuld uitsluit, onmogelijk de fout kon hebben begaan die 
hem wordt verweten en die een bestanddeel vormt van het misdrijf waarop de aansprake-
lijkheidsvordering berust, niet alle geloofwaardigheid mist, kan hij dat verweermiddel niet 
wettig verwerpen en die fout toch in aanmerking nemen op grond dat de gebeurtenis, die 
genoemde fout uitsluit, niet tevens wordt bevestigd door de verweerder of door andere 
stukken van het dossier, omdat het ondubbelzinnig bewijs van het niet-bestaan van het feit 
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dat de aansprakelijkheid uitsluit, dient te worden geleverd door de eiser of de eisers op de 
rechtsvordering.

Het arrest dat aanneemt dat de omstandigheid dat de verzekerde van de eiseres, die de 
operatie afgeraden had wegens de infectueuze rhinitis van de patiënte, zich gedwongen 
zag anesthesie toe te passen omdat de derde verweerster de onmiddellijke uitvoering van 
de ingreep eiste met het argument dat elk uitstel van de ingreep zeer grote risico's inhield, 
zoals necrose of torsie van een eierstok, een verweermiddel is dat niet alle geloofwaardig-
heid mist, maar dat genoemd verweermiddel niettemin verwerpt en de verzekerde van de 
eiseres aansprakelijk acht omdat geen bijkomende bewijzen worden geleverd en het ver-
weermiddel,  ofschoon  geloofwaardig,  niet  door  andere  bewijskrachtige  aanwijzingen 
wordt bevestigd, keert op onwettige wijze de bewijslast in strafzaken om, miskent het be-
ginsel van het vermoeden van onschuld, ontslaat de eisers op de oorspronkelijke vorde-
ring of op de tegenvordering, thans de eerste verweerders, van de bewijslast en miskent de 
regels inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens een overtreding van de straf-
wet (schending van alle in het middel aangegeven bepalingen, met uitzondering van arti-
kel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Na eerst uitvoerig de redenen te hebben uiteengezet waarom het oordeelt dat de ingreep 

waartoe de derde verweerster op 9 september 1989 (lees: 1999) besloten had, geen bijzon-
dere spoed vereiste, besliste het arrest dat het verweermiddel van de verzekerde van de ei-
seres volgens hetwelk hij zich oorspronkelijk tegen die ingreep had verzet omdat de ope-
ratie wegens de purulente rhinitis van het kind moest worden uitgesteld, maar uiteindelijk 
was gezwicht omdat de derde verweerster de noodzaak van een onmiddellijke ingreep had 
benadrukt om zware complicaties te voorkomen en die ingreep had geëist, zodat hij zich 
gedwongen zag aan de operatie mee te werken, een grond van waarheid bevatte, met an-
dere woorden geloofwaardig was, maar dat het niettemin niet kon worden aangenomen 
omdat het niet bevestigd werd door andere bewijskrachtige gegevens waaruit had kunnen 
blijken dat de derde verweerster een dergelijke eis zou hebben gesteld die als een dwang 
kon worden beschouwd, wat tegenstrijdig is. Een dergelijke tegenstrijdigheid staat gelijk 
met een gemis aan regelmatige motivering en schendt artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
...
De gegrondheid van het middel
Eerste onderdeel
De geneesheer die in de uitoefening van zijn beroep een fout begaat waardoor 

de lichamelijke integriteit van zijn patiënt wordt aangetast, maakt zich schuldig 
aan het misdrijf onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen als be-
doeld in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek.

Wanneer een rechtsvordering voor de burgerlijke rechter gegrond is op een 
overtreding  van  de  strafwet,  staat  het  aan  de  eiser  op  de  rechtsvordering  te 
bewijzen dat alle bestanddelen van het misdrijf verenigd zijn en dat, als de ver-
weerder zich beroept op een rechtvaardigingsgrond die niet van alle geloofwaar-
digheid verstoken is, die rechtvaardigingsgrond niet bestaat.

Nadat het arrest eerst aanneemt dat de uitleg van de verzekerde van de eiseres 
volgens hetwelk de chirurg de operatie weigerde uit te stellen met het argument 
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dat uitstel het risico voor het kind zou vergroten, niet elke grond van geloofwaar-
digheid mist, vermeldt het vervolgens dat die uitleg "door geen enkel vaststaand 
gegeven wordt bevestigd", dat "het dus niet bewezen is dat (de verzekerde van de 
eiseres) bij zijn eigen uiteindelijke beoordeling van het risico van de anesthesie 
door de chirurg ten onrechte (....) in een staat van volstrekte noodzakelijkheid, ja 
zelfs van dwang, werd gebracht waardoor hij wel moest terugkomen op zijn oor-
spronkelijke weigering om anesthesie toe te passen, wegens het zeer grote gevaar 
dat de baby zou hebben gelopen indien hij niet onmiddellijk werd geopereerd".

Het arrest dat niet beslist dat de verweerders het bewijs leveren dat de door de 
eiseres  met  een  zekere  geloofwaardigheid  aangevoerde  rechtvaardigingsgrond 
niet bestaat, verantwoordt aldus niet naar recht zijn beslissing dat de verzekerde 
van de eiseres een fout heeft begaan door niet bij zijn weigering te blijven om het 
kind te verdoven.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Het tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, hoeft  niet  te 

worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vorderin-

gen van het echtpaar Pardon-Petroff tegen de eiseres en over de vorderingen tot 
vrijwaring.

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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

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

11 juni 2010 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  de h. 
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. T'Kint, Oosterbosch en Geinger.

Nr. 420

VERENIGDE KAMERS - 11 juni 2010

1º AFSTAMMING - RECHTSVORDERING TOT ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP - TIJDENS HET 
HUWELIJK GEBOREN KIND - BEZIT VAN STAAT VAN DE ECHTGENOOT VAN DE MOEDER - VERBOD - 
BUITEN HET HUWELIJK GEBOREN KIND - GEEN BEPERKING - VERENIGBAARHEID MET DE ARTIKELEN 
10 EN 11 VAN DE GRONDWET - VERPLICHTING VAN HET HOF

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - AFSTAMMING - RECHTSVORDERING 
TOT ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP - TIJDENS HET HUWELIJK GEBOREN KIND - BEZIT VAN 
STAAT VAN DE ECHTGENOOT VAN DE MOEDER - VERBOD - BUITEN HET HUWELIJK GEBOREN KIND - 
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GEEN BEPERKING - VERENIGBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET - 
VERPLICHTING VAN HET HOF

3º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - AFSTAMMING - RECHTSVORDERING 
TOT ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP - TIJDENS HET HUWELIJK GEBOREN KIND - BEZIT VAN 
STAAT VAN DE ECHTGENOOT VAN DE MOEDER - VERBOD - BUITEN HET HUWELIJK GEBOREN KIND - 
GEEN BEPERKING - VERENIGBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET - 
VERPLICHTING VAN HET HOF

4º AFSTAMMING - RECHTSVORDERING TOT ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP - TIJDENS HET 
HUWELIJK GEBOREN KIND - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE - VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET 
KIND - VERDRAGSBEPALINGEN - UITWERKING - DRAAGWIJDTE - GEVOLG - VERPLICHTING VAN HET 
HOF

5º AFSTAMMING - RECHTSVORDERING TOT ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP - TIJDENS HET 
HUWELIJK GEBOREN KIND - BEZIT VAN STAAT VAN DE ECHTGENOOT VAN DE MOEDER - VERBOD - 
BUITEN HET HUWELIJK GEBOREN KIND - GEEN BEPERKING - VERENIGBAARHEID MET DE ARTIKELEN 
22 EN 22BIS VAN DE GRONDWET - VERPLICHTING VAN HET HOF

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - AFSTAMMING - RECHTSVORDERING 
TOT ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP - TIJDENS HET HUWELIJK GEBOREN KIND - BEZIT VAN 
STAAT VAN DE ECHTGENOOT VAN DE MOEDER - VERBOD - BUITEN HET HUWELIJK GEBOREN KIND - 
GEEN BEPERKING - VERENIGBAARHEID MET DE ARTIKELEN 22 EN 22BIS VAN DE GRONDWET - 
VERPLICHTING VAN HET HOF

7º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - AFSTAMMING - RECHTSVORDERING 
TOT ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP - TIJDENS HET HUWELIJK GEBOREN KIND - BEZIT VAN 
STAAT VAN DE ECHTGENOOT VAN DE MOEDER - VERBOD - BUITEN HET HUWELIJK GEBOREN KIND - 
GEEN BEPERKING - VERENIGBAARHEID MET DE ARTIKELEN 22 EN 22BIS VAN DE GRONDWET - 
VERPLICHTING VAN HET HOF

1º, 2° en 3° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of het oud artikel 323 van het Burgerlijk  
Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre dat artikel het in-
stellen van een rechtsvordering tot onderzoek naar het vaderschap door een tijdens het  
huwelijk van zijn moeder geboren kind onderwerpt aan de voorwaarde dat degene wiens  
vaderschap vaststaat krachtens de artikelen 315 en 317 van het Burgerlijk Wetboek geen 
bezit  van  staat  heeft,  terwijl  artikel  322  van  dat  wetboek  het  instellen  van  dezelfde  
rechtsvordering door een buiten het huwelijk geboren kind niet aan die voorwaarde on-
derwerpt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. (Art. 26, §2, Bij-
zondere Wet Gondwettelijk Hof; Artt. 322 en 323 oud, BW)

4º Aangezien artikel 7.1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind geen directe werk-
ing heeft in de Belgische nationale rechtsorde, staat het niet aan de rechter een persoon-
lijke beoordeling die hij als meer aangewezen beschouwt, te laten voorgaan boven de  
door de wetgever opgelegde bescherming van de rechten van het kind1.  (Art. 7.1, Inter-
nationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989; Art. 323 oud, BW)

5º, 6° en 7° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of het oud artikel 323 van het Burgerlijk  
Wetboek de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet schendt, in zoverre het een kind ver-
biedt zijn biologische vader op te sporen en diens vaderschap te doen erkennen wanneer 
het tijdens het huwelijk van zijn moeder is verwekt en zijn afstamming van de echtgenoot  
van zijn moeder bevestigd wordt door een bezit van staat, stelt het Hof een prejudiciële 
vraag aan het Grondwettelijk Hof.  (Art. 26, §2, Bijzondere Wet Gondwettelijk Hof; Artt. 
322 en 323 oud, BW)

(W. T. D.)

1 Zie Cass., 4 nov. 1999, AR C.99.0048.N, AC, 1999, nr. 588.



1768 HOF VAN CASSATIE 11.6.10 - Nr. 420 

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0236.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 september 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan
...
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 320 en 323 van het Burgerlijk Wetboek, voor de opheffing ervan bij de 

wet van 1 juli 2006.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart de op artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek gegronde rechtsvor-

dering van de eiseres tot onderzoek naar het vaderschap en tot erkenning van het vader-
schap van een andere man niet ontvankelijk en veroordeelt haar in de kosten.

Grieven
Het vroegere artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, "wanneer het vader-

schap dat vaststaat krachtens de artikelen 315 of 317 niet bevestigd wordt door het bezit 
van staat, het vaderschap van een andere man dan de echtgenoot bij vonnis kan worden 
vastgesteld in de gevallen bepaald in artikel 320", terwijl artikel 322 vermeldt dat, "wan-
neer het vaderschap niet vaststaat krachtens de artikelen 315 of 317, noch op grond van 
een erkenning, het bij vonnis kan worden vastgesteld".

Artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt met andere woorden dat voor de kinde-
ren jegens wie het vaderschap vaststaat krachtens de artikelen 315 of 317 van het Burger-
lijk Wetboek, het vaderschap van een andere man dan de echtgenoot van de moeder niet 
kan worden vastgesteld als er te zijnen aanzien bezit van staat is, terwijl krachtens artikel 
322 van het Burgerlijk Wetboek die beperking niet geldt voor het buiten het huwelijk ge-
boren kind dat een rechtsvordering instelt tot onderzoek naar het vaderschap en tot erken-
ning van het vaderschap van een andere man.

Een dergelijk onderscheid in behandeling tussen het kind dat tijdens het huwelijk gebo-
ren is en het kind dat buiten het huwelijk geboren is, is niet op objectieve gronden verant-
woord, daar elk kind, ongeacht zijn statuut, zijn vader moet kunnen kennen en opsporen.

Het arrest dat de rechtsvordering van de eiseres verwerpt op grond dat, aangezien het 
bezit van staat vastgesteld is ten aanzien van de echtgenoot van haar moeder, er onmoge-
lijk kan worden nagegaan of de heer D. zich als een vader gedragen heeft en de biologi-
sche vader van de eiseres is, miskent derhalve de beginselen inzake gelijkheid en non-dis-
criminatie in het genot van de rechten die respectievelijk zijn vastgelegd in de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet (schending van die bepalingen) en verantwoordt zijn beslissing 
niet naar recht (schending van de vroegere artikelen 320 en 323 van het Burgerlijk Wet-
boek.

Derde middel



Nr. 420 - 11.6.10 HOF VAN CASSATIE 1769 

Geschonden wettelijke bepalingen
- Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te New York op 20 november 

1989, bekrachtigd door België op 16 december 1991 en er in werking getreden op 15 ja-
nuari 1992;

- de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart de op artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek gegronde rechtsvor-

dering van de eiseres tot onderzoek naar het vaderschap en tot erkenning van het vader-
schap van een andere man niet ontvankelijk en veroordeelt haar in de kosten.

Grieven
Artikel 7 van het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van 

het kind bepaalt dat het kind, voor zover mogelijk, het recht heeft zijn of haar ouders te 
kennen en door hen te worden verzorgd.

Artikel 22 van de Grondwet bepaalt dat ieder recht heeft op eerbiediging van zijn privé-
leven en zijn gezinsleven, terwijl artikel 22bis bevestigt dat het kind recht heeft op eerbie-
diging van zijn morele en lichamelijke integriteit.

Zowel het recht om zijn ouders te kennen als het recht op eerbiediging van zijn privé-
leven en zijn gezinsleven houden voor het kind het recht in om een rechtsvordering in te 
stellen tot onderzoek naar het vaderschap zonder hierbij gehinderd te worden door een be-
zit van staat dat onweerlegbaar is ten aanzien van de man van zijn moeder.

Het arrest dat de rechtsvordering van de eiseres tot onderzoek naar het vaderschap en 
tot erkenning van het vaderschap van een andere man verwerpt op grond dat het oud arti-
kel 323 van het Burgerlijk Wetboek voor een dergelijke rechtsvordering de voorwaarde 
oplegt dat er geen bezit van staat is ten aanzien van de vader wiens vaderschap vaststaat 
krachtens de artikelen 315 of 317 van het Burgerlijk Wetboek, schendt derhalve de artike-
len 7 van het Verdrag van New York, 22 en 22bis van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
...
Tweede middel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, door de verweerster aange-

voerd: het middel is nieuw
In zoverre het middel vermeldt dat ieder kind, ongeacht zijn statuut, zijn vader 

moet kunnen kennen en opsporen, beperkt het zich ertoe de draagwijdte te preci-
seren die het inzake afstamming toekent aan de grondwettelijke beginselen inza-
ke de gelijkheid van de Belgen voor de wet en de non-discriminatie in het genot 
van hun rechten, terwijl de ontvankelijkheid ervan niet wordt betwist in zoverre 
het de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aanvoert.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
Het middel stelt de vraag of er een met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

strijdige  discriminatie  bestaat  tussen,  enerzijds,  de  kinderen  wier  vaderschap 
vaststaat krachtens de artikelen 315 en 317 van het Burgerlijk Wetboek en die, 
overeenkomstig het oud artikel 323 van dat wetboek, het vaderschap van een an-
dere man dan de echtgenoot van hun moeder alleen kunnen vaststellen als er 
geen bezit van staat is ten aanzien van laatstgenoemde en, anderzijds, de buiten 
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het huwelijk geboren kinderen die, zonder die beperking, een rechtsvordering tot 
onderzoek naar het vaderschap kunnen instellen overeenkomstig het oud artikel 
322 van het Burgerlijk Wetboek.

Krachtens artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof doet het Grondwettelijk Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, 
uitspraak bij wege van arrest op vragen omtrent de schending door een wet, van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Krachtens artikel 26, §2, van dezelfde wet is het Hof gehouden aan het Grond-
wettelijk Hof de vraag te stellen die vermeld wordt in het dictum van het arrest.

Derde middel
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerster tegen het middel 

aangevoerd: het middel is nieuw in zoverre het de schending van de artikelen 22 
en 22bis van de Grondwet aanvoert:

De grondwettelijke bepalingen waarvan het middel de schending aanvoert, ra-
ken de openbare orde.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
Het middel betoogt dat artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek in strijd is, 

enerzijds, met artikel 7 van het Verdrag van New York van 20 november 1989 
inzake de rechten van het kind, en, anderzijds, met de artikelen 22 en 22bis van 
de Grondwet.

De regel van een internationaal verdrag heeft slechts directe werking wanneer 
hij duidelijk en volledig genoeg is.

Krachtens artikel 7.1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind wordt het 
kind onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft het vanaf de geboorte 
het recht op een naam, een nationaliteit en, voor zover mogelijk, het recht zijn of 
haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd.

Artikel 7.2 van genoemd verdrag bepaalt dat de Staten die partij zijn, de ver-
wezenlijking van deze rechten waarborgen in overeenstemming met hun nationa-
le recht en hun verplichtingen krachtens de desbetreffende internationale akten 
op dit gebied, in het bijzonder wanneer het kind anders staatloos zou zijn.

Die bepalingen zijn op zich niet duidelijk en volledig genoeg om directe wer-
king te hebben, aangezien zij voor de Staat verschillende mogelijkheden openla-
ten om te voldoen aan de vereisten van het belang van het kind; zij kunnen geen 
subjectieve rechten en verplichtingen doen ontstaan aan de zijde van particulie-
ren.

Zij stellen met name de Staten en de verdragsluitende autoriteiten in staat vast 
te stellen hoe zij de belangen van het kind het best kunnen beschermen tijdens de 
procedure tot vaststelling van de biologische afstamming.

In dat geval staat het niet aan de rechter een persoonlijke beoordeling die hij 
als meer aangewezen beschouwt, te laten prevaleren boven de door de wetgever 
opgelegde bescherming van de rechten van het kind.

In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 7 van het Verdrag van 
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New York inzake de rechten van het kind, faalt het naar recht.
Voor het overige doet het Grondwettelijk Hof, krachtens artikel 26, §1, 3°, van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, bij wijze van prejudi-
ciële beslissing, uitspraak bij wege van arrest op vragen omtrent de schending 
door een wet van de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet.

Overeenkomstig artikel 26, §2, van genoemde wet, is het Hof gehouden aan 
het Grondwettelijk Hof de vraag te stellen die vermeld wordt in het dictum van 
het arrest.

Dictum
Het Hof
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof zal hebben geantwoord op 

de volgende prejudiciële vragen:
1. Schendt het oud artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, in zoverre het voor de rechtsvordering tot onderzoek naar 
het vaderschap door een tijdens het huwelijk van zijn moeder geboren kind de 
voorwaarde oplegt dat er geen bezit van staat is ten aanzien van degene wiens 
vaderschap is vastgesteld krachtens de artikelen 315 en 317 van het Burgerlijk 
Wetboek, terwijl artikel 322 van dat wetboek geen dergelijke voorwaarde oplegt 
voor dezelfde rechtsvordering van een buiten het huwelijk geboren kind?

2. Schendt het oud artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 22 en 
22bis van de Grondwet in zoverre het een kind verbiedt zijn biologische vader op 
te sporen en diens vaderschap te doen erkennen, wanneer het is verwekt tijdens 
het huwelijk van zijn moeder en zijn afstamming ten aanzien van de echtgenoot 
van zijn moeder bevestigd wordt door een bezit van staat?

11 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  mevr. 
Regout –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 421

VERENIGDE KAMERS - 11 juni 2010

1º NOTARIS - MAKELAARSACTIVITEITEN - OPSPORING VAN KOPERS - GEOORLOOFD KARAKTER - 
VOORWAARDE

2º ONROEREND EN ROEREND GOED - ONROEREND GOED - MAKELAARSACTIVITEITEN - 
OPSPORING VAN KOPERS - NOTARIS - GEOORLOOFD KARAKTER - VOORWAARDE

1º en 2° Ook al  zijn  de makelaarsactiviteiten die bedoeld zijn  om kopers op te sporen  
daden van koophandel, toch zijn ze in de regel niet verboden voor de notaris wiens taak 
erin bestaat de authentieke koopakte te verlijden; de notaris die genoemde activiteiten  
verricht,  is  niet  onderworpen  aan  de  verplichtingen  van  het  koninklijk  besluit  van  6  
september 19931. (Art. 2, Wetboek van Koophandel; Art. 6, eerste lid, 6°, Wet 25 ventôse 
jaar XI op het notarisambt; Art. 4, 1°, KB 6 sept. 1993)

1 Zie concl. O.M., in Pas., 2010, AR C.09.0526, nr. 421.
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(KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT, e.a. T. BEROEPSINSTITUUT DER VASTGOEDMAKE-
LAARS e.a. - D. T. BEROEPSINSTITUUT DER VASTGOEDMAKELAARS e.a.

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0525.F - C.09.0526.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 15 juni 2009 gewezen 

door het hof van beroep te Bergen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
C.09.0525.F
...
Tot  staving  van  het  cassatieberoep  met  algemeen  rolnummer  C.09.0526.F 

voert de eiser een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 159 van de Grondwet;
de artikelen 1, inzonderheid §2 en 6, 93 en 94/3 van de wet van 14 juli 1991 betreffen-

de de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (artikel 93, 
zoals het bestond voor de inwerkingtreding van de wet van 5 juni 2007 en artikel 94/3 dat 
is ingevoegd bij deze wet);

de artikelen 1 en 2 van het Wetboek van Koophandel;
de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming 

van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
de artikelen 1, 6, eerste lid, 6°, en 91 van de wet van 25 ventôse - 5 germinal jaar XI 

(16 maart 1803) op het notarisambt (artikel 6, eerste lid, 6°, ingevoegd bij het koninklijk 
besluit nr. 213 van 13 december 1935 en artikel 91, ingevoegd bij artikel 41 van de wet 
van 4 mei 1999);

artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 september 2005 tot goedkeuring van de de-
ontologische code vastgesteld door de Nationale kamer van notarissen;

artikel 36 van de deontologische code, op 22 juni 2004 vastgesteld door de Nationale 
Kamer van notarissen, als bijlage gevoegd bij voormeld koninklijk besluit;

koninklijk besluit van 14 november 2006 tot goedkeuring van de regels inzake de be-
middeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke aankoop van on-
roerende goederen, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale 
Kamer van notarissen van 20 juni2006; de artikelen 1 tot 5, als bijlage gevoegd bij voor-
meld koninklijk besluit.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vooreerst het volgende vast: "(de verweerder) betwist niet dat de notaris, 

alvorens aan de verkoop authenticiteit te verlenen, verschillende - voornamelijk juridische 
- handelingen kan verrichten binnen het kader van de opmaak van de onderhandse voorlo-
pige koopakte en de beantwoording van vragen in verband met stedenbouw, hypotheken, 
etc.; de aangeklaagde praktijk houdt verband met de actieve rol die de notaris heeft ge-
speeld bij de economische bemiddeling die aan het verlijden van de authentieke verkoop-
akte voorafging, meer bepaald doordat hij een medecontractant heeft gezocht in de zin 
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van de door (de eiser) gebruikte modelovereenkomst van de 'Compagnie des notaires du 
Hainaut'  betreffende de onderhandse  tekoopstelling  van een pand.  Die  modelovereen-
komst luidt als volgt a) de verkoper geeft de notaris een bij overeenkomst omschreven op-
dracht zoals: het aanleggen van het dossier van tekoopstelling, de voorlichting van het pu-
bliek over de verkoop door inschrijving via de webstek van de 'Compagnie des notaires du 
Hainaut', aanplakking op het goed, beschrijving en foto's in het kantoor van de notaris; in-
ontvangstneming van de aanbiedingen en onderzoek van de voorstellen van de gegadig-
den; opmaak van de verkoopbelofte en van zijn formulier van ondertekening; 'verklaar de 
notaris van de verkoper te zijn in de notariële verkoopakte. De verkoper kiest uitdrukke-
lijk de hierboven genoemde notaris voor die akte'; b) de verkoper verzekert dat hij alleen 
de notaris met die opdracht belast en hij verbindt zich ertoe om 'zelf geen bemiddeling te 
beginnen en geen enkele derde met een dergelijke opdracht te belasten', in welk geval - 
met name 'als de verkoper tijdens de duur van de opdracht een vastgoedkantoor of een an-
dere notaris met de verkoop van dat goed belast - hij 'onmiddellijk een vergoeding ver-
schuldigd is van twee pct. van de voor de verkoop van het goed gevraagde prijs'; c) als 
loon voor zijn opdracht ontvangt de notaris: 1° een 'emolument' van maximum twee pct. 
van de verkoopprijs (...); 2° kosten en uitgaven, waaronder de kosten van de vastgoedaan-
kondigingen; (de verweerder) verklaart, zonder dat die verklaring in ernst wordt betwist, 
dat het kantoor van (de eiser) die een twintigtal panden doorlopend te koop stelt voor een 
gemiddelde verkoopprijs van meer dan honderdduizend euro per pand, over een bijzonde-
re infrastructuur beschikt die een substantiële inzet van mensen en middelen vereist voor 
de voorbereiding van de publiciteit, de antwoorden op de gegadigden, de organisatie van 
de bezoeken, de inontvangstneming van de aanbiedingen, het doorlopend contact met de 
verkopers, en bovendien dat hij voor de verkoop van panden een bijzonder oproepnum-
mer heeft dat niet hetzelfde is als dat van het kantoor (van de notaris); publiciteitsmidde-
len aanwendt die op zijn minst vergelijkbaar zijn met die van de beste vastgoedkantoren 
(webstek en reclame-aan-huis), en voor zijn bemiddelingsactiviteiten een loon vraagt zo-
als een vastgoedmakelaar dat berekend wordt op basis van de verkoopprijs; (de verweer-
der) leidt hieruit af dat de (eiser) steeds meer beroepsmatig activiteiten als vastgoedmake-
laar verricht met het oog op winst, en aldus handel drijft, wat verboden is door de regels 
op het notarisambt, zonder daartoe gemachtigd te zijn op grond van de regels betreffende 
het beroep van vastgoedmakelaar. Zulks druist in tegen de eerlijke praktijken op handels-
gebied',

Daarna stelt het arrest dat gewezen is op het andersluidend advies van het openbaar mi-
nisterie, vast dat de eiser activiteiten verricht die strijdig zijn met de eerlijke praktijken op 
handelsgebied en aldus de vastgoedmakelaars in hun beroepsbelangen schaadt; beveelt het 
dat hij binnen acht dagen na de betekening van het arrest elke handeling zou stopzetten 
die valt onder de economische vastgoedbemiddeling, die omschreven wordt als de activi-
teit die erin bestaat kopers op te sporen met het oog op het sluiten van een onderhandse 
verkoop van vastgoed, door middel van publiciteit en aankondigingen in de pers of op in-
formatiedrager, en dat in ruil voor een loon dat evenredig is met de aangekondigde ver-
koopprijs en op grond van overeenkomsten die de notaris het alleenrecht op de makelaars-
activiteiten toekennen en de verkoper de verplichting opleggen om voor het verlijden van 
de authentieke verkoopakte op dezelfde notaris een beroep te doen; beveelt dat het dictum 
van het arrest, op initiatief van de verweerder en op kosten van de eiser - die kunnen te-
ruggevorderd worden op eenvoudig vertoon van de kwitanties - zal bekendgemaakt wor-
den in de dagbladen "le Soir" en "La Nouvelle Gazette" alsook in het blad "I.P.I. News", 
dat  het  officieel  bulletin  is  van  het  beroepsinstituut  van  de  vastgoedmakelaars,  en 
veroordeelt de eiser in de kosten van de beide aanleggen van de verweerder.

Het arrest motiveert die beslissing als volgt:
1."De wet op de handelspraktijken omschrijft de 'verkoper' als elke natuurlijke persoon 
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of rechtspersoon, die producten of diensten te koop aanbiedt in het kader van een beroeps-
activiteit; zij omschrijft de 'diensten' als alle prestaties die een handelsdaad uitmaken;

Artikel 2 van het Wetboek van Koophandel rangschikt onder de categorie van daden 
die wegens hun aard daden van koophandel zijn het makelaarscontract, dat is het contract 
waarbij een zelfstandig bemiddelaar zich bij de uitoefening van zijn beroepswerkzaam-
heid ertoe verbindt twee of meer personen met elkaar in contact te brengen teneinde hen 
de mogelijkheid te geven onderling een juridische handeling te verrichten waarbij hij zelf 
geen partij is. De vastgoedbemiddeling, zoals die door vastgoedmakelaars wordt verricht, 
maakt deel uit van het makelaarscontract;

Volgens de wet van ventôse is het de notaris verboden zelf of door een tussenpersoon 
handel te drijven; 

De omstandigheid dat uitsluitend de notaris authenticiteit mag verlenen aan het contract 
waarbij vastgoed wordt verkocht, maakt van hem geen partij bij die verkoopakte waarvan 
het negotium tussen verkoper en koper voorafgaat aan het instrumentum dat de authentie-
ke akte is;

(...) Aangezien de litigieuze praktijken beantwoorden aan de omschrijving van de be-
roepswerkzaamheid van makelaar (...) inzake onroerende goederen en niet uitsluitend be-
perkt zijn tot de aspecten die nodig zijn voor de juridische voorbereiding van de verkoop-
akte betreffende onroerende goederen, passen in een contractuele verhouding waarin de 
notaris zich het alleenrecht voorbehoudt om op zoek te gaan naar potentiële gegadigden, 
en dat herhaaldelijk en in gestructureerd verband doet in ruil voor een substantieel loon 
waaruit het winstoogmerk in de eigenlijke betekenis van het woord blijkt, vallen zij onder 
de makelaarsactiviteiten die krachtens het Wetboek van Koophandel vermoed worden da-
den van koophandel te zijn;

Aangezien tevens de makelaarsverrichtingen noodzakelijkerwijs eindigen zodra de ver-
koper en de koper een akkoord hebben bereikt over het voorwerp en de prijs van de ver-
koop, en eerstgenoemde zich bij de tussen de verkoper en de notaris gesloten verkoop er-
toe verbonden heeft de tweede aan te wijzen om authenticiteit te verlenen aan de verkoop, 
moet worden aangenomen dat, zoals (de eiser) en (de tot bindendverklaring opgeroepen 
partijen) betogen,  laatstgenoemde activiteit  in werkelijkheid bijkomstig is ten opzichte 
van de makelaarsactiviteiten en niet het omgekeerde, en dat (de eiser), door als makelaar 
op te treden, zoals de notarissen van de provincie Henegouwen, handelt in strijd met het 
verbod, vervat in de wet van ventôse op het notarisambt;

(De eiser) en (de tot bindendverklaring opgeroepen partijen) mogen zich niet achter het 
zogezegd bijkomstig karakter van de makelaarsactiviteiten verschuilen om die als geoor-
loofd te beschouwen;

2. Laatstgenoemden beroepen zich anderzijds op de afwijking, vervat in artikel 4, 1°, 
van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en 
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, omdat volgens die bepaling 'de 
persoon die één van de in artikel 3 bedoelde activiteiten uitoefent op grond van wettelijke 
of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebruiken, niet onder de toepassing van 
dit besluit valt, voor zover hij onderworpen is aan de tucht van een erkende beroepsinstan-
tie' en zij zijn van mening dat de koninklijke besluiten van 21 september 2005 tot goed-
keuring van de deontologische code vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, 
en van 14 november 2006 tot goedkeuring van de regels inzake de bemiddeling door de 
notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke aankoop van onroerend goed, de 
praktijk van de vastgoedbemiddeling bevestigen en de regels van die bemiddeling op re-
glementaire wijze vastleggen;

De (eerste rechter) onderstreept dat de vastgoedbemiddeling van de notarissen een wan-
kele basis vond in de evolutie van de notariële praktijk terwijl er geen vast en erkend ge-
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bruik bestaat op grond waarvan de notaris ongestraft op een systematische wijze vast-
goedbemiddeling zou kunnen verrichten;

Artikel 159 van de Grondwet bepaalt dat de hoven en rechtbanken de algemene, pro-
vinciale en plaatselijke besluiten en reglementen slechts mogen toepassen voor zover zij 
met de wetten overeenstemmen;

De omstandigheid dat tegen voormeld koninklijk besluit van 14 november 2006 bij de 
Raad van State beroep is ingesteld waarover de Raad geen uitspraak heeft gedaan, heeft 
geen invloed op de bovenvermelde grondwettelijke regel: de beslissing van de rechter om 
een koninklijk besluit wegens de onwettigheid ervan buiten toepassing te laten heeft enkel 
uitwerking binnen het kader van het hem voorgelegde geschil, terwijl de eventuele nietig-
verklaring door de Raad van State geldt erga omnes;

Er moet worden vastgesteld dat: a) artikel 36 van de deontologische code, die door de 
Nationale kamer van notarissen is opgesteld, enkel vermeldt dat de notaris die aan vast-
goedbemiddeling doet, de regels met betrekking tot de notariële praktijk ter zake moet 
respecteren, wat neerkomt op een impliciete machtiging tot verrichtingen die, wanneer zij 
de kenmerken van de litigieuze praktijken vertonen, makelaarsverrichtingen zijn die als 
daden van koophandel verboden zijn door de wet van ventôse, die de openbare orde raakt; 
b) het koninklijk besluit van 14 november 2006 evenzeer in strijd is met die wet van open-
bare orde, in zoverre het de op 20 juni 2006 door de Nationale Kamer van notarissen vast-
gestelde toepasselijke regels goedkeurt, die uitdrukkelijk machtiging verlenen om activi-
teiten te verrichten die, zoals te dezen,  als werkzaamheden van een vastgoedmakelaar 
kunnen worden omschreven en derhalve verboden zijn door de wet van ventôse;

3. De rechter kan bijgevolg niet beslissen dat de (eiser) voor de hierboven omschreven 
litigieuze praktijken onder toepassing valt van de afwijking die is bepaald in het konink-
lijk besluit van 6 september 1993, zodat hij, door de in artikel 3 van dat koninklijk besluit 
opgesomde beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar uit te oefenen zonder ingeschre-
ven te zijn op het tableau van de beoefenaars van het beroep van vastgoedmakelaar of op 
de lijst van de stagiairs die door (de verweerder) bijgehouden worden, handelingen ver-
richt die strijdig zijn met de eerlijke gebruiken op handelsgebied en de vastgoedmakelaars 
in hun beroepsbelangen schaadt. De rechter moet de stopzetting hiervan bevelen wegens 
schending  van  de  bepalingen  die  de  toegang  tot  het  beroep  van  vastgoedmakelaar 
regelen".

Grieven
1.Het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en 

van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, genomen ter uitvoering van de 
kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en 
van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen bepaalt dat alleen de 
door de verweerder erkende vastgoedmakelaars zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor 
rekening van derden bezighouden met "activiteiten van bemiddelaar met het oog op de 
verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten 
of handelsfondsen" (artikel 3,1°).

Dat besluit is evenwel niet van toepassing op de persoon die genoemde activiteiten uit-
oefent "op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebrui-
ken, voor zover hij onderworpen is aan de tucht van een erkende beroepsinstantie" (artikel 
4, 1°).

Die uitzondering op het alleenrecht van de vastgoedmakelaars doelt uiteraard op de no-
tarissen (op wie anders?).

Het arrest ontkent niet dat de activiteiten van de notarissen "onderworpen zijn aan de 
tucht van een erkende beroepsinstantie".
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Indien de notarissen voor rekening van derden als bemiddelaar optreden bij de verkoop 
van onroerende goederen, zijn die activiteiten, in strijd met wat het arrest beslist, onderge-
schikt aan het openbaar ambt van notaris dat met name erin bestaat authenticiteit te verle-
nen aan de akten betreffende de verkoop van onroerende goederen, ongeacht of het gaat 
om openbare verkopingen waarvoor alleen de notarissen bevoegd zijn dan wel om onder-
handse verkopingen (artikel 1 van de in de aanhef van het middel bedoelde wet op het no-
tarisambt), zulks op grond van een vast beroepsgebruik.

Een beroepsgebruik kan zeker en vast niet gelden tegen de wet maar het betrokken ge-
bruik is geenszins onwettig.

Weliswaar verbiedt de in de aanhef van het middel vermelde wet op het notarisambt de 
notarissen handel te drijven (artikel 6, eerste lid, 6°) en merkt het Wetboek van Koophan-
del onder meer alle makelaarsverrichtingen aan als daden van koophandel (artikel 2).

Om handelaar te zijn volstaat het evenwel niet dat een persoon handelingen verricht die 
de wet als daden van koophandel aanmerkt: hij moet er bovendien, "hoofdzakelijk of aan-
vullend" zijn gewoon beroep van maken" (Wetboek van Koophandel, artikel 1).

In strijd met wat het arrest beslist hangt de actieve rol die de notaris bij onderhandse 
verkopingen vervult op grond van de modelovereenkomst waarvan het arrest de strekking 
vermeldt,, onverbrekelijk samen met het verlijden van de authentieke verkoopakte door 
die notaris op grond van een uitdrukkelijk beding in de overeenkomst, en is die bijgevolg 
ondergeschikt aan het verlijden van de authentieke akte, ook al geven die verrichtingen 
recht op een emolument, los van het honorarium waarvoor het tarief geldt dat is vastge-
steld in het koninklijk besluit van 16 december1950 houdende het tarief van de honoraria 
der notarissen dat onder meer niet van toepassing is "op de verhandelingen die het sluiten 
van een contract voorafgaan" (artikel 1, 1°).

Dat afzonderlijk emolument is vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde 
omdat het een vergoeding is voor de "diensten, in de uitoefening van hun geregelde werk-
zaamheid, verricht door notarissen" (Wetboek van de belasting over de toegevoegde waar-
de, artikel 44, §1, 1°). 

Omdat die werkzaamheden niet  de hoofdbedrijvigheid uitmaken van het vrij  beroep 
van notaris kunnen zij niet worden beschouwd als aanvullende daden van koophandel in 
de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel en maken zij dus van de notaris 
geen koopman.

2. Het vaste beroepsgebruik waaraan supra 1 is herinnerd, wordt sedert 2005 vastgelegd 
in de volgende reglementaire bepalingen:

a) Artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 september 2005 tot goedkeuring van de 
deontologische code, vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, keurt de op 22 
juni 2004 door de Nationale Kamer van notarissen vastgestelde deontologische code goed 
die als bijlage is gevoegd bij het koninklijk besluit en geeft daaraan verbindende kracht. 
Artikel 36 van die code luidt als volgt: "de notaris die aan vastgoedbemiddeling doet, res-
pecteert strikt de regels m.b.t. de notariële praktijk ter zake, uitgaande zowel van het ge-
nootschap van notarissen waarvan hij afhangt als van de Nationale Kamer, evenals de de-
ontologische regels ter zake uitgaande van de Nationale Kamer";

b) Het koninklijk besluit van 14 november 2006 tot goedkeuring van de regels inzake 
de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke aankoop van 
onroerende goederen, keurt de voormelde regels goed die op 20 juni 2006 zijn goedge-
keurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen. De artikelen 
1 tot 5 van dat reglement dat als bijlage gevoegd is bij het koninklijk besluit machtigen de 
notarissen uitdrukkelijk tot de activiteiten die onder de vastgoedbemiddeling vallen zoals 
die in het arrest wordt omschreven.
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Het arrest erkent dat maar weigert op grond van artikel 159 van de Grondwet beide be-
sluiten toe te passen.

In strijd met wat het arrest beslist zijn die twee besluiten evenwel niet onwettig, net zo-
min als het beroepsgebruik dat erin wordt vastgelegd. Die besluiten zijn wettig bevonden 
door de Raad van State in zijn arrest nr. 193.065 van 6 mei 2009 dat het door de verweer-
der tegen die besluiten ingestelde beroep tot nietigverklaring heeft verworpen (op dat be-
roep zinspeelt het arrest in de motivering sub 2).

3. Ten slotte schendt het arrest:
a) de artikelen 1 en 2 van het Wetboek van Koophandel, in zoverre het beslist dat eisers 

werkzaamheden die "onder de economische vastgoedbemiddeling vallen" (opsporing van 
kopers met het oog op een onderhandse verkoop van vastgoed door middel van publiciteit 
en aankondigingen in de pers of op informatiedrager) en die hij verricht "in ruil voor een 
loon evenredig met de prijs van de aangekondigde verkoopprijs en op grond van overeen-
komsten die de notaris het uitsluitend recht op het verrichten van makelaarsactiviteiten 
waarborgen en de verkoper de verplichting opleggen om op de notaris een beroep te doen 
voor het verlijden van de authentieke verkoopakte, zijn gewoon beroep uitmaken dat hij 
aanvullend uitoefent en bestaan in daden van koophandel";

b) artikel 1, inzonderheid §2 en 6, van de in de aanhef van het middel bedoelde wet van 
14 juli 1991, in zoverre het beslist dat de eiser diensten verkoopt, bestaande in prestaties 
die daden van koophandel opleveren, alsook artikel 93 van die wet, zoals het bestond voor 
de inwerkingtreding van de wet van 5 juni 2007 en artikel 94/3 van die wet, dat door die 
wet van 5 juni 2007 is ingevoegd, in zoverre het beslist dat die activiteiten bestaan in da-
den die strijdig zijn met de eerlijke gebruiken op handelsgebied en waarbij een verkoper 
andere verkopers in hun beroepsbelangen schaadt;

c) artikel 6, eerste lid, 6°, van de in de aanhef van het middel vermelde wet op het nota-
risambt, in zoverre het beslist dat die werkzaamheden bestaan in het drijven van handel 
wat voor notarissen verboden is;

d) de artikelen 3, 1°, en 4, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot be-
scherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmake-
laar, in zoverre het beslist dat de activiteiten die de notarissen voor rekening van derden 
uitoefenen met het oog op de verkoop van onroerende goederen, niet worden verricht door 
personen die genoemde activiteiten verrichten op grond van wettelijke of reglementaire 
bepalingen of vaste beroepsgebruiken.

Het arrest schendt daarenboven artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 september 
2005 tot goedkeuring van de deontologische code , vastgesteld door de Nationale Kamer 
van notarissen en artikel 36 van die deontologische code, alsook het koninklijk besluit van 
14 november 2006 tot goedkeuring van de regels inzake de bemiddeling door de notaris-
sen betreffende de minnelijke of gerechtelijke aankoop van onroerende goederen zoals 
goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen van 
20 juni 2006, aangezien uit die reglementaire bepalingen volgt dat de in het arreset bekri-
tiseerde activiteiten van de notarissen niet alleen worden uitgeoefend op grond van vaste 
beroepsgebruiken, maar bovendien op grond van reglementaire bepalingen.

Het arrest maakt ten slotte een verkeerde toepassing van artikel 159 van de Grondwet 
door de toepassing van beide voormelde besluiten te weigeren.

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest; er bestaat  grond tot 

voeging.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat degene die in elk 
cassatieberoep als verweerder optreedt, voor de feitenrechter op grond van de ar-
tikelen 93 en volgende van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelsprak-
tijken en de voorlichting en bescherming van de consument en op grond van de 
artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming 
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar 
de stopzetting gevorderd heeft van de activiteiten van vastgoedmakelaar die de 
notaris G. D. verricht heeft met gebruikmaking van de modelovereenkomst van 
het Genootschap der notarissen van Henegouwen betreffende de onderhandse te-
koopstelling van een pand.

Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.09.0526.F
Het middel
De grond van niet-ontvankelijkheid die de verweerder tegen het middel aan-

voert: onder de wetsbepalingen waarvan het de schending aanvoert vermeldt het 
noch artikel 1134 noch de artikelen 1319, 1320 en 1321 van het Burgerlijk Wet-
boek :

Het middel dat het arrest niet verwijt dat het de verbindende kracht miskent 
van de modelovereenkomst van het Genootschap van de notarissen van Hene-
gouwen en de bewijskracht miskent van de akte die genoemde overeenkomst be-
vat, diende niet aan te geven dat een van de wettelijke bepalingen die aan derge-
lijke grieven ten grondslag kunnen liggen geschonden waren.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
Artikel 6, eerste lid, 6°, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt 

bepaalt dat het de notaris verboden is zelf of door een tussenpersoon handel te 
drijven.

Makelaarsactiviteiten worden weliswaar door artikel 2 van het Wetboek van 
Koophandel aangemerkt als een daad van koophandel, maar de openbaar ambte-
naar die de notaris is, wordt hiertoe gemachtigd wanneer die activiteiten een aan-
vulling zijn van de hoofdopdracht van die ambtenaar die er, overeenkomstig arti-
kel 1 van de wet van 25 ventôse jaar XI in bestaat alle akten en contracten te ver-
lijden waaraan partijen de authenticiteit  van overheidsakten moeten of  willen 
doen verlenen, de dagtekening ervan te verzekeren, ze in bewaring te houden en 
er grossen en uitgiften van af te geven. 

Bijgevolg zijn de activiteiten van een vastgoedmakelaar die bedoeld zijn om 
kopers op te sporen weliswaar daden van koophandel maar zijn zij in de regel 
niet verboden voor de notaris wiens taak erin bestaat de authentieke verkoopakte 
te verlijden.

De notaris die genoemde activiteiten verricht is niet onderworpen aan de ver-
plichtingen van het koninklijk besluit van 6 september 1993 waarvan het artikel 
4, 1° de persoon die dergelijke activiteiten uitoefent op grond van vaste beroeps-
gebruiken, van zijn toepassingsgebied uitsluit voor zover hij onderworpen is aan 
de tucht van een erkende beroepsinstantie.

Op de gronden die het middel weergeeft omschrijft het arrest de makelaarsacti-
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viteiten van de eiser, erop wijzend dat hij krachtens de met zijn cliënten gesloten 
overeenkomst "de notaris van de verkoper is bij het verlijden van de notariële 
verkoopakte, aangezien de verkoper uitdrukkelijk de (eiser) kiest (...) voor die 
akte".

Het arrest dat, om recht te doen op de vordering van de verweerder, beslist dat, 
"aangezien (...) de makelaarsactiviteiten noodzakelijkerwijze eindigen zodra de 
verkoper en de koper een akkoord hebben bereikt over het voorwerp alsook over 
de verkoopprijs en dat eerstgenoemde zich bij de tussen de verkoper en de nota-
ris gesloten overeenkomst ertoe verbonden heeft de tweede aan te wijzen om aan 
de verkoop authenticiteit te verlenen, er moet worden aangenomen dat het verle-
nen van die authenticiteit in werkelijkheid bijkomend is ten opzichte van de ma-
kelaarsactiviteiten, en niet het omgekeerde, zoals (de eiser) en de tot bindendver-
klaring van het arrest opgeroepen partijen aanvoeren, en dat die makelaarsprak-
tijk van de (eiser), zoals die van de notarissen van de provincie Henegouwen, in 
strijd is met het in de wet op het notarisambt bepaalde verbod", schendt de voor-
melde wetsbepalingen.

In zoverre is het middel gegrond.
...
Dictum
Het Hof
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de 

nummers C.09.0525.F en C.09.0526.F.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de verweerder 

gegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten van de partijen in het cassa-
tiegeding.

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.

11 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick, 
Mahieu en T'Kint.

Nr. 422

3° KAMER - 14 juni 2010

1º AUTEURSRECHT - NABURIGE RECHTEN - RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - DOORGIFTE VIA 
DE KABEL - BEROEPSVERENIGING - VENNOOTSCHAP VOOR COLLECTIEF BEHEER VAN DE RECHTEN - 
VENNOOTSCHAP VOOR COLLECTIEF BEHEER VAN RECHTEN DIE GEACHT WORDT MET BEHEER VAN 
RECHTEN VAN AUTEURSRECHTHEBBENDE TE ZIJN BELAST - BEHEER - BEVOEGDHEID - OMVANG

2º RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - AUTEURSRECHT - NABURIGE RECHTEN - RADIO- EN 
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TELEVISIEOMROEP - DOORGIFTE VIA DE KABEL - BEROEPSVERENIGING - VENNOOTSCHAP VOOR 
COLLECTIEF BEHEER VAN DE RECHTEN - VENNOOTSCHAP VOOR COLLECTIEF BEHEER VAN RECHTEN 
DIE GEACHT WORDT MET BEHEER VAN RECHTEN VAN AUTEURSRECHTHEBBENDE TE ZIJN BELAST - 
BEHEER - BEVOEGDHEID - OMVANG

3º BEROEPSVERENIGINGEN - AUTEURSRECHT - NABURIGE RECHTEN - RADIO- EN 
TELEVISIEOMROEP - DOORGIFTE VIA DE KABEL - VENNOOTSCHAP VOOR COLLECTIEF BEHEER VAN DE 
RECHTEN - VENNOOTSCHAP VOOR COLLECTIEF BEHEER VAN RECHTEN DIE GEACHT WORDT MET 
BEHEER VAN RECHTEN VAN AUTEURSRECHTHEBBENDE TE ZIJN BELAST - BEHEER - BEVOEGDHEID - 
OMVANG

4º AUTEURSRECHT - NABURIGE RECHTEN - DOORGIFTE VIA DE KABEL VAN DE PRESTATIES - 
RECHTEN VAN DE RECHTHEBBENDE - OVERDRACHT VAN DE RECHTEN - VENNOOTSCHAP VOOR HET 
BEHEER VAN DE RECHTEN - UITWERKINGEN

5º BEROEPSVERENIGINGEN - AUTEURSRECHT - NABURIGE RECHTEN - DOORGIFTE VIA DE 
KABEL VAN DE PRESTATIES - RECHTEN VAN DE RECHTHEBBENDE - OVERDRACHT VAN DE RECHTEN - 
VENNOOTSCHAP VOOR HET BEHEER VAN DE RECHTEN - UITWERKINGEN

6º AUTEURSRECHT - NABURIGE RECHTEN - RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - DOORGIFTE VIA 
DE KABEL - PRODUCENT - EXCLUSIEF RECHT VAN AUDIOVISUELE EXPLOITATIE - OPGENOMEN 
PRESTATIES - VERMOEDEN VAN OVERDRACHT AAN DE PRODUCENT - BEWIJS VAN HET TEGENDEEL - 
BEGRIP

7º AUTEURSRECHT - NABURIGE RECHTEN - UITVOEREND KUNSTENAAR - AUDIOVISUEEL WERK 
- OVEREENKOMST - BEWIJS DOOR GESCHRIFTEN - OVEREENKOMST TUSSEN KUNSTENAAR EN 
PRODUCENT - AFZONDERLIJKE REGELING

8º AUTEURSRECHT - NABURIGE RECHTEN - RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - DOORGIFTE VIA 
DE KABEL - UITVOEREND KUNSTENAAR - AUDIOVISUELE EXPLOITATIE VAN DE PRESTATIES - 
AFZONDERLIJKE VERGOEDING VOOR ELKE WIJZE VAN EXPLOITATIE - GRONDREGEL - DRAAGWIJDTE

1º, 2° en 3° Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn arrest C-
169/05 van 1 juni 2006 voor recht gezegd dat artikel 9, tweede paragraaf, van de richtlijn 
93/83/EEG van 27 september 1993 van de Raad "aldus moet worden uitgelegd dat wan-
neer een maatschappij voor collectieve belangenbehartiging wordt geacht te zijn belast  
met het beheer van de rechten van een auteursrechthebbende of houder van naburige  
rechten die het beheer van zijn rechten niet aan een maatschappij voor collectieve belan-
genbehartiging heeft opgedragen, die maatschappij het recht van deze rechthebbende 
om een kabelmaatschappij de doorgifte via de kabel van een uitzending toe te staan of te  
verbieden,  mag  uitoefenen,  en  bijgevolg  het  beheer  van  de  rechten  van  de  
rechthebbende door die maatschappij niet beperkt is tot de financiële aspecten van deze  
rechten"1. (Art. 9, §2, Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 sept. 1993; Art. 53, §2, Au-
teurswet 1994)

4º en 5° Artikel 53, Auteurswet 1994 ontzegt de auteur of de houders van naburige rechten 
het recht niet om de doorgifte via de kabel van hun prestaties toe te staan, zodat zij dat  
recht  nog steeds mogen overdragen.  Die bepaling bepaalt  slechts dat het  voormelde 
recht alleen kan worden uitgeoefend door een vennootschap voor het beheer van de 
rechten, maar bepaalt niet dat die vennootschap die moet zijn welke de rechten van de  
overdrager beheerde of geacht was die te beheren. (Art. 53, Auteurswet 1994)

6º Artikel 36, eerste lid, Auteurswet 1994, legt een vermoeden van overdracht van het ex-
clusieve recht van audiovisuele exploitatie van alle daarin begrepen prestaties ten vo-
ordele van de producent vast, behalve wanneer de producent of de uitvoerende kunste-
naar een overeenkomst gesloten hebben waarin laatstgenoemde zich het exploitatierecht  

1 Zie Cass., 4 april 2005, AR C.03.0286.F, AC, 2005, nr. 193.
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voorbehoudt. Het feit dat de uitvoerende kunstenaar zich bij een vennootschap voor het  
beheer van de rechten had aangesloten vóór hij de overeenkomst van audiovisuele pro-
ductie  heeft  gesloten, levert  op zich niet  de in  die bepaling bedoelde andersluidende 
overeenkomst op. (Art. 36, eerste lid, Auteurswet 1994)

7º Krachtens artikel 35, §2, eerste lid, Auteurswet 1994, worden t.a.v. de uitvoerende kun-
stenaar alle contracten schriftelijk bewezen. Uit artikel 36, eerste lid, volgt dat die bepal-
ing niet van toepassing is op de overeenkomst tussen de uitvoerende kunstenaar en de  
producent van een audiovisueel werk. (Artt. 35, §2, eerste lid, en 36, eerste lid, Auteur-
swet 1994)

8º Artikel 36, derde lid, Auteurswet 1994, volgens hetwelk de uitvoerende kunstenaar wiens  
prestatie opgenomen is in een audiovisueel werk, voor elke wijze van exploitatie in de  
regel recht heeft op een afzonderlijke vergoeding, is een grondregel, die geen voorwaar-
den oplegt aan de toepassing van het in artikel 36, eerste lid, bepaalde vermoeden van  
overdracht, maar bepaalt welke gevolgen verbonden zijn aan de uitdrukkelijke dan wel  
vermoede overdracht van het recht van audiovisuele exploitatie van de uitvoerende kun-
stenaar. (Art. 36, derde lid, Auteurswet 1994)

(URADEX cvba T. BEROEPSVERENIGING VAN DE RADIO- EN TELEVISIE- DISTRUBITIE)

ARREST (vertaling)

(AR C.03.0286.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 1998 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Terwijl het eerste middel niet-ontvankelijk werd verklaard, heeft het Hof, bij 

het onderzoek van het eerste onderdeel van het tweede middel, geacht bij arrest 
van 4 april 2005 een prejudiciële vraag te moeten stellen aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, waarop het geantwoord heeft bij het arrest C-169/05 van 
1 juni 2006. 

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan, waarvan het tweede gesteld 

is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 35, 36, 51, 53, 65 en 66 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het au-

teursrecht en de naburige rechten;
- artikel 9 van de Europese richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot 

coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten 
op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel;

- de artikelen 1101, 1108, 1134, 1165, 1249, 1316, 1341, zoals het van toepassing was 
vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 juli 2000, 1348, 1689, 1690, 
zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 16 juli 1994, en 1690 
in zijn huidige versie, van het Burgerlijk Wetboek;

- artikel 876 van het Gerechtelijk Wetboek;
-  het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand meer rechten kan overdragen 

dan die welke hij bezit, zoals dat met name voortvloeit uit de artikelen 40 en 109 van de 
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hypotheekwet;
- het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie van de partijen.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet over het hoger beroep toe dat eiseres heeft inge-

steld tegen de beschikkingen die de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zetelend 
in kort geding heeft gewezen, bevestigt met name de beslissing van 4 juli 1997, in zoverre 
de eerste rechter de vordering van (de eiseres) ontvankelijk heeft verklaard, en bevestigt 
het dictum van de bestreden beschikkingen, in zoverre de eerste rechter de vordering van 
(de eiseres) niet-gegrond heeft verklaard, in zoverre ze gericht was tegen (de eerste ver-
weerster),  maar  die  beslissing evenwel  wijzigt  in  zoverre  de eerste  rechter,  door  zijn 
beslissing van 13 juli 1997, niet bij voorraad maar over de grond van het geschil uitspraak 
heeft gedaan, hervormt de bestreden beslissingen voor het overige en verklaart de vorde-
ring tegen (de tweede verweerster) gedeeltelijk gegrond, stelt vast dat (de tweede ver-
weerster), door sinds 1 november 1996, zonder toestemming van (de eiseres), via de kabel 
de oorspronkelijke radio-uitzending door te geven van de uitgezonden prestaties van uit-
voerende kunstenaars die op voorhand werden aangekondigd door de radio-omroep, die 
geen audiovisuele prestaties zijn en die niet worden uitgevoerd in programma’s die door 
de radio-omroepen of door (de tweede verweerster) zijn geproduceerd, de naburige rech-
ten schendt van de uitvoerende kunstenaars die het beheer van die rechten aan (de eiseres) 
hebben toevertrouwd, beveelt bijgevolg, bij gebrek aan toestemming van (de eiseres), de 
stopzetting van die doorgifte na het verstrijken van de zesde maand die volgt op de bete-
kening van het arrest, maar op voorwaarde dat laatstgenoemde aantoont dat de uitvoeren-
de kunstenaars wier prestaties het voorwerp vormen van het verbod of van het gebrek aan 
toestemming, haar het beheer van hun rechten hebben toevertrouwd, zegt dat dit stopzet-
tingsbevel gepaard gaat met een dwangsom van 50.000 BEF per vastgestelde overtreding 
en veroordeelt (de eiseres) in twee derde van de kosten van beide aanleggen en (de tweede 
verweerster) in het overige derde, op de volgende gronden:

“2.1. (De eiseres) betoogt op grond van de artikelen 51 en 53, §1, van de wet (betref-
fende het auteursrecht en de naburige rechten) dat de prestaties van de uitvoerende kun-
stenaars alleen via de kabel kunnen worden doorgegeven als deze hun toestemming daar-
toe hebben verleend en dat het recht om de doorgifte via de kabel toe te staan of te verbie-
den niet kan worden uitgeoefend door een vennootschap voor collectief beheer van de 
rechten;

zij zet uiteen dat zij, als enige vennootschap voor collectief beheer voor alle categorieën 
van uitvoerende kunstenaars, van de wetgever de bevoegdheid heeft verkregen het recht 
van toestemming voor doorgifte via de kabel uit te oefenen voor alle uitvoerende kunste-
naars, zelfs voor zij die niet bij haar zijn aangesloten;

zij leidt hieruit af dat de kabelmaatschappijen, en met name de tweede (verweerster), 
die de prestaties van de uitvoerende kunstenaars zonder toestemming doorgeven, de door 
haar beheerde naburige rechten bijgevolg schenden;

Artikel 51 van de wet (betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) bepaalt dat 
‘overeenkomstig de voorafgaande hoofdstukken en rekening houdend met de hierna om-
schreven nadere regels, alleen de auteur en de houders van de naburige rechten over het 
recht (beschikken) de doorgifte via de kabel van hun werken en prestaties toe te staan’;

Artikel 53, §1, bepaalt dat ‘het recht van de auteur en van de houders van naburige 
rechten om de doorgifte via de kabel toe te staan of te verbieden, uitsluitend door ven-
nootschappen voor het beheer van de rechten (kan) worden uitgeoefend’, terwijl paragraaf 
2, eerste lid, van datzelfde artikel hieraan toevoegt dat ‘indien de auteur of de houders van 
naburige rechten het beheer van hun rechten niet aan een vennootschap voor het beheer 
van de rechten hebben opgedragen, de vennootschap die rechten van dezelfde categorie 
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beheert, geacht (is) met het beheer van hun rechten te zijn belast’;
De voormelde bepalingen zijn de omzetting, in het Belgische nationale recht, van de ar-

tikelen 8 en 9 van de richtlijn 93/83 van 27 september 1993 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht 
en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (Pu-
blicatieblad, nr. L 248 van 6 oktober 1993);

Zowel de communautaire als de nationale wetgever heeft aldus voor de doorgifte via de 
kabel een op overeenkomsten gestoelde toestemmingsregeling willen invoeren (conside-
rans 27 in de aanhef van de voormelde richtlijn en artikel 51 van de wet (betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten));

Om te voorkomen dat personen die houder zijn van rechten op bepaalde programmaon-
derdelen, door op individuele basis hun rechten te laten gelden, afbreuk zouden doen aan 
het goede verloop van de contractuele regelingen die in hun geheel genomen de continuï-
teit van de doorgifte mogelijk maken, werd evenwel bepaald dat de contractuele vrijheid 
van de uitvoerende kunstenaars in die zin beperkt wordt dat het recht om de doorgifte via 
de kabel toe te staan, alleen kan worden uitgeoefend door een vennootschap voor het col-
lectief beheer van rechten (considerans 28 van dezelfde aanhef en artikel 53 van de wet 
(betreffende het auteursrecht en de naburige rechten));

Aldus beschikken alleen de vennootschappen voor het collectief beheer van naburige 
rechten over het exclusieve recht om de doorgifte via de kabel van de prestaties van de 
houders van die rechten toe te staan of te verbieden;

Dit exclusieve recht is evenwel beperkt tot de rechten waarvan het beheer is toever-
trouwd aan vennootschappen voor collectief beheer en strekt zich niet uit tot de rechten 
waarvan de houder het beheer niet heeft toevertrouwd aan die vennootschappen;

Artikel 53, §2, bepaalt immers niet dat de vennootschap voor collectief beheer het recht 
van die kunstenaars uitoefent om de doorgifte via de kabel toe te staan of te verbieden, zo-
als dat wel het geval is voor de kunstenaars die haar het beheer van hun rechten hebben 
toevertrouwd, zoals de eerste paragraaf van datzelfde artikel preciseert, maar dat zij alleen 
‘geacht wordt met het beheer van hun rechten te zijn belast’, wat, gelet op het feit dat 
voornoemd beheer voornamelijk  van fiduciaire aard is,  in werkelijkheid hoofdzakelijk 
erin bestaat de vergoeding te ontvangen waarop die prestaties recht geven en ze door te 
storten aan de houder van de desbetreffende rechten;

2.2.a. Dit exclusieve recht van de vennootschappen voor collectief beheer om de door-
gifte via de kabel toe te staan of te verbieden, bestaat uiteraard slechts voor zover de uit-
voerende kunstenaars, wier belangen ze behartigen, zelf steeds de houder van datzelfde 
recht (zijn);

Die vennootschappen voor collectief beheer handelen voor rekening van de uitvoerende 
kunstenaars die ze vertegenwoordigen, en zij kunnen niet meer rechten beheren dan die 
welke de laatstgenoemden bezitten;

Als die artiesten hun recht om de doorgifte van hun prestaties toe te staan of te verbie-
den overgedragen hebben, hebben zij het beheer ervan bijgevolg niet kunnen toevertrou-
wen aan een vennootschap voor collectief beheer;

Artikel 36, eerste lid, van de wet (betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) 
bepaalt dat ‘tenzij anders is overeengekomen, de uitvoerende kunstenaar aan de producent 
het uitsluitende recht van audiovisuele exploitatie van zijn prestatie (overdraagt), met in-
begrip van de voor deze exploitatie noodzakelijke rechten, zoals het recht om het werk 
van ondertiteling te voorzien of het na te synchroniseren, onverminderd de bepalingen van 
artikel 34’;

Die  bepaling legt  een vermoeden van overdracht van de exploitatierechten vast  ten 
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voordele van de producent van het audiovisuele werk;
(De eiseres) betoogt evenwel ten onrechte dat dit wettelijk vermoeden van overdracht 

van de rechten niet van toepassing is op het specifieke recht van doorgifte via de kabel;
Niets in de tekst van de artikelen 51 en 53 van de wet (betreffende het auteursrecht en 

de naburige rechten) laat immers toe de toepassing van voormeld artikel 36 uit te sluiten;
De overdracht van de exploitatierechten aan de producent van het audiovisuele werk 

strookt volledig met de opzet van de wet, in zoverre zij beantwoordt aan de bedoeling van 
de wetgever op die manier te voorkomen dat de exploitatie van het werk of van de presta-
tie tegengehouden wordt door een ontevreden uitvoerend kunstenaar, dat een niet-over-
eengekomen of nieuwe vorm niet geëxploiteerd zou kunnen worden of dat de buitenland-
se verdelers niet verzekerd kunnen worden van de correcte overdracht van de exploitatie-
rechten (A. Berenboom, Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, Larcier, 1995, p. 
198);

Het aan de producent toegekende exploitatierecht van het audiovisuele werk heeft be-
trekking op alle mogelijke audiovisuele exploitatievormen, waaronder televisie, ongeacht 
de wijze van verdeling, en met name de kabel (A. Berenboom, op. cit., p. 199 en 279);

Het vermoeden van overdracht, door de uitvoerend kunstenaar, van zijn exclusieve ex-
ploitatierechten aan de producent heeft dus tevens betrekking op het recht van doorgifte 
van prestaties via de kabel;

Voormeld artikel 36 zou geen nuttige uitwerking meer hebben als daaraan een andere 
draagwijdte werd gegeven, aangezien de producenten en hun medecontractanten het werk 
of de audiovisuele prestaties van de uitvoerende kunstenaars niet meer nuttig en efficiënt 
zouden kunnen exploiteren;

Het vermoeden van overdracht van de rechten aan de producent is volstrekt verenigbaar 
met de toepassing van voormeld artikel 53 van de wet (betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten);

Het recht om de doorgifte via de kabel toe te staan of te verbieden, kan immers heel 
goed worden uitgeoefend door een vennootschap voor het collectief beheer van de rechten 
van de producenten, waardoor aldus het doel van de wetgever bereikt wordt;

2.2.b. (De eiseres) betoogt terecht dat het vermoeden van overdracht van de exploitatie-
rechten, bedoeld in artikel 36 van de wet (betreffende het auteursrecht en de naburige 
rechten), slechts bestaat voor zover er een contractuele verbintenis van rechtstreekse pro-
ductie is tussen de uitvoerende kunstenaar en een producent;

Er kan immers van worden uitgegaan dat een aantal uitvoerende kunstenaars niet recht-
streeks een beroep doen op een producent, ofwel voor het geheel van hun prestaties, ofwel 
voor slechts een gedeelte ervan;

Het wettelijk vermoeden van overdracht van de rechten bestaat evenwel van zodra een 
dergelijke contractuele verbintenis - die geen enkele schriftelijke overeenkomst behoeft en 
door alle middelen rechtens kan worden bewezen - voorhanden is;

(De eiseres) dient voor elke artiest waarvan zij de doorgifte via de kabel van het geheel 
of een gedeelte van zijn prestaties niet wil toestaan, te bewijzen dat deze geen dergelijke 
overeenkomst heeft gesloten;

Zij dient immers, in haar hoedanigheid van vennootschap voor het collectief beheer van 
de rechten en als eiseres tot stopzetting, te bewijzen dat de uitvoerende kunstenaars nog 
steeds houder zijn van hun exploitatierechten, wat zij te dezen niet aantoont;

Zij kan de doorgifte via de kabel van het door haar beheerde repertoire immers niet 
weigeren,  alleen op  grond dat  enkele  uitvoerende kunstenaars  geen  productieovereen-
komst zouden hebben gesloten, hoewel zij niet preciseert wie die artiesten zijn en welke 
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hun prestaties zijn, evenmin als de verhouding van die prestaties binnen het geheel van 
haar repertoire;

2.2.c. Het is juist dat een kunstenaar die zijn recht van doorgifte via de kabel heeft 
overgedragen, het geen tweede keer kan overdragen;

Het standpunt van (de eiseres) kan echter niet worden gevolgd, wanneer ze betoogt dat 
de uitvoerende kunstenaars, door lid te worden van een vennootschap voor collectief be-
heer, hun uitsluitende rechten aan die vennootschap overdragen en ze niet aan de audiovi-
suele producent kunnen overdragen;

Voornoemd artikel 36, eerste lid, van de wet (betreffende het auteursrecht en de naburi-
ge rechten) preciseert dat de uitvoerende kunstenaar het uitsluitende recht van de audiovi-
suele exploitatie van de prestatie, overdraagt aan de producent van het audiovisuele werk 
‘tenzij anders is overeengekomen’;

Het wettelijk vermoeden van overdracht van de rechten kan, aangezien het bestaat ten 
gunste van de producent, alleen worden weerlegd door een andersluidende overeenkomst 
tussen laatstgenoemde en de artiest;

Er kan aan de producent, die het recht heeft een beroep te doen op het wettelijk ver-
moeden, dus geen overeenkomst worden tegengeworpen waarin hij geen partij is en die 
gesloten werd tussen de artiest en een vennootschap voor het collectief beheer van de 
rechten;

Een dergelijke overeenkomst voor collectief beheer kan, al is ze gesloten vóór de over-
eenkomst van audiovisuele productie, niet ertoe leiden dat de producent de hem bij wet 
toegekende uitsluitende exploitatierechten worden ontzegd;

De overdracht door de uitvoerende kunstenaar van zijn rechten aan een vennootschap 
voor collectief beheer heeft, zolang deze niet is bekrachtigd door de productieovereen-
komst, bijgevolg geen gevolgen ten aanzien van de producent, in zoverre ze betrekking 
heeft op het recht om de doorgifte via de kabel toe te staan of te verbieden;

De respectieve aard van de overdracht van de naburige rechten aan een beheersven-
nootschap, enerzijds, en aan de producent, anderzijds, maakt evenwel de coëxistentie van 
beide overdrachten mogelijk;

De overdracht van de rechten van uitvoerende kunstenaars aan een vennootschap voor 
het collectief beheer van de rechten is hoofdzakelijk van fiduciaire aard, terwijl de over-
dracht van diezelfde rechten aan de producent van de prestatie betrekking heeft op de ex-
ploitatie ervan;

De overdracht van de rechten aan de vennootschap voor collectief beheer heeft aldus 
tot gevolg dat laatstgenoemde de vergoedingen dient te ontvangen zonder de overdracht 
van die rechten aan de producent te belemmeren, die, van zijn kant, het recht verkrijgt het 
audiovisuele werk te exploiteren (Berenboom, op. cit., p. 308);

(De eiseres) toont niet aan dat de lidmaatschaps-overeenkomsten die gesloten zijn door 
de onderscheiden kunstenaars wier rechten zij beheert, en meer bepaald de bedingen be-
treffende de overdracht, in haar voordeel, van de uitsluitende rechten van audiovisuele ex-
ploitatie van de daarin omschreven prestaties, zijn bekrachtigd door de productie-overeen-
komsten die gesloten zijn met de producenten;

Zij  toont evenmin aan dat de uitvoerende kunstenaars, die haar het beheer van hun 
rechten hebben toevertrouwd, zich het recht hebben voorbehouden diezelfde exploitatie-
rechten uit te oefenen in hun contractuele verhoudingen met hun producent;

Aangezien dit bewijs niet is geleverd, wordt het wettelijk vermoeden, bedoeld in artikel 
36, eerste lid, van de wet (betreffende het auteursrecht en de naburige rechten), gehand-
haafd ten voordele van de producent;
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2.2.d. Het eerste gedeelte van artikel 36, derde lid, van de wet (betreffende het auteurs-
recht en de naburige rechten), bepaalt dat, 'behoudens wat betreft de prestaties met het oog 
op de verwezenlijking van audiovisuele werken die tot de niet-culturele sector of tot de re-
clamewereld behoren, de uitvoerende kunstenaars voor elke wijze van exploitatie recht 
(hebben) op een afzonderlijke vergoeding’;

(De eiseres) evenwel betoogt ten onrechte dat de overeenkomst nietig is als ze niet voor 
elke  exploitatiewijze  een  dergelijke  aparte  vergoeding  voorschrijft,  aangezien  die 
nietigheid niet blijkt uit de bewoordingen van de voormelde bepaling;

De audiovisuele productieovereenkomst moet weliswaar de vergoeding of zijn bereke-
ningswijze  voor  elke  exploitatiewijze  vermelden,  maar  de voormelde wettekst  bepaalt 
evenmin dat het vermoeden van overdracht van die rechten geen gevolgen heeft als aan 
die verplichting niet is voldaan; dat de overeenkomst, bij gebrek aan een dergelijke ver-
melding, noch zijn voorwerp noch zijn reden van bestaan verliest, terwijl de uitvoering er-
van geenszins in het gedrang wordt gebracht, zodat er geen enkele reden bestaat om die 
overeenkomst haar gevolgen te ontzeggen of ze nietig te verklaren, en de uitvoerende 
kunstenaar zijn rechten op vergoeding volledig behoudt;

De producent zal in dat geval moeten bijdragen tot de bruto-inkomsten van de exploita-
tiewijzen die niet uitdrukkelijk worden beoogd door de in de overeenkomst bedongen ver-
goeding of vergoedingen (A. Berenboom, op. cit., p. 201)”;

(…) 2.4. Gelet op de voorgaande beschouwingen, kan (de eiseres) niet eisen dat de 
tweede  (verweerster)  de  audiovisuele  prestaties  van de uitvoerende  kunstenaars,  zoals 
deze hierboven zijn omschreven, niet uitzendt zonder haar toestemming”;

(…)
“6.1. Uit het voorgaande blijkt dat de enige miskenningen van de door (de eiseres) be-

heerde naburige  rechten,  die  te  dezen jegens de tweede verweerster  zijn  bewezen,  de 
doorgiften zijn via de kabel zonder de toestemming van (de eiseres), van de oorspronkelij-
ke radio-uitzending van de prestaties van de uitvoerende kunstenaars, voor zover die pres-
taties niet audiovisueel zijn en niet uitgevoerd worden in programma’s die door de radio-
omroepen of door de tweede (verweerster) zijn geproduceerd;

De beroepen beslissing van 4 juli 1997 wordt niet bekritiseerd, in zoverre de eerste 
rechter beslist dat de kabelmaatschappijen - en dus de tweede (verweerster) - tot op heden 
niet beschikken over de stilzwijgende toestemming van (de eiseres) voor de doorgifte via 
de kabel, zodat dit punt, gelet op het gezag van gewijsde van deze beslissing, definitief 
vaststaat; dat die miskenning, gelet op de hierboven weergegeven redenen (punt 2.1), al-
leen betrekking heeft op de prestaties van de kunstenaars die zich uitdrukkelijk hebben 
aangesloten bij de overeenkomst van (de eiseres) voor collectief beheer en niet op die van 
de kunstenaars die het beheer van hun rechten niet aan laatstgenoemde hebben toever-
trouwd;

Die miskenning bestaat ten slotte sinds 1 november 1996, datum van het verstrijken van 
de laatste toestemming die voorlopig was toegekend aan de eerste (verweerster), die des-
tijds in het kader van de onderhandelingen optrad in naam en in opdracht van haar leden 
en dus van de tweede (verweerster)”.

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 36 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige 

rechten, opgenomen in afdeling 2 met als titel “Bepalingen betreffende de uitvoerende 
kunstenaars”, van het hoofdstuk met betrekking tot de naburige rechten, bepaalt dat de 
uitvoerende kunstenaar, tenzij anders is overeengekomen, aan de producent het uitsluiten-
de recht van audiovisuele exploitatie van zijn prestatie overdraagt, met inbegrip van de 
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voor deze exploitatie noodzakelijke rechten, zoals het recht om het werk van ondertiteling 
te voorzien of het na te synchroniseren, onverminderd de bepalingen van artikel 34.

Dat artikel voert met name een vermoeden van overdracht van de rechten ten gunste 
van de producent in, waarvan de ratio legis erin bestaat te vermijden dat een ontevreden 
uitvoerend kunstenaar de exploitatie van het audiovisuele werk zou tegenhouden.

Dat vermoeden geldt echter alleen binnen de grenzen van de wet.
Volgens artikel 51 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de na-

burige rechten, opgenomen in de afdeling “Doorgifte via kabel”, beschikken alleen de au-
teur en de houders van de naburige rechten over het recht om de doorgifte via de kabel 
van hun werken of prestaties toe te staan.

Artikel  53,  §1,  van  de  voormelde  wet,  dat  artikel  9  van  de  Europese  richtlijn 
93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschrif-
ten betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep 
en de doorgifte via de kabel in het Belgische recht omzet, bepaalt van zijn kant dat het 
recht van de auteur en van de houders van naburige rechten om de doorgifte via de kabel 
toe te staan of te verbieden, uitsluitend door vennootschappen voor het beheer van de 
rechten kan worden uitgeoefend.

In de tweede paragraaf van dat artikel wordt daarenboven gepreciseerd dat indien de 
auteur of de houders van naburige rechten het beheer van hun rechten niet aan een ven-
nootschap voor het beheer van de rechten hebben opgedragen, de vennootschap die de 
rechten van dezelfde categorie beheert, geacht is met het beheer van hun rechten te zijn 
belast, waarbij de wet preciseert dat indien de rechten van die categorie door meer dan één 
vennootschap voor het beheer van de rechten worden beheerd, het de auteur of de houders 
van naburige rechten vrij staat te kiezen welke van die vennootschappen geacht wordt hun 
rechten te beheren. In dat geval gelden voor hen dezelfde rechten en plichten uit de over-
eenkomst tussen de kabelmaatschappij en de vennootschap voor het beheer van de rechten 
als voor de rechthebbenden die het beheer van hun rechten aan deze vennootschap hebben 
opgedragen.

Uit de lezing van die twee paragrafen blijkt dat het recht om de doorgifte via de kabel 
toe te staan, in elk geval uitgeoefend wordt door een vennootschap voor collectief beheer, 
die per definitie een vennootschap is die verplicht is de bij de wet van 30 juni 1994 toege-
kende rechten te beheren onder de voorwaarden die opgesomd worden in de artikelen 65 
en 66 van de voormelde wet, of het nu gaat om een vennootschap waaraan de auteur of de 
houders van de naburige rechten het beheer van hun rechten uitdrukkelijk (hebben) toe-
vertrouwd of om een vennootschap die de rechten beheert van dezelfde categorie en die 
geacht wordt de rechten te beheren van de auteurs of titularissen die het beheer van hun 
rechten niet hebben toevertrouwd aan een vennootschap voor het beheer van de rechten, 
aangezien artikel 53, §2, van de wet van 30 juni 1994 alleen ertoe strekt de vennootschap 
voor het beheer van de rechten te identificeren die, in het tweede geval, de toestemming 
zal moeten verlenen voor de doorgifte via de kabel van het audiovisuele werk.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest bijgevolg om de hierboven vermelde redenen niet 
wettig met redenen is omkleed, in zoverre het oordeelt dat "het exclusieve recht van de 
vennootschappen voor collectief beheer evenwel beperkt is tot de rechten waarvan het be-
heer is toevertrouwd aan vennootschappen voor collectief beheer en zich niet uitstrekt tot 
de  rechten  die  de  houder  niet  heeft  toevertrouwd  aan  het  beheer  van  die 
vennootschappen”, “dat artikel 53, §2, immers niet bepaalt dat de vennootschap voor col-
lectief beheer het recht van die kunstenaars uitoefent om de doorgifte via de kabel toe te 
staan of te verbieden, zoals dat wel het geval is voor de kunstenaars die haar het beheer 
van hun rechten hebben toevertrouwd, zoals de eerste paragraaf van datzelfde artikel pre-
ciseert, maar dat zij alleen ‘geacht is met het beheer van hun rechten te zijn belast’, wat, 
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gelet op het feit dat voornoemd beheer voornamelijk van fiduciaire aard is, in werkelijk-
heid hoofdzakelijk erin bestaat de vergoeding te ontvangen waarop die prestaties recht ge-
ven en ze door te storten aan de houder van de desbetreffende rechten” (schending van de 
artikelen 51, 53, §§1 en 2, 65 en 66 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteurs-
recht en de naburige rechten en 9 van de Europese richtlijn 93/83/EEG van 27 september 
1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige 
rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel), en schendt 
daarenboven de voormelde artikelen, in zoverre het oordeelt dat dit beheer hoofdzakelijk 
van fiduciaire aard is (schending van dezelfde bepalingen) ; het hof van beroep kon op 
zijn minst niet beslissen dat het beheer van fiduciaire aard was zonder acht te slaan op de 
betrokken beheersovereenkomsten, waarbij dat vertrouwen afhankelijk is van de wil van 
de partijen (schending van de artikelen 1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de vrije wil van de partijen).

Tweede onderdeel
Uit artikel 53, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de nabu-

rige rechten blijkt dat het recht van de auteur en van de houders van de naburige rechten 
om de doorgifte via de kabel toe te laten of te verbieden, alleen kan worden uitgeoefend 
door een vennootschap voor het beheer van de rechten, aangezien artikel 53, §2, van de 
voormelde wet uitdrukkelijk bepaalt  dat,  indien de auteur of de houders van naburige 
rechten het beheer van hun rechten niet aan een vennootschap voor het beheer van de 
rechten hebben opgedragen, de vennootschap die rechten van dezelfde categorie beheert, 
geacht is met het beheer van hun rechten te zijn belast, en dat op grond van de in het eer-
ste  onderdeel uiteengezette redenen,  die in dit  onderdeel  als  overgenomen beschouwd 
worden.

Dat artikel legt bijgevolg het beginsel vast van de uitoefening, door de vennootschap-
pen voor het beheer van de rechten, van het recht om de doorgifte via de kabel van de 
werken of prestaties van de auteurs of van de houders van de naburige rechten toe te 
staan, met uitsluiting van de houders van dat recht, waarbij die collectieve uitoefening als 
het ware onlosmakelijk deel uitmaakt van dat toestemmingsrecht en geen enkel onder-
scheid maakt naargelang dat recht al dan niet (is) overgedragen aan een derde. De enige 
uitzondering  op  de  regel  van  de  uitoefening  van  het  toestemmingsrecht  door  de 
vennootschap  voor  het  beheer  van  de  rechten,  is  die  welke  bepaald  is  in  de  derde 
paragraaf van artikel 53 van de wet van 30 juni 1994 ten gunste van de omroeporganisatie 
voor haar eigen uitzendingen.

Bijgevolg is elke houder van het recht om de doorgifte via de kabel van een werk of 
van zijn prestatie toe te staan of te verbieden, voor de uitoefening van dat recht verplicht 
een beroep te doen op een vennootschap voor het beheer van de rechten, of hij nu de oor-
spronkelijke houder is dan wel de persoon op wie dat recht is overgedragen, met inbegrip 
van de producent van het audiovisuele werk.

Daarenboven kan de overdrager de verkrijger alleen de schuldvordering overdragen zo-
als hij ze zelf bezit, dit met toepassing van de regel “Nemo plus iure ad alium transferre 
potest quam ipse habet”.

Bijgevolg kan de houder van een naburig recht, die zijn uitsluitend recht op de audiovi-
suele exploitatie van zijn prestatie overdraagt aan de producent van het audiovisuele werk, 
overeenkomstig artikel 36 van de wet van 30 juni 1994, hem niet meer rechten overdragen 
dan hij er zelf bezit, zodat die producent, net als de oorspronkelijke houder van het recht, 
zich moet schikken naar de beperking die voortvloeit uit artikel 53 van de voormelde wet 
die betrekking heeft op de toestemming van de doorgifte via de kabel van de prestatie van 
de houder van het naburige recht.

Het hof bepaalt dat de uitvoerende kunstenaars hun recht om de doorgifte via de kabel 
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van hun prestaties toe te staan of te verbieden, niet mogen hebben overgedragen opdat de 
kabelmaatschappijen de vennootschap voor het beheer van de rechten de toestemming 
dienen te vragen om de prestatie via de kabel door te geven, terwijl artikel 53 van de wet 
van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten geen enkel onder-
scheid maakt naar gelang van het exclusieve recht op de audiovisuele exploitatie van de 
uitvoerend kunstenaar, met inbegrip van het recht om de doorgifte via de kabel van de 
prestatie toe te staan, al dan niet (is) overgedragen aan een derde, en voegt aan de wet al-
dus een voorwaarde toe die daarin niet is vervat (schending van de artikelen 36 en 53, 
§§1, 2 en 3, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rech-
ten).  Het hof van beroep oordeelt dat de producent aan wie het recht van audiovisuele 
exploitatie van de prestatie wordt overgedragen, met uitsluiting van de vennootschap voor 
colletief beheer het recht uitoefent om de doorgifte van het werk via de kabel toe te staan, 
en miskent zodoende daarenboven de beginselen van toepassing op de overdracht van elk 
recht, volgens welke de overdrager de verkrijger niet meer rechten kan overdragen dan hij 
er zelf bezit, beginselen waarvan de wet van 30 juni 1994 niet is afgeweken (schending 
van de artikelen 1249 en 1689 van het Burgerlijk Wetboek, 36 en 53 van de wet van 30 
juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten,  en miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk niemand meer rechten kan overdragen dan die 
welke hij bezit, zoals dat beginsel met name voortvloeit uit de artikelen 40 en 109 van de 
hypotheekwet).

Derde onderdeel
Artikel 36, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 

naburige rechten bepaalt uitdrukkelijk dat, tenzij anders is overeengekomen, de uitvoeren-
de kunstenaar aan de producent het exclusieve recht van audiovisuele exploitatie van zijn 
prestatie overdraagt, met inbegrip van de voor deze exploitatie noodzakelijke rechten, zo-
als het recht om het werk van ondertiteling te voorzien of het na te synchroniseren, onver-
minderd de bepalingen van artikel 34.

Het bestaan van een dergelijke andersluidende overeenkomst, of met andere woorden 
de uitsluiting van het voormelde recht uit de met de producent gesloten overeenkomst, 
kan niet alleen volgen uit de overeenkomst tussen de kunstenaar en de producent waarin 
uitdrukkelijk wordt bedongen dat de uitvoerend kunstenaar dat recht niet aan de producent 
overdraagt, maar zal in voorkomend geval even goed kunnen volgen uit een eerder tussen 
de kunstenaar en een derde gesloten overeenkomst. De kunstenaar begaat overigens een 
fout als hij het betrokken recht overdraagt aan de producent na het reeds te hebben over-
gedragen aan een derde, zonder dat die overeenkomst daarom de bedingen moet bekrach-
tigen die betrekking hebben op de overdracht, ten gunste van de vennootschap voor het 
beheer van de rechten, van de uitsluitende rechten op de audiovisuele exploitatie van de 
prestaties van de uitvoerende kunstenaars, die begrepen zijn in de lidmaatschaps-overeen-
komsten en die tussen laatstgenoemden en de voormelde vennootschap voor het beheer 
van de rechten gesloten zijn, of dat de uitvoerende kunstenaars in de overeenkomst met 
hun producent zich de uitoefening van diezelfde exploitatierechten hebben voorbehouden. 
Die overeenkomsten zijn, in het door het bestreden arrest beschouwde geval, noodzakelij-
kerwijs gesloten na de lidmaatschapsovereenkomst.

Hoewel, immers, overeenkomsten luidens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek al-
leen gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen, dienen derden het bestaan 
van dergelijke overeenkomsten te erkennen en kunnen ze zich beroepen op de gevolgen 
die deze tussen de partijen teweegbrengen.

Luidens artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het is gewijzigd bij de wet van 
6 juli 1994, kan de overdracht van schuldvordering daarenboven worden ingeroepen tegen 
andere derden dan de gecedeerde schuldenaar enkel door het sluiten van de overeenkomst 
van overdracht, terwijl artikel 1690 voordien bepaalde dat de overdracht aan de derde kon 
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worden tegengeworpen door betekening van de overdracht aan de schuldenaar.
Bijgevolg zal de producent het bestaan moeten erkennen van de voordien tussen de uit-

voerende kunstenaar en een vennootschap voor collectief beheer gesloten overeenkomst, 
(welke betrekking heeft op) de overdracht van het recht om de doorgifte van het audiovi-
suele werk toe te staan, en impliceert bijgevolg het weerleggen van het wettelijk vermoe-
den, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteurs-
recht en de naburige rechten.

Het hof van beroep, dat oordeelt dat de andersluidende overeenkomst waarvan sprake is 
in artikel 36, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de na-
burige rechten, noodzakelijkerwijs verwijst naar een andersluidende overeenkomst tussen 
de kunstenaar en de producent, en zodoende uitsluit dat uit een eerder gesloten overeen-
komst tussen de kunstenaar en een derde, zoals een vennootschap voor collectief beheer, 
kan worden afgeleid dat die kunstenaar zijn toestemmingsrecht niet wil overdragen aan de 
producent, voegt aan de wet bijgevolg een voorwaarde toe die deze niet bevat (schending 
van artikel 36, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten). Het hof schendt daarenboven artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, 
door te oordelen dat aan de producent geen overeenkomst kan worden tegengesteld waar-
in hij geen partij is, en die gesloten werd tussen de kunstenaar en een vennootschap voor 
collectief beheer (schending van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek) alsook artikel 
1690 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat de overdracht aan elke derde kan 
worden tegengesteld wegens het sluiten zelf van die overeenkomst, aangezien de wet van 
30 juni 1994 geenszins daarvan afwijkt (schending van artikel 1690 van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals het thans van kracht is, en, voor zover nodig, van artikel 36 van de wet 
van 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten), of op zijn minst 
vanaf de betekening ervan aan de schuldenaar (schending van artikel 1690 van het Bur-
gerlijk Wetboek, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 16 
juli 1994, en, voor zover nodig, van artikel 36 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten).

Vierde onderdeel
Artikel 35, §2, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige 

rechten bepaalt dat ten aanzien van de uitvoerende kunstenaar, alle contracten schriftelijk 
worden bewezen.  Daarenboven moeten de contractuele bedingen met betrekking tot de 
rechten van de uitvoerende kunstenaar en de exploitatiewijzen ervan restrictief worden 
geïnterpreteerd.

Artikel 36 van de voormelde wet bepaalt van zijn kant dat de uitvoerende kunstenaar, 
tenzij anders is overeengekomen, aan de producent het exclusieve recht van audiovisuele 
exploitatie van zijn prestatie overdraagt, met inbegrip van de voor deze exploitatie nood-
zakelijke rechten, zoals het recht om het werk van ondertiteling te voorzien of het na te 
synchroniseren, onverminderd de bepalingen van artikel 34.

In de derde paragraaf wordt gepreciseerd dat de uitvoerende kunstenaars, behoudens 
wat betreft de prestaties voor de verwezenlijking van audiovisuele werken die tot de niet-
culturele sector of tot de reclamewereld behoren, voor elke wijze van exploitatie recht 
hebben op een afzonderlijke vergoeding. Wanneer de overeengekomen vergoeding in ver-
houding staat tot de ontvangsten, bezorgt de producent de uitvoerende kunstenaars over-
eenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken een overzicht van hetgeen hij voor elke wijze 
van exploitatie heeft ontvangen.

Bijgevolg bestaat het wettelijk vermoeden waarvan sprake is in artikel 36, eerste lid, 
van de wet van 30 juni 1994, alleen in zoverre er een rechtstreekse contractuele verhou-
ding van productie bestaat tussen de uitvoerende kunstenaar en een producent, hetgeen 
schriftelijk moet worden bewezen.
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Daarenboven blijkt uit het geheel van die bepalingen dat, bij gebrek aan contractuele 
bedingen betreffende de afzonderlijke vergoeding per exploitatiewijze, zoals de doorgifte 
via de kabel, het desbetreffende wettelijk vermoeden geen gevolgen heeft.

Het hof van beroep, dat oordeelt dat “het wettelijk vermoeden van overdracht van de 
rechten bestaat zodra een dergelijke contractuele verhouding - die geen enkele schriftelij-
ke overeenkomst behoeft en door alle middelen rechtens kan worden bewezen - voorhan-
den is”, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 35, §2, en 
36, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige 
rechten, 1316, 1341, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van het koninklijk be-
sluit van 20 juli 2000, 1348 van het Burgerlijk Wetboek en 876 van het Gerechtelijk Wet-
boek). Het hof van beroep, dat bovendien oordeelt dat er geen enkele reden is om de over-
eenkomst zijn gevolgen te ontzeggen of ze nietig te verklaren omdat de met de producent 
gesloten overeenkomst geen afzonderlijke vergoeding voorschrijft voor elke exploitatie-
wijze, en met name voor de doorgifte via de kabel, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht (schending van de artikelen 35, §2, en 36, eerste en derde lid, van de wet van 30 juni 
1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 51 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht 

en de naburige rechten, beschikken alleen de auteur en de houders van de naburi-
ge rechten over het exclusieve recht om de doorgifte via de kabel van hun wer-
ken en prestaties toe te staan.

Overeenkomstig artikel 53, §1, kan dat recht echter alleen worden uitgeoefend 
door een vennootschap voor het beheer van de rechten. 

Artikel 53, §2, eerste lid, bepaalt dat, indien de auteur of de houders van nabu-
rige rechten het beheer van hun rechten niet aan een vennootschap voor het be-
heer van de rechten hebben opgedragen, de vennootschap die rechten van dezelf-
de categorie beheert, geacht is met het beheer van hun rechten te zijn belast. Vol-
gens artikel  53,  §2,  tweede  lid,  gelden voor die  houders  dezelfde  rechten en 
plichten uit de overeenkomst tussen de kabelmaatschappij en de vennootschap 
voor het beheer van de rechten als voor de rechthebbenden die het beheer van 
hun rechten aan deze vennootschap hebben opgedragen.

Die bepalingen zijn de omzetting, in het Belgische recht, van artikel 9, §1 en 2, 
van de richtlijn 93/83/EEG van 27 september 1993 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het au-
teursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de door-
gifte via de kabel.

In zijn arrest C-169/05 van 1 juni 2006 heeft het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen voor recht gezegd dat artikel 9, tweede paragraaf, van de 
richtlijn 93/83/EEG van 27 september 1993 van de Raad “aldus moet worden 
uitgelegd dat  wanneer  een  maatschappij  voor  collectieve  belangenbehartiging 
wordt geacht te zijn belast met het beheer van de rechten van een auteursrecht-
hebbende of houder van naburige rechten die het beheer van zijn rechten niet aan 
een  maatschappij  voor  collectieve  belangenbehartiging  heeft  opgedragen,  die 
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maatschappij  het  recht  van deze rechthebbende om een kabelmaatschappij  de 
doorgifte via de kabel van een uitzending toe te staan of te verbieden, mag uitoe-
fenen, en bijgevolg het beheer van de rechten van de rechthebbende door die 
maatschappij niet beperkt is tot de financiële aspecten van deze rechten”.

Het arrest beslist dat het exclusieve recht, dat door artikel 53, §1, van de voor-
melde wet is toegekend aan de vennootschappen voor het collectief beheer van 
de naburige rechten van het auteursrecht, om de doorgifte via de kabel van de 
prestaties toe te staan of te verbieden, beperkt is tot de rechten waarvan het be-
heer aan die vennootschappen is toevertrouwd, maar dat de laatstgenoemde ven-
nootschappen, wanneer die rechten hun niet zijn toevertrouwd, krachtens artikel 
53, §2, van de voormelde wet slechts “geacht word(en) met het beheer van (de) 
rechten” van de betrokken houders “te zijn belast”, “wat, gelet op het feit dat 
voornoemd beheer voornamelijk van fiduciaire aard is, in werkelijkheid hoofdza-
kelijk erin bestaat de vergoeding te ontvangen waarop (de) prestaties recht geven 
en ze door te storten aan de houder van de desbetreffende rechten”.

Het arrest schendt aldus artikel 53, §2. 
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
Het voormelde arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-

pen vermeldt, onder punt 24, dat “de richtlijn, zoals overweging 28 ervan verdui-
delijkt, zich niet verzet tegen een overdracht van het recht op doorgifte, (dat) 
deze overdracht zowel op basis van een overeenkomst als op basis van een wet-
telijk vermoeden kan plaatsvinden, (en dat) de richtlijn derhalve niet eraan in de 
weg staat dat een auteur, uitvoerend kunstenaar of producent krachtens een nati-
onale bepaling als artikel 36, eerste alinea, van de wet (van 30 juni 1994) zijn 
hoedanigheid van ‘rechthebbende’ in de zin van artikel 9, lid 2, van de richtlijn 
verliest, met als gevolg dat elke rechtsverhouding die op grond van deze bepa-
ling tussen hem en de maatschappij voor collectieve belangenbehartiging bestaat, 
wordt verbroken ».

Artikel 53 van de voormelde wet ontzegt de auteur of de houders van naburige 
rechten het  recht  niet  om de doorgifte via  de kabel  van hun prestaties toe te 
staan, zodat zij dat recht nog steeds mogen overdragen.

Die bepaling houdt slechts in dat het voormelde recht alleen kan worden uitge-
oefend door een vennootschap voor het beheer van de rechten, maar bepaalt niet 
dat die vennootschap die moet zijn welke de rechten van de overdrager beheerde 
of geacht was die te beheren.

Het bestreden arrest, dat beslist dat het voormelde artikel 53 niet belet dat de 
uitvoerende kunstenaars hun recht om de doorgifte via de kabel van hun presta-
ties toe te staan of te verbieden aan een producent overdragen, en dat het voor-
melde recht “heel goed kan worden uitgeoefend door een vennootschap voor het 
collectief beheer van de rechten van de producenten, waardoor aldus het doel van 
de wetgever bereikt wordt”, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
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Artikel 36, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 bepaalt dat, tenzij anders is 
overeengekomen,  de  uitvoerende  kunstenaar  aan de  producent  het  exclusieve 
recht van audiovisuele exploitatie van zijn prestatie overdraagt, met inbegrip van 
de voor deze exploitatie noodzakelijke rechten.

Die bepaling legt een vermoeden van overdracht, aan de producent van een au-
diovisueel werk, van het exclusieve recht van audiovisuele exploitatie van alle 
daarin begrepen prestaties vast, behalve wanneer de producent en de uitvoerende 
kunstenaar een overeenkomst gesloten hebben waarin laatstgenoemde zich dat 
exploitatierecht heeft voorbehouden.

Het  onderdeel,  dat  betoogt  dat  de  in  die  bepaling bedoelde andersluidende 
overeenkomst kan voortvloeien uit het enkel feit dat de uitvoerende kunstenaar 
zich bij een vennootschap voor het beheer van de rechten had aangesloten vóór 
hij de overeenkomst van audiovisuele productie had gesloten, faalt naar recht.

Vierde onderdeel
Het onderdeel, dat de schending aanvoert van de artikelen 1316, 1341 en 1348 

van het Burgerlijk Wetboek en 876 van het Gerechtelijk Wetboek, zonder aan te 
geven waarom het arrest die bepalingen schendt, is, zoals de verweersters beto-
gen, niet ontvankelijk.

Voor het overige bepaalt enerzijds artikel 35, §2, eerste lid, van de wet van 30 
juni 1994, dat alle contracten ten aanzien van de uitvoerende kunstenaar schrifte-
lijk worden bewezen.

Uit het voormelde artikel 36, eerste lid, volgt dat die bepaling niet van toepas-
sing is op de overeenkomst tussen de uitvoerende kunstenaar en de producent 
van een audiovisueel werk.

Anderzijds bepaalt artikel 36, derde lid, dat de uitvoerende kunstenaar wiens 
prestatie in een audiovisueel werk is opgenomen, voor elke wijze van exploitatie 
in de regel recht heeft op een afzonderlijke vergoeding.

Die bepaling, die een grondregel is, legt geen voorwaarden op aan de toepas-
sing van het in artikel 36, eerste lid, bepaalde vermoeden van overdracht, maar 
bepaalt welke gevolgen verbonden zijn aan de uitdrukkelijke dan wel veronder-
stelde overdracht van het recht van audiovisuele exploitatie van de uitvoerende 
kunstenaar.

Het onderdeel, dat in die mate ontvankelijk is, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het door dat arrest opgelegde 

stopzettingsbevel beperkt tot de prestaties van de uitvoerende kunstenaars die het 
beheer van hun naburige rechten aan de eiseres hebben toevertrouwd.

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 in een derde van de kosten, houdt de overige twee derde 

aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

14 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  mevr. 
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Geinger en Simont.

Nr. 423

3° KAMER - 14 juni 2010

1º ONDERWIJS - UNIVERSITAIR ONDERWIJS - GESUBSIDIEERDE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN - 
UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN VAN DE STAAT - PERSONEELSSTATUUT - GELIJKWAARDIG STATUUT - 
BEGRIP

2º ONDERWIJS - UNIVERSITAIR ONDERWIJS - GESUBSIDIEERDE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN - 
PERSONEELSSTATUUT - ONDERWIJSOPDRACHT - VOLTIJDS - DEELTIJDS - CRITERIUM - AANTAL 
UREN - RAAD VAN BESTUUR - BEVOEGDHEID

1º Artikel 41 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universi-
taire instelling, die bepaalt dat de door de Staat gesubsidieerde universitaire instellingen,  
bij beslissing van hun raad van beheer, voor hun personeel een statuut vaststellen dat 
gelijkwaardig is aan het statuut vastgesteld door de wetten en reglementen voor het per-
soneel  van de universitaire instellingen van de Staat,  vereist  geen volledig  identieke  
statuten, maar kent aan elke door de Staat gesubsidieerde universitaire instelling, gelet  
op de verschillen in feite en in rechte tussen die instellingen, een eigen beoordelings-
marge toe1. (Art. 41, Wet 27 juli 1971)

2º Hoewel artikel 21 van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het univer-
sitair onderwijs door de Staat, zoals het te dezen van toepassing is, voor het bepalen of  
een onderwijsopdracht een voltijdse dan wel deeltijdse opdracht is, niet  meer verwijst  
naar  het  aantal  wekelijks  of  jaarlijks  aantal  uren  die  in  het  kader  van  die  opdracht  
gepresteerd worden, sluit voormeld artikel niet uit dat de raad van beheer met dat criteri-
um rekening kan houden wanneer hij de bij dat artikel toegekende bevoegdheid uitoefent  
om  de  opdracht  van  elk  lid  van  het  voltijds  of  deeltijds  onderwijzend  personeel  te  
bepalen. (Art. 21, Wet 28 april 1953; gewijzigd bij de, Wet 21 juni 1985)

(FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX vzw T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0059.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 maart 2009 gewezen door 

het arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.

1 Cass., 25 feb. 1991, AC, 1990-91, nr. 343.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21 van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair 

onderwijs door de Staat, gewijzigd bij de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs;
- artikel 41 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de univer-

sitaire instelling, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 434 van 5 augustus 1986 tot wij-
ziging van de wetgeving op de financiering en de controle van de universitaire instellin-
gen;

- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoofdberoep van de eiseres gedeeltelijk gegrond, bevestigt het 

beroepen vonnis, in zoverre het de eiseres veroordeelt om aan de verweerster, voor de pe-
riode van 1 september 2002 tot 31 augustus 2003, een wedde te betalen gelijk aan 100 pct. 
van de bezoldiging van een docent met een voltijdse opdracht en met anciënniteit en, voor 
de periode van 1 september 2003 tot 30 september 2008, een wedde te betalen gelijk aan 
de bezoldiging van een hoogleraar  met een voltijdse opdracht en met  anciënniteit,  en 
veroordeelt de eiseres om aan de verweerster een brutoprovisie van 50.000 euro te beta-
len.

Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven wor-
den beschouwd en in het bijzonder om de volgende redenen :

"6. Grondslag
6.1. Kwalificatie als voltijdse of deeltijdse opdracht
6.1.1. Beginselen
A. Wettelijk en reglementair kader
A.1. Op 28 april 1953 keurt de wetgever een wet goed betreffende de inrichting van het 

hoger onderwijs in de Rijksuniversiteiten. De uitvoering van die wetgeving en, met name, 
van de benoemingsvoorwaarden, worden door de Koning vastgesteld (...). Artikel 21 van 
de voormelde wet bepaalt,

- in de eerste paragraaf, dat tot het onderwijzend personeel de gewone hoogleraren, de 
buitengewone hoogleraren, de hoogleraren en de docenten behoren;

- in de tweede paragraaf, dat de raad van beheer mee de opdracht van elk lid van het 
onderwijzend voltijds of deeltijds personeel bepaalt en het of de organen aanduidt waartoe 
het personeelslid behoort. De raad deelt die beslissing mee aan de regering;

- in de derde paragraaf, dat een voltijdse opdracht onderwijs- en onderzoeks-activiteiten 
omvat. Zij kan eveneens activiteiten van dienstverlening aan de gemeenschap omvatten. 
De onderwijsactiviteit kan cursussen, praktische werkzaamheden, oefeningen, de leiding 
van werkzaamheden bij het einde van de studie, alsook de deelname aan de examens, aan 
de examencommissie en aan de beraadslagingen omvatten; 

- in de vierde paragraaf, dat het deeltijds karakter van een opdracht bepaald wordt door 
de raad van beheer, hetzij ter gelegenheid van een ambtsvacature, hetzij wanneer een lid 
van het onderwijzend personeel met een voltijdse opdracht, om een deeltijdse opdracht 
verzoekt. Deeltijds wordt ambtshalve de opdracht van de leden van het onderwijzend per-
soneel die een andere bezoldigde activiteit uitoefenen welke een groot gedeelte van hun 
tijd in beslag neemt.

In geval van een deeltijdse opdracht die zich niet uitsluitend tot onderwijsactiviteiten 
beperkt of in het geval van een deeltijdse opdracht waarvan de titularis tegelijkertijd lid is 
van het vastbenoemd wetenschappelijk personeel, bepaalt de raad van beheer het procen-
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tueel aandeel ten aanzien van de voltijdse opdracht. 
Elke halve dag per week die besteed wordt ten dienste van de instelling, komt overeen 

met 10 pct. van een voltijdse opdracht.
De betrokkenen verkrijgen hetzelfde procentueel aandeel van de wedde die zij als vol-

tijdse leden van het onderwijzend personeel zouden genieten overeenkomstig de artikelen 
36, 38 en 39bis.

Deeltijdse opdrachten die uitsluitend onderwijsactiviteiten omvatten, worden bezoldigd 
overeenkomstig de artikelen 37, 39 en 39ter.

A.2. Op 31 oktober 1953 vaardigt de Koning een besluit uit tot vaststelling van het sta-
tuut van de geaggregeerden, de repetitors en het wetenschappelijk personeel bij de Rijks-
universiteiten.

A.3. Op 27 juli 1971 wijzigt de wetgever de reglementering op de door de Staat gesub-
sidieerde vrije universiteiten door de wet op de financiering en de controle van de univer-
sitaire instelling.

Artikel 41 van die wet bepaalt dat de door de Staat gesubsidieerde universitaire instel-
lingen, bij beslissing van hun raad van beheer, voor hun personeel bezoldigd ten laste van 
de werkingstoelagen bepaald bij artikel 25, een statuut vaststellen dat gelijkwaardig is aan 
het statuut vastgesteld door de wetten en reglementen voor het personeel van de universi-
taire instellingen van de Staat.

A.4. De raad van beheer van (de eiseres) heeft, overeenkomstig die wetsbepaling, het 
statuut van het academisch personeel van de "Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix" vastgesteld. Dat statuut bepaalt met name wat volgt:

- het academisch personeel verbindt zich ertoe onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en, 
volgens de behoeften, activiteiten van dienstverlening aan de gemeenschap, uit te oefenen, 
mits (de eiseres) zich ertoe verbindt hen de nodige middelen daartoe te verschaffen (arti-
kel 1, tweede lid);

- de leden van het academisch personeel hebben een voltijdse of een deeltijdse opdracht 
(artikel 8);

- een voltijdse opdracht bestaat uit onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en, eventueel, 
uit activiteiten van dienstverlening aan de gemeenschap (artikel 9);

- het deeltijds karakter van een opdracht wordt bepaald door de raad van beheer (artikel 
10);

- de deeltijdse opdrachten worden bepaald, hetzij als een percentage van de voltijdse 
opdrachten, hetzij als een onderwijsopdracht bestaande uit een aantal lesuren, dat uitge-
drukt wordt in een aantal uren per week gedurende één jaar (artikel 10, derde lid);

- elk lid van het academisch personeel met voltijdse opdracht vervult normaliter een op-
dracht met in totaal 150 lesuren per academiejaar of met een even hoog aantal andere on-
derwijsprestaties (artikel 19);

- de leden van het academisch personeel nemen deel aan het beheer van de faculteiten 
(artikel 25);

- elk orgaan van de faculteiten moet de opdrachten van de leden van het academisch 
personeel waarvoor het bevoegd is, billijk verdelen, zodat elk lid over de nodige tijd be-
schikt om zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten efficiënt en regelmatig uit te oefenen 
(artikel 26);

- indien de raad van beheer, na het advies van de bevoegde facultaire organen te hebben 
ingewonnen, beslist om de onderwijs- of onderzoeksprogramma's te wijzigen, kunnen de 
opdrachten van een academisch personeelslid gewijzigd worden op voorwaarde dat hij 
hiermee vooraf instemt en, bij gebrek aan instemming, op voorwaarde dat er een bijzon-
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dere procedure werd nageleefd (artikel 28).
Voor een beter begrip van de verwijzing naar het getal van 150 uren, moet gewezen 

worden op de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 juni 1985 tot wijziging van 
artikel 21 van de wet van 28 april 1953. De memorie van toelichting bij de wet van 21 
juni 1985, en meer bepaald hoofdstuk IV dat betrekking heeft op de bepalingen tot wijzi-
ging van sommige wetten betreffende het universitair onderwijs, is gesteld als volgt:

'De Minister van Onderwijs (F) verklaart dat hoofdstuk IV van de wet op het onderwijs 
een dubbel doel beoogt: enerzijds wordt de opdracht van de voltijdse universiteitsprofes-
soren door het schrappen van een dwingende bepaling verrijkt en de samenstelling ervan 
versoepeld; anderzijds wordt de autonomie van rijksuniversiteiten inzake organisatie van 
het onderwijs en het onderzoek vergroot door de toekenning van grotere bevoegdheid aan 
de raden van beheer van deze instellingen (...). Artikel 21 van deze wet (lees : de wet van 
28 april 1953) geeft een opsomming van de samenstellende elementen van de opdracht, 
zowel kwantitatief (een minimum van vijf weekuren onderricht, praktische werkzaamhe-
den en oefeningen) als kwalitatief (activiteiten van onderwijs, onderzoek en administratief 
beheer).

Het is evenwel van belang op te merken dat deze regels op dit ogenblik (lees: 1985) 
niet meer beantwoorden aan de realiteit, noch aan de noden van de instellingen. Inder-
daad, de werkelijke opdracht van elk lid van het onderwijzend personeel mag zich niet be-
perken tot normale onderwijsactiviteiten. Ze dient ook onderzoek en verschillende activi-
teiten van dienstverlening aan de gemeenschap te omvatten.

Het minimum van vijf weekuren is in de meeste gevallen achterhaald. De gemiddelde 
onderwijsbelasting van  elk  lid  van  het  onderwijzend personeel  bedraagt  zeven  à  acht 
weekuren cursussen, praktische werkzaamheden en oefeningen. Het moet gezegd worden 
dat de wijziging van de geldende regels geen enkel financieel effect kan hebben op de 
Rijksbegroting. De universiteiten worden immers niet gefinancierd op basis van het aantal 
leden onderwijzend personeel, maar op basis van het aantal studenten. 

De Regering kiest dan ook voor een zekere soepelheid en laat het over aan elke instel-
ling om de samenstellende elementen van eenieders opdracht te bepalen. Het is inderdaad 
op het niveau van de instelling dat de verdeling van taken optimaal kan gebeuren volgens 
de behoeften. (...) (Het) behoort voortaan tot de bevoegdheid van de raad van beheer om 
de opdracht te bepalen en te wijzigen, en dit na raadpleging van de door hem aangewezen 
organen'.

Uit het onderzoek van de voormelde wetten en besluiten kan het volgende worden afge-
leid:

1° De raad van beheer krijgt, onder toezicht van de regering, een zeer grote vrijheid om 
te oordelen of een opdracht voltijds dan wel deeltijds is;

2° Binnen de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid kan de raad van beheer afwijken 
van het aantal van 150 uren (vijf uren per week) waarin een voltijdse opdracht bestaat, 
door dat aantal te wijzigen op grond van verschillende criteria. Die criteria moeten objec-
tief verantwoord blijven, om willekeur te voorkomen;

3° De raad van beheer moet de door hem uitgevaardigde reglementsbepalingen naleven. 
Hoewel, met andere woorden, de raad vrij bepaalt of een opdracht voltijds dan wel deel-
tijds is, moet hij dat doen met inachtneming van de bestaande en in het reglement vastge-
stelde voorwaarden;

4° De in het statuut vastgestelde criteria zijn de volgende:
- krachtens artikel 19 vervult elk lid van het academisch personeel met voltijdse op-

dracht normaliter een opdracht met in totaal 150 lesuren per academiejaar of met een even 
hoog aantal andere onderwijsprestaties;
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- krachtens artikel 9 bestaat een voltijdse opdracht uit onderwijs- en onderzoeksactivi-
teiten en, eventueel, uit activiteiten van dienstverlening aan de gemeenschap;

- krachtens artikel 10, derde lid, stemt elke wekelijkse halve dag dienstverlening aan de 
instelling overeen met 10 pc. van een voltijdse opdracht. De dienstverlening aan de instel-
ling omvat niet alleen de uren onderricht, maar ook de uren wetenschappelijk onderzoek 
en de uren dienstverlening aan de gemeenschap;

- uit het onderling verband tussen de artikelen 9 en 10, derde lid, bijkt dat de dienstver-
lening aan de instelling onderwijs-, onderzoeksactiviteiten en activiteiten van dienstverle-
ning aan de gemeenschap omvat".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 21 van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair 

onderwijs door de Staat, gewijzigd bij de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs 
luidt als volgt:

"§1. Tot het onderwijzend personeel behoren de gewone hoogleraren, de buitengewone 
hoogleraren, de hoogleraren en de docenten.

§2. De raad van beheer bepaalt mee de opdracht van elk lid van het onderwijzend vol-
tijds of deeltijds personeel en duidt het of de organen aan waartoe het personeelslid be-
hoort. De raad deelt die beslissing mee aan de regering.

§3. Een voltijdse opdracht omvat onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Zij kan even-
eens activiteiten van dienstverlening aan de gemeenschap omvatten. De onderwijsactivi-
teit kan cursussen, praktische werkzaamheden, oefeningen, de leiding van werkzaamhe-
den bij het einde van de studie, alsook de deelname aan de examens, aan de examencom-
missie en aan de beraadslagingen omvatten.

§4. Het deeltijds karakter van een opdracht wordt bepaald door de raad van beheer, het-
zij ter gelegenheid van een ambtsvacature, hetzij wanneer een lid van het onderwijzend 
personeel  met  een  voltijdse  opdracht,  om een  deeltijdse  opdracht  verzoekt.  Deeltijds 
wordt ambtshalve de opdracht van de leden van het onderwijzend personeel die een ande-
re bezoldigde activiteit uitoefenen welke een groot gedeelte van hun tijd in beslag neemt.

In geval van een deeltijse opdracht die zich niet uitsluitend tot onderwijsactiviteiten be-
perkt of in het geval van een deeltijdse opdracht waarvan de titularis tegelijkertijd lid is 
van het vastbenoemd wetenschappelijk personeel, bepaalt de raad van beheer het procen-
tueel aandeel ten aanzien van de voltijdse opdracht. 

Elke halve dag per week die besteed wordt ten dienste van de instelling, komt overeen 
met 10 pct. van een voltijdse opdracht.

De betrokkenen verkrijgen hetzelfde procentueel aandeel van de wedde die zij als vol-
tijdse leden van het onderwijzend personeel zouden genieten overeenkomstig de artikelen 
36, 38 en 39bis.

Deeltijdse opdrachten die uitsluitend onderwijsactiviteiten omvatten, worden bezoldigd 
overeenkomstig de artikelen 37, 39 en 39ter".

Die bepaling, die gewijzigd is bij de wet van 21 juni 1985, verwijst niet meer naar een 
welbepaald aantal uren onderricht die academici met een voltijdse opdracht moeten pres-
teren, maar enkel naar het feit dat een voltijdse opdracht onderwijs-, onderzoeksactivitei-
ten en activiteiten van dienstverlening aan de gemeenschap omvat, en naar het feit dat 
elke wekelijkse halve dag die in het kader van een deeltijdse opdracht besteed wordt ten 
dienste van de instelling, overeenkomt met 10 pct. van een voltijdse opdracht. De wetge-
ver heeft immers vastgesteld dat het aantal weekuren op grond waarvan vroeger bepaald 
werd of een opdracht een voltijdse opdracht was, met name vijf weekuren cursussen of 
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150 uren per jaar, niet meer voldeed, daar een academicus met een voltijdse opdracht ge-
middeld zeven à acht weekuren cursussen, praktische werkzaamheden en oefeningen zou 
presteren, wat neerkomt op 210 tot 240 uren per jaar. Alle verwijzingen naar de 150 uren 
onderricht (vijf weekuren onderricht) voor academici met een voltijdse opdracht werden 
geschrapt.

De wetgever heeft de reglementering op de door de Staat gesubsidieerde vrije universi-
teiten op 27 juli 1971 gewijzigd door de wet op de financiering en de controle van de uni-
versitaire instelling.

Artikel 41 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de univer-
sitaire instelling bepaalt dat "de door de Staat gesubsidieerde universitaire instellingen, bij 
beslissing van hun raad van beheer, voor hun personeel bezoldigd ten laste van de wer-
kingstoelagen bepaald bij artikel 25, een statuut vaststellen dat gelijkwaardig is aan het 
statuut vastgesteld door de wetten en reglementen voor het personeel van de universitaire 
instellingen van de Staat".

De raad van beheer van de eiseres heeft, overeenkomstig die wetsbepaling, het statuut 
van het academisch personeel van de "Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix" 
vastgesteld op 12 september 1991. Dat statuut bepaalt met name wat volgt:

- de leden van het academisch personeel hebben een voltijdse of een deeltijdse opdracht 
(artikel 8);

- een voltijdse opdracht bestaat uit onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en, eventueel, 
uit activiteiten van dienstverlening aan de gemeenschap (artikel 9);

- het deeltijds karakter van een opdracht wordt bepaald door de raad van beheer (artikel 
10);

- de deeltijdse opdrachten worden bepaald, hetzij als een percentage van de voltijdse 
opdrachten, hetzij als een onderwijsopdracht bestaande uit een aantal lesuren, dat uitge-
drukt wordt in een aantal uren per week gedurende één jaar (artikel 10, derde lid);

- elk lid van het academisch personeel met voltijdse opdracht vervult normaliter een op-
dracht met in totaal 150 lesuren per academiejaar of met een even hoog aantal andere on-
derwijsprestaties (artikel 19).

Artikel 41 van de wet van 27 juli 1971, dat de gesubsidieerde universitaire instellingen 
verplicht om voor hun personeel een gelijkwaardig statuut vast te stellen als dat welk van 
toepassing is op het personeel van de Rijksuniversiteiten, heeft de statuten die van toepas-
sing waren in de Rijksuniversiteiten en in de gesubsidieerde universiteiten aldus gelijk-
vormig willen maken. Hoewel dat artikel geen volledig identieke statuten vereist, mogen 
de statuten van de gesubsidieerde universiteiten volgens dat artikel slechts van het perso-
neelsstatuut van de Rijksuniversiteiten afwijken voor zover dat strikt gezien vereist wordt 
door de verschillen in feite en in rechte tussen die twee types van instellingen, gelet met 
name op hun respectieve juridische aard en het hoofdzakelijk privaatrechtelijk dan wel 
publiekrechtelijk karakter van hun betrekkingen met hun personeel. De regels van het sta-
tuut van het personeel van de gesubsidieerde universiteiten moeten bijgevolg uitgelegd 
worden overeenkomstig de regel dat hun statuut gelijkwaardig moet zijn aan dat van het 
personeel van de Rijksuniversiteiten, zodat het bereikte resultaat zoveel mogelijk het re-
sultaat benadert dat door het laatstgenoemde statuut, op dat vlak, bereikt wordt.

Artikel 19 van het statuut van het academisch personeel van de "Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix" moet bijgevolg uitgelegd worden overeenkomstig de regel dat 
hun statuut gelijkwaardig moet zijn aan dat van het personeel van de Rijksuniversiteiten, 
met name overeenkomstig artikel 21 van de wet van 28 april 1953, teneinde de bij de wet 
vereiste gelijkwaardigheid van de statuten te bereiken. Hieruit volgt dat de verwijzing 
naar de 150 uren op grond waarvan een onderwijsopdracht gekwalificeerd wordt, zoals 
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dat vermeld wordt in artikel 19 van het statuut van het academisch personeel van de "Fa-
cultés universitaires Notre-Dame de la Paix", slechts een aanwijzing vormt en dat het vol-
tijds of deeltijds karakter van een opdracht uitsluitend vastgesteld wordt door de raad van 
beheer van die faculteiten, die hierbij rekening mag houden met verschillende andere fac-
toren.

Het arrest, dat bij het beantwoorden van de vraag of een opdracht als een voltijdse dan 
wel deeltijdse opdracht gekwalificeerd moet worden, naar de 150 lesuren verwijst (vijf 
weekuren onderricht), zoals vermeld in het statuut van het academisch personeel van de 
"Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix", terwijl dat aantal van 150 uren niet ver-
meld wordt in het statuut van het personeel van de Rijksuniversiteiten, en dat niet vaststelt 
in hoeverre dat verschil verantwoord wordt door de bijzondere aard van de eiseres, mis-
kent bijgevolg het wettelijk begrip "gelijkwaardig statuut" in de zin van artikel 41 van de 
wet van 27 juli 1971 en verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van alle, in 
het middel bedoelde bepalingen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 41 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van 

de universitaire instelling bepaalt dat de door de Staat gesubsidieerde universitai-
re instellingen, bij beslissing van hun raad van beheer, voor hun personeel een 
statuut vaststellen dat gelijkwaardig is aan het statuut vastgesteld door de wetten 
en reglementen voor het personeel van de universitaire instellingen van de Staat.

Die bepaling vereist geen volledig identieke statuten, maar kent aan elke door 
de Staat gesubsidieerde universitaire instelling, gelet op de verschillen in feite en 
in rechte tussen die instellingen, een eigen beoordelingsmarge toe.

Hoewel artikel 21 van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van 
het universitair onderwijs door de Staat, zoals het te dezen van toepassing is, om 
uit te maken of een onderwijsopdracht een voltijdse dan wel deeltijdse opdracht 
is, niet meer verwijst naar het aantal uren dat in het kader van die opdracht per 
week of jaar gepresteerd wordt, sluit voormeld artikel niet uit dat de raad van be-
heer met dat criterium rekening kan houden wanneer het de bij dat artikel toege-
kende bevoegdheid uitoefent om te bepalen of de opdracht van elk lid van het 
onderwijzend personeel voltijds dan wel deeltijds is.

Het arrest, dat vaststelt dat de raad van beheer van de eiseres, overeenkomstig 
artikel 41 van de wet van 27 juli 1971, op 12 september 1991 een statuut heeft 
vastgesteld, en dat, luidens artikel 19 van dat statuut, " elk lid van het acade-
misch personeel met voltijdse opdracht normaliter een opdracht met in totaal 150 
lesuren per academiejaar of met een even hoog aantal andere onderwijsprestaties 
vervult", schendt geen van de in dat onderdeel bedoelde bepalingen wanneer het 
de aard van de onderwijsopdracht van de verweerster aan de hand van die regel 
van het statuut bepaalt.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
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Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. Mahieu en-
Geinger.

Nr. 424

3° KAMER - 14 juni 2010

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - KENNISGEVING - 
BEGRIP

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - GEADRESSEERDE - 
CORRECT ADRES - VERMELDING - REGELMATIGHEID - UITWERKINGEN

1º De kennisgeving is, luidens artikel 32, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, de toezending  
van een akte van rechtspleging in origineel of in afschrift langs de postdiensten of, in de  
gevallen die de wet bepaalt, onder de daarin bepaalde vormen. (Art. 32, 2°, Gerechtelijk 
Wetboek)

2º Artikel 32, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, impliceert dat, wanneer de kennisgeving 
per post moet geschieden, zij slechts uitwerking kan hebben als zij gedaan wordt aan het  
adres van de geadresseerde. (Art. 32, 2°, Gerechtelijk Wetboek)

(N. T. AAGHON bvba e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0005.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 oktober 2009 gewezen 

door het arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 32, 2°, 35, eerste lid, 57, 792, tweede en derde lid, en 1051, eerste lid, van 

het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1675/15, §1, eerste lid, 2° en 3°, en 1675/16, eerste en vijfde lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, zoals zij respectievelijk gewijzigd zijn door de artikelen 17 en 18 
van de wet van 13 december 2005.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart eisers hoger beroep tegen het vonnis dat de collectieve regeling van 
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zijn schulden herroepen had wegens niet-naleving van de voorwaarden ervan, laattijdig, 
en legt de kosten van het hoger beroep te zijnen laste, om de volgende redenen :

"Het hof (van beroep) neemt kennis van een verzoekschrift in hoger beroep, dat is inge-
komen op 13 augustus 2009;

Het verzoekschrift is gericht tegen een vonnis van 30 april 2009 van de arbeidsrecht-
bank te Brussel. Het vonnis, dat bij verstek is gewezen, is aan de partijen, en met name 
(aan de eiser), ter kennis gebracht bij een brief die op het postkantoor is afgegeven op 6 
mei 2009 (brief niet afgehaald) en een tweede keer op 18 mei 2009 (brief niet afgehaald), 
op het bij de rechtbank bekende adres;

(...) Op de terechtzitting voerde de bemiddelaarster het middel van niet-ontvankelijk-
heid van het hoger beroep aan, op grond dat het hoger beroep te laat was ingesteld. In een 
mondelinge verklaring legt (de eiser) de schuld bij de postdiensten en betoogt hij dat hij 
van de kennisgeving niet op de hoogte is gebracht;

Tenzij de wet anders bepaalt, begint de termijn voor hoger beroep bij de betekening van 
de beslissing (artikel 57, Gerechtelijk Wetboek). De kennisgeving van een vonnis van her-
roeping in het kader van een aanzuiveringsregeling geldt als betekening (artikel 1675/16, 
Gerechtelijk Wetboek);

Het vonnis is bij gerechtsbrief ter kennis gebracht op het adres dat bij de rechtbank op 
dat ogenblik bekend was. De kennisgeving werd twee keer verricht. De kennisgeving is 
volkomen regelmatig, ook al zijn die brieven als 'niet afgehaald' teruggestuurd. Er bestaat 
in dit geval geen enkele aanwijzing van het feit dat de post zijn werk niet goed zou heb-
ben gedaan of van een geval van overmacht. Bovendien moet erop gewezen worden dat 
de kennisgeving, die de griffie van het (arbeids)hof heeft gedaan, op het (nieuwe) adres 
dat in het verzoekschrift van hoger beroep is vermeld, door (de eiser) evenmin is afge-
haald op het postkantoor (eerste kennisgeving); enkel de daaropvolgende kennisgeving 
(zelfde adres) werd afgehaald;

De termijn voor het hoger beroep is één maand (artikel 1051, eerste lid, Gerechtelijk 
Wetboek), te rekenen vanaf de betekening van het vonnis, in dit geval dus vanaf de ken-
nisgeving van het vonnis. De termijn om hoger beroep in te stellen, is voorgeschreven op 
straffe van verval. In dit geval werd het verzoekschrift in hoger beroep op de griffie van 
het arbeidshof neergelegd op 13 augustus 2009, d.w.z. meer dan een maand na de datum 
van kennisgeving van het vonnis".

Grieven
Artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de herroeping van de be-

schikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling 
door de rechter kan worden uitgesproken, op verzoek van de schuldbemiddelaar wanneer 
de schuldenaar 2° zijn verplichtingen niet nakomt, 3° onrechtmatig zijn lasten heeft ver-
hoogd of 4° zijn onvermogen heeft bewerkt.

Overeenkomstig artikel 1675/16, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden de 
uitspraken die door de rechter worden gedaan in het raam van de procedure van de collec-
tieve schuldenregeling, door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht en geldt de 
kennisgeving als betekening (vijfde lid).

Onder kennisgeving moet worden verstaan de toezending van een akte van rechtsple-
ging langs de postdiensten (artikel 32, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) en die kennisge-
ving vindt plaats op de datum van verzending ervan (artikel 792, tweede en derde lid). Ar-
tikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt daarenboven dat, "indien de betekening niet 
aan de persoon kan worden gedaan, zij geschiedt aan de woonplaats of, bij gebreke van 
een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde".

Uit de bij het cassatieberoep gevoegde stukken blijkt te dezen dat het vonnis van 30 
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april 2009 van de arbeidsrechtbank te Brussel, dat eisers aanzuiveringsregeling heeft her-
roepen, bij gerechtsbrief van 6 mei 2009 (aan de eiser) werd toegezonden op het volgende 
adres: ...laan, 54, bus 5, te 1040 Brussel, en, op 18 mei, op het volgende adres: ...laan, 54, 
bus 5, te 1140 Evere. De woonplaats van de eiser was destijds en nu nog steeds echter ge-
vestigd in de ...laan, 64, te 1140 Evere (in tegenstelling tot wat in de aanhef van het arrest 
wordt vermeld).

Dat adres werd op 24 november 2008 bij brief van meester Caroll Adam aan de griffie 
van de arbeidsrechtbank ter kennis gebracht.

Het arrest stelt ten onrechte dat "het vonnis (...) ter kennis is gebracht op het adres dat 
bij de rechtbank op dat ogenblik bekend was" en dat, derhalve, "de kennisgeving (...) re-
gelmatig is, ook al zijn die brieven als 'niet afgehaald' teruggestuurd".

Zodra de kennisgeving van het vonnis van de arbeidsrechtbank niet overeenkomstig bij 
artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek is toegezonden aan de woonplaats van de 
eiser, moet zij geacht worden nooit te hebben plaatsgevonden en moet ervan uitgegaan 
worden dat de kennisgevingen van 6 en 18 mei 2009 de termijn van hoger beroep van één 
maand, bepaald in de artikelen 57 en 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, niet 
hebben kunnen doen ingaan.

Het arrest beslist bijgevolg niet wettig dat eisers hoger beroep tegen het vonnis van 30 
april 2009 van de arbeidsrechtbank te Brussel laattijdig was, omdat het niet was ingesteld 
binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de kennisgeving van het vonnis (schen-
ding van alle in de aanhef van het middel weergegeven bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1675/16, eerste en vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

worden de uitspraken die door de rechter worden gedaan in het raam van de pro-
cedure van de collectieve schuldenregeling, door de griffier bij gerechtsbrief ter 
kennis gebracht en geldt die kennisgeving als betekening. 

In de zin van dat wetboek is de kennisgeving, luidens artikel 32, 2°, ervan, de 
toezending van een akte van rechtspleging in origineel of in afschrift langs de 
postdiensten of, in de gevallen die de wet bepaalt, onder de daarin bepaalde vor-
men.

Die bepaling impliceert dat, wanneer, zoals te dezen, de kennisgeving per post 
moet geschieden, zij slechts uitwerking kan hebben als zij gedaan wordt aan het 
adres van de geadresseerde.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de kennisge-
ving, aan de eiser, van het beroepen vonnis, is gedaan op de ...laan, 54, te Evere, 
terwijl de bemiddelaar de griffie van de arbeidsrechtbank bij brief van 24 no-
vember 2008 in kennis had gesteld van het adres van de eiser, namelijk ...laan, 
64, te Evere.

Het  arrest,  dat  het  hoger  beroep  wegens  laattijdigheid  niet-ontvankelijk 
verklaart, op grond dat "de kennisgeving volkomen regelmatig is, ook al zijn die 
brieven als 'niet afgehaald' teruggestuurd", schendt de voormelde wetsbepalin-
gen.

Het middel is gegrond.
Dictum
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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 Luik.

14 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  mevr. 
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De 
Bruyn.

Nr. 425

2° KAMER - 15 juni 2010

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK - 
ONDERTEKENEN VAN VONNISSEN EN ARRESTEN - WIJZE

De artikelen 782 et 782bis Gerechtelijk Wetboek staan niet eraan in de weg dat de rechters 
alsnog samen het vonnis of het arrest uitspreken en het vervolgens ondertekenen of dat  
zij het vonnis of het arrest dat de voorzitter alleen heeft uitgesproken, slechts na de uit-
spraak ondertekenen, mits het respecteren van de regel dat het vonnis of het arrest moet  
worden gewezen door die rechters die alle rechtszittingen over de zaak en het beraad 
daarover hebben bijgewoond1. 

(BROOKSHIRE MCDONALD INC e.a. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën)

ARREST

(AR P.09.1743.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 29 oktober 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseres 1 Brookshire McDonald Inc doet afstand zonder berusting van haar 

cassatieberoep in zoverre dit gericht is tegen:
- haar vrijspraak voor de telastleggingen 1 en 2;
- de beschikkingen van het bestreden arrest die haar niet aanbelangen.
De eiser 2 M. B. doet afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep in zo-

verre dit gericht is tegen:
- zijn vrijspraak voor de telastlegging 2;
- de beschikkingen van het bestreden arrest die hem niet aanbelangen. 

1 Zie ook artikel 195bis Wetboek van Strafvordering.
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Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
1. Tegen de beslissing van vrijspraak en tegen de beslissingen die de afstand-

doeners niet aanbelangen, kan geen nieuw cassatieberoep worden ingesteld. Die 
beslissingen zijn immers eindbeslissingen. Er is dan ook geen reden om de af-
stand zonder berusting toe te staan. 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2. De eisers hebben geen belang op te komen tegen de beslissingen van vrij-

spraak en tegen de beslissingen die hen niet aanbelangen. 
In zoverre tegen die beslissingen gericht, is hun cassatieberoep niet ontvanke-

lijk.
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 2 en 782, eerste lid, Ge-

rechtelijk Wetboek: uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat het arrest vóór de uitspraak ondertekend werd door de rechters die het 
hebben gewezen; door de ondertekening van de vaststelling wie het arrest uit-
sprak, blijkt onmiskenbaar dat deze ondertekening plaatsvond na de uitspraak 
van het arrest.

4. Artikel 782 Gerechtelijk Wetboek bepaalt: 
"Voor de uitspraak wordt het vonnis ondertekend door de rechters die het heb-

ben gewezen en door de griffier.
Het eerste lid is evenwel niet van toepassing indien de rechter of rechters oor-

delen dat het vonnis onmiddellijk na de debatten kan worden uitgesproken."
Krachtens artikel 782bis,  eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wordt het vonnis 

uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in af-
wezigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en in voorkomend geval 
voor tuchtzaken, van het openbaar ministerie.

5. Artikel 782 Gerechtelijk Wetboek dat van toepassing is in strafzaken, is niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid. Het is evenmin substantieel. 

6. De voormelde artikelen werden ingevoerd bij de wet van 26 april 2007 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de ge-
rechtelijke achterstand.

7. De voorafgaande ondertekening moet toelaten dat het vonnis of arrest, ook 
in straf- en tuchtzaken, wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die 
het heeft gewezen, in afwezigheid van de andere rechters. Het vonnis of arrest 
kan evenwel alleen worden uitgesproken wanneer vaststaat welke rechters het 
hebben gewezen.

De voormelde bepalingen staan niet eraan in de weg dat de rechters alsnog sa-
men het vonnis of het arrest uitspreken en het vervolgens ondertekenen of dat zij 
het vonnis of het arrest dat de voorzitter alleen heeft uitgesproken, slechts na de 
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uitspraak ondertekenen, mits het respecteren van de regel dat het vonnis of het 
arrest moet worden gewezen door die rechters die alle rechtszittingen over de 
zaak en het beraad daarover hebben bijgewoond.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

15 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. S. Sonck, Brussel en De Bruyn.

Nr. 426

2° KAMER - 15 juni 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - RECHTSHERSTEL - 
STEDENBOUW - HERSTELMAATREGEL - TOEPASSING

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BETALING VAN EEN MEERWAARDE - REDELIJKE 
TERMIJN - OVERSCHRIJDING - RECHTSHERSTEL - HERSTEL IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND

1º en 2° Het reële en meetbare karakter van het rechtsherstel wegens overschrijding van  
de redelijke termijn wordt niet noodzakelijk uitgesloten door de omstandigheid dat bij het  
verstrijken van een daartoe verkregen verlenging van de uitvoeringstermijn, het herstel in  
de oorspronkelijke toestand inzake stedenbouw toch moet worden uitgevoerd1. (Art. 6.1, 
EVRM)

(B. T. GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST

(AR P.10.0151.N)

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

correctionele kamer, van 18 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 
Hij doet eveneens zonder berusting afstand van het cassatieberoep.

1 Zie Cass., 15 sept. 2009, AR P.09.0433.N, niet gepubliceerd.
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Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
7. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 21ter Vooraf-

gaande Titel Wetboek van Strafvordering, artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 
1999 vóór zijn wijziging bij het Aanpassingsdecreet 2009, en artikel 6.1.41, §1, 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: het bestreden arrest, dat vaststelt dat de 
strafvordering verjaard is en dat de redelijke termijn is overschreden, oordeelt 
onterecht dat dit laatste voldoende gesanctioneerd wordt door aan de eiser een 
bijkomende termijn te verlenen vooraleer het volledige herstel in de vorige toe-
stand te moeten uitvoeren.

8. Noch artikel 6 EVRM noch enige andere bepaling van dit verdrag bepalen 
de gevolgen die de rechter aan een door hem vastgestelde overschrijding van de 
redelijke termijn moet verbinden. Het staat aldus aan de rechter om, wanneer hij 
beslist overeenkomstig artikel 13 EVRM een passend rechtsherstel toe te kennen 
omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete 
gegevens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden die 
vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel 
en meetbaar is.

9. Het reële en meetbare karakter van het rechtsherstel wegens overschrijding 
van de redelijke termijn wordt niet noodzakelijk uitgesloten door de omstandig-
heid dat bij het verstrijken van een daartoe verkregen verlenging van de uitvoe-
ringstermijn, het herstel in de oorspronkelijke toestand toch moet worden uitge-
voerd.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen
Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

15 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. De Baets.
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Nr. 427

2° KAMER - 15 juni 2010

HERSTEL IN EER EN RECHTEN - VOORWAARDEN - HERSTEL VAN DE UIT DE MISDRIJVEN 
VOORTVLOEIENDE SCHADE - BEOORDELING DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

De kamer van inbeschuldigingstelling die beslist  over een verzoek tot  herstel in eer en 
rechten oordeelt op onaantastbare wijze over de moeite, door de veroordeelde gedaan 
om de  uit  de  misdrijven  voortvloeiende  schade die  niet  gerechtelijk  mocht  zijn  vast-
gesteld, te herstellen1. (Art. 624, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

(D.)

ARREST

(AR P.10.0278.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 8 januari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 623 Wetboek van Strafvorde-

ring: de verzoeker werd in het vonnis van de correctionele rechtbank van 
Mechelen van 8 november 1989 dat het voorwerp uitmaakt van zijn verzoek 

tot herstel in eer en rechten, veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding 
van één frank provisioneel aan de burgerlijke partij die haar vordering had ge-
raamd op 715.278 frank; deze laatste die daartoe de initiatiefplicht heeft, heeft 
nooit enige moeite gedaan haar vordering ter zake te begroten in tegenstelling tot 
de eiser, zoals uit de stukken blijkt; de kamer van inbeschuldigingstelling wijst 
ten onrechte eisers verzoek af op grond van de vaststelling dat hij zich niet van 
zijn burgerlijke veroordeling heeft gekweten.

2. Krachtens artikel 624, tweede lid, Wetboek van Strafvordering moet het hof 
van beroep bij zijn beoordeling van een verzoek tot herstel in eer en rechten in-
zonderheid rekening houden met de moeite door de verzoeker gedaan om de uit 
de misdrijven voortvloeiende schade die niet gerechtelijk mocht zijn vastgesteld, 
te herstellen.

In zoverre het middel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van de feiten 
door de kamer van inbeschuldigingstelling of het Hof verplicht tot een onderzoek 
van feiten waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

1 Zie Cass., 28 feb. 1978, AC, 1977-78, 763 betreffende de onaantastbare beoordeling door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van de door de veroordeelde tijdens de proeftijd gegeven blijk van verbe-
tering en goed gedrag.
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Het Hof gaat enkel na of de kamer van inbeschuldigingstelling uit de door haar 
vastgestelde feiten geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

3. De kamer van inbeschuldigingstelling stelt onaantastbaar vast dat:
- uit de gegevens van het dossier blijkt dat de eiser "geen enkele inspanning 

heeft geleverd om de door hem veroorzaakte schade te vergoeden, noch om deze 
schade gerechtelijk te laten vaststellen indien hij ze betwist";

- de eiser duidelijk op de hoogte is van de vordering van de burgerlijke partij, 
zoals blijkt uit het op tegenspraak gewezen vonnis van de correctionele recht-
bank van Mechelen van 8 november 1989 en eisers verklaring dienaangaande 
naar aanleiding van een eerdere vraag tot eerherstel;

- de verklaringen van de verantwoordelijke van de burgerlijke partij in het ka-
der van de huidige procedure.

Aldus verantwoordt zij haar beslissing dat het verzoek op grond van artikel 
624 Wetboek van Strafvordering dient te worden afgewezen, naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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.

15 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. A. Peeters, Antwerpen.

Nr. 428

2° KAMER - 15 juni 2010

UITLEVERING - UITLEVERINGSOVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN MAROKKO - BEGINSEL "NON 
BIS IN IDEM" - TOEPASSING

Uit artikel 7 van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko  
betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 en goedgekeurd bij wet van  
24 februari 2005, volgt dat in de bedoelde overeenkomst het beginsel "non bis in idem"  
aldus moet worden uitgelegd dat, behoudens definitieve berechting door de bevoegde 
autoriteiten van de aangezochte Staat, geen verbod tot uitlevering aan de verzoekende  
Staat geldt; wel kunnen redenen voorhanden zijn die een weigering tot uitlevering recht-
vaardigen, zoals daar zijn een beslissing van de aangezochte Staat om niet te vervolgen 
of een einde te stellen aan de ingestelde vervolgingen; ook een berechting door een  
derde Staat van hetzelfde feit of dezelfde feiten, zij weze voorlopig of definitief, staat een  
uitlevering aan de verzoekende Staat niet in de weg, zonder dat evenwel een verplichting  
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tot uitlevering bestaat, maar in die gevallen van facultatieve weigering moet de rechter  
nauwkeurig de redenen en omstandigheden eigen aan de zaak vermelden die naar zijn  
oordeel de weigering van de uitlevering rechtvaardigen1.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. A.)

Conclusie van Eerste Advocaat-generaal M. De Swaef:
1.  Het  cassatieberoep  ingesteld  door  de  eiser  tegen  het  arrest  van  de  kamer  van 

inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Gent is ontvankelijk.
2. Lastens D.A. werd een aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de procureur-generaal 

bij het hof van beroep te Rabat wegens:
A) terroristische groepering;
B) voorbereiding tot het plegen van daden van terrorisme met het oog op een aanslag 

op de openbare veiligheid;
C) inzameling van fondsen voor de financiering van daden van terrorisme, feiten te 

Fez, in de periode van augustus 2004 tot einde maart 2005 gepleegd.
Op grond hiervan dienden de Marokkaanse overheden een verzoek tot uitlevering in.
Het bestreden arrest weigert de uitvoerbaarverklaring van het internationaal aanhoud-

ingsbevel op grond van artikel 7 van de Overeenkomst van 7 juli 1997 gesloten tussen het 
Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende de uitlevering.

De appelrechters komen tot dit besluit omdat "uit onderzoek blijkt dat de feiten A, B en 
C die thans het voorwerp uitmaken van het aanhoudingsbevel waarvoor een exequatur 
wordt gevraagd dezelfde feiten zijn als deze die het voorwerp hebben uitgemaakt van een 
onderzoek in Frankrijk dat er kwam op aangifte van de Marokkaanse autoriteiten en dat 
uiteindelijk resulteerde in een gerechtelijke beschikking tot buitenvervolgingstelling.

Deze gerechtelijke beslissing van een derde Staat met betrekking tot dezelfde feiten als 
deze waarvoor thans aan België de uitlevering wordt gevraagd, levert terzake naar het 
oordeel van het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig artikel 7, derde 
lid van de Overeenkomst van 7 juli 1997 gesloten tussen het Koninkrijk België en het 
Koninkrijk  Marokko betreffende de  uitlevering,  een  afdoende wettelijke  reden  om de 
uitlevering, en a fortiori de uitvoerbaarverklaring van het hierop gesteunde aanhoudings-
bevel te weigeren.

De voormelde beschikking tot  buitenvervolgingstelling, waartegen thans geen hoger 
beroep meer openstaat,  moet  te  dezen beschouwd worden als  een beslissing waarmee 
dezelfde feiten door een derde Staat werden berecht in de zin van het derde lid van artikel 
7 van de bovengemelde overeenkomst.

Wie reeds middels een uitspraak, zoals de gerechtelijke beslissing van de derde Staat 
Frankrijk  voor  dezelfde  feiten  werd  berecht  en  buiten  vervolging  is  gesteld,  kan 
overeenkomstig de Overeenkomst van 7 juli 1997 gesloten tussen het Koninkrijk België 
en het Koninkrijk Marokko betreffende de uitlevering, niet meer voor deze zelfde feiten 
worden vervolgd in Marokko".

Tegen deze beslissing wordt door de eiser in cassatie met een middel opgekomen. Er 
wordt met name aangevoerd dat het "ne bis in idem" beginsel, zoals omschreven in voor-
noemd art. 7, laatste lid alleen de berechting door de vonnisgerechten die ten gronde uit-
spraak deden en niet, zoals in casu, de beslissingen van onderzoeksgerechten die oordelen 
over de al dan niet vervolging, viseert.

3. Artikel 7 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Ma-
rokko betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 bepaalt: “Uitlevering 

1 Zie de concl. van het O.M. 
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wordt niet toegestaan wanneer de opgeëiste persoon door de bevoegde autoriteiten van  
de aangezochte Partij definitief is berecht wegens het feit of de feiten op grond waarvan  
uitlevering wordt gevraagd. De uitlevering kan geweigerd worden wanneer de bevoegde 
autoriteiten van de aangezochte Partij beslist hebben geen vervolgingen in te stellen of  
een einde te maken aan de vervolgingen die zij hadden ingesteld wegens hetzelfde feit of  
dezelfde feiten. De uitlevering kan eveneens worden geweigerd wanneer de gezochte per-
soon door de autoriteiten van een derde Staat is berecht wegens het feit of de feiten op  
grond waarvan uitlevering wordt gevraagd.”2.

Naar het voorbeeld van andere verdragen – zoals het Benelux-Uitleveringsverdrag (art. 
8) en het Europees Uitleveringsverdrag (art. 9) – bevat de eerste regel van artikel 7 van de 
Overeenkomst een verplichte weigeringgrond in geval van definitieve berechting wegens 
hetzelfde feit als datgene waarvoor de uitlevering wordt gevraagd.

De weigering tot uitlevering is in dat geval verplicht3.
Met definitieve berechting is bedoeld de gerechtelijke beslissing waardoor de strafvor-

dering vervalt4.
Deze auteurs voegen daaraan toe dat ook de door de onderzoeksgerechten gewezen 

beslissingen de strafvordering doen vervallen,  doch enkel  tot  wanneer  er zich nieuwe 
telastleggingen voordoen; daaruit volgt dat een beschikking tot buitenvervolgingstelling 
geen definitieve berechting kan uitmaken.

In het kader van het Europees Uitleveringsverdrag wordt met ‘definitief’ bedoeld dat 
alle verhaalmiddelen uitgeput moeten zijn5.

De verplichting om de uitlevering te weigeren houdt in dit geval verband met het feit 
"qu'il n'est plus possible de revenir sur les faits, le jugement en question ayant acquis 
l'autorité de la chose jugée." (Toelichtend rapport).

Verstekvonnissen en vonnissen waarbij de rechtbank zich onbevoegd verklaart kunnen 
niet als definitief worden beschouwd.

4. De tweede mogelijkheid van toepassing van het beginsel ne bis in idem betreft de 
staking  van  vervolgingen,  zoals  die  ook  voorkomt  in  artikel  7  van  de  bilaterale 
Overeenkomst tussen Marokko en België.

Ten  aanzien  van  de  overeenkomstige  bepaling  van  artikel  9.2  van  het  Europees 
Uitleveringsverdrag werd in het Toelichtend rapport geschreven: "La deuxième phrase 
qui a un caractère facultatif vise le cas d'un individu qui a fait l'objet d'une décision met-
tant obstacle aux poursuites ou y mettant fin. Ce cas vise notamment l'ordonnance de  
non-lieu. Dans une telle hypothèse, l'extradition pourra être refusée. Toutefois,  si  des  
faits nouveaux ou d'autres éléments de preuve devaient se présenter, la présente disposi-
tion ne pourrait être invoquée et l'individu devrait pouvoir faire l'objet d'une extradition,  
à moins que la Partie requise le poursuive elle-même en se basant sur les dispositions de 
l'article 8."

Ten aanzien van derde Staten bevat artikel 9 van het Europees Uitleveringsverdrag een 
bepaling die werd ingevoerd door het Protocol van 15 oktober 1975 dat in dat artikel 9 
een tweede lid invoerde.

Artikel  9.2  van  het  Europees  Uitleveringsverdrag  vereist  onherroepelijke  vonnissen 

2 BS, 29 april 2005, Ed. 4, 20316.
3 G. STESSENS en T. ONGENA, “Extraterritorialiteit en het  ne  bis in idem-beginsel”, in BELGISCH-
LUXEMBURGSE  UNIE  VOOR  STRAFRECHT  (ed.),  Strafprocesrecht  en  extraterritorialiteit, 
Brugge, die Keure, 2002, (91) 108-109
4 Cfr. P.E. TROUSSE en J. VANHALEWIJN, Uitlevering en internationale rechtshulp in strafzaken, in APR, 
Brussel, Larcier, 1970, nr. 421).
5 F. THOMAS, De Europese rechtshulpverdragen in strafzaken, Gent, Story-Scientia, 1980, nr. 243.



1812 HOF VAN CASSATIE 15.6.10 - Nr. 428 

gewezen in derde Staten die partij zijn bij het verdrag in welk geval de uitlevering moet 
worden geweigerd als  zekere  condities  zijn  vervuld doch waarbij  de  uitlevering,  mits 
zekere andere condities zijn vervuld, wél kan worden toegestaan.

In het toelichtend rapport  bij het  protocol van 15 oktober 1975 wordt verduidelijkt: 
"Les décisions rendues dans un Etat tiers qui ne revêtent pas la forme d'un jugement et  
qui ont pour effet d'empêcher les poursuites ou d'y mettre fin (e.g. ordonnance de non-
lieu) n'excluent pas et ne limitent pas l'extradition. Ces décisions sont souvent inspirées  
par des motifs de procédure ou influencées par le principe de l'opportunité d'exercer des 
poursuites. C'est pour cette raison que les Conventions sur la valeur internationale des  
jugements  répressifs  et  sur la transmission des procédures répressives,  dont ce para-
graphe s'inspire, n'attribuent l'effet ne bis in idem qu'aux "jugements"".

Met betrekking tot artikel 54 van de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst waar even-
eens sprake is van een onherroepelijk vonnis werd geoordeeld, dat die bepaling ook toe-
passelijk is op procedures tot beëindiging van de strafvervolging waarbij het openbaar mi-
nisterie van een lidstaat zonder rechterlijke tussenkomst een einde maakt aan een in die 
lidstaat  ingeleide  strafprocedure,  nadat  de verdachte heeft  voldaan aan bepaalde voor-
waarden en met name een door het openbaar ministerie vastgestelde geldsom heeft be-
taald6. Men vergelijke dit met de mogelijkheden, bepaald in de artikelen 216bis en ter, 
Wetboek van Strafvordering.

5.  Indien  men  deze  principes  transponeert  naar  de  bilaterale  Overeenkomst  tussen 
Marokko  en  België  en  meer  bepaald  naar  de  derde  hypothese  van  artikel  7  van  die 
overeenkomst  (“De uitlevering  kan eveneens worden  geweigerd wanneer de  gezochte 
persoon door de autoriteiten van een derde Staat is berecht wegens het feit of de feiten op  
grond  waarvan  uitlevering  wordt  gevraagd”)  kan  men besluiten  dat,  ten  eerste,  deze 
weigeringsgrond tot de uitlevering uiteraard facultatief is, dat er, ten tweede, géén sprake 
dient te zijn van een onherroepelijk of definitief beëindigd zijn van de strafvordering en 
dat,  ten  derde,  ‘berechting’  (er  is  géén  sprake  van  vonnis)  niet  noodgedwongen  een 
rechterlijke tussenkomst zou vereisen.

Dit laatste moet betekenen dat er toepassing kan zijn van deze facultatieve weigerings-
grond in geval van minnelijke schikking én, a fortiori, van een beschikking van buitenver-
volgingstelling uitgesproken door een onderzoeksgerecht.

Dit sluit meteen ook in dat – anders dan de memorie van de eiser voorhoudt – de bepal-
ing van artikel 7 van de Overeenkomst tussen Marokko en België niet enkel berechting 
door vonnisgerechten viseert.

Het middel kan aldus geen doel treffen, doch het bestreden arrest geeft evenmin blijk 
van een juiste rechtsopvatting waar het op ongenuanceerde wijze oordeelt dat in geval van 
beschikking van buitenvervolgingstelling in een derde staat, de uitlevering moet worden 
geweigerd, dan wanneer er slechts sprake is van een facultatieve weigeringsgrond. Nu de 
appelrechters geen redenen aanduiden, eigen aan de zaak, die de facultatieve weigering 
van de uitlevering te dezen rechtvaardigen, is hun beslissing niet naar behoren onder-
bouwd en mitsdien niet cassatiebestendig.

Op grond van een door het Hof aan te voeren ambtshalve middel is er derhalve toch 
aanleiding tot cassatie met verwijzing.

ARREST

(AR P.10.0653.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

6 HvJ 11 feb. 2003, nr. C-187/03 en C-358/01, Jur. 2003, I-1345.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 april 2010.

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

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 7 van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Konink-

rijk Marokko betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 en 
goedgekeurd bij wet van 24 februari 2005.

1. Artikel 7 van de voornoemde overeenkomst bepaalt: "Uitlevering wordt niet 
toegestaan wanneer de opgeëiste persoon door de bevoegde autoriteiten van de 
aangezochte Partij  definitief  is  berecht  wegens het  feit  of de feiten op grond 
waarvan uitlevering wordt gevraagd. De uitlevering kan geweigerd worden wan-
neer de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Partij beslist hebben geen ver-
volgingen in te stellen of een einde te maken aan de vervolgingen die zij hadden 
ingesteld wegens hetzelfde feit of dezelfde feiten. De uitlevering kan eveneens 
worden geweigerd wanneer de gezochte persoon door de autoriteiten van een 
derde Staat is berecht wegens het feit of de feiten op grond waarvan uitlevering 
wordt gevraagd."

2. Uit die bepalingen volgt dat in de bedoelde overeenkomst het beginsel "non 
bis in idem" aldus moet worden uitgelegd dat, behoudens definitieve berechting 
door de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Staat, geen verbod tot uitleve-
ring aan de verzoekende Staat geldt. Wel kunnen redenen voorhanden zijn die 
een weigering tot uitlevering rechtvaardigen, zoals daar zijn een beslissing van 
de aangezochte Staat om niet te vervolgen of een einde te stellen aan de ingestel-
de vervolgingen. Ook een berechting door een derde Staat van hetzelfde feit of 
dezelfde feiten, zij weze voorlopig of definitief, staat een uitlevering aan de ver-
zoekende Staat niet in de weg, zonder dat evenwel een verplichting tot uitleve-
ring bestaat.

In die gevallen van facultatieve weigering moet de rechter nauwkeurig de re-
denen en omstandigheden eigen aan de zaak vermelden die naar zijn oordeel de 
weigering van de uitlevering rechtvaardigen.

3. Met de redenen die het bevat, leidt het arrest in algemene termen een ver-
plichting tot weigering van het exequatur af uit het bestaan van een in een derde 
Staat gewezen gerechtelijke beslissing tot buitenvervolgingstelling voor dezelfde 
feiten, en waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat.

Het arrest vermeldt evenwel niet nauwkeurig de redenen en omstandigheden 
eigen aan de zaak die een dergelijke beslissing van weigering verantwoordt.

Zodoende is de beslissing niet naar recht verantwoord.
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Middel
4. Het middel 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.
(...)
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

15 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. B. Kesteloot, Gent, J. Meese, Gent en W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 429

2° KAMER - 15 juni 2010

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP DOOR 
VEROORDEELDE - VERKLARING VAN CASSATIEBEROEP ONDERTEKEND DOOR ADVOCAAT - GRIFFIE 
VAN DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP DOOR VEROORDEELDE - VERKLARING VAN 
CASSATIEBEROEP ONDERTEKEND DOOR ADVOCAAT - GRIFFIE VAN DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK

1º en 2° Tegen beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank kan namens de veroordeelde 
enkel een advocaat rechtsgeldig cassatieberoep aantekenen en dit kan uitsluitend op de  
griffie van de strafuitvoeringsrechtbank; de gedetineerde veroordeelde noch zijn raads-
man heeft de mogelijkheid cassatieberoep in te stellen in de gevangenis overeenkomstig  
de wet van 25 juli 18931. (Art. 97, §1, tweede lid, Wet Strafuitvoering)

(C.)

Conclusie van Eerste Advocaat-generaal M. De Swaef:
1. Luidens artikel 96 Wet Strafuitvoering staat tegen beslissingen van de strafuitvoe-

ringsrechter en van de strafuitvoeringsrechtbank cassatieberoep open voor het Openbaar 
Ministerie en de veroordeelde. Artikel 97, §1 bepaalt dat de verklaring van cassatieberoep 
van de veroordeelde door een advocaat moet worden ondertekend. Deze laatste voorwaar-
de werd ingevoerd bij wet van 6 februari 2009. Ze vloeit voort uit het wetsvoorstel van se-
nator Defraigne2.

Na te hebben vastgesteld dat een van de bijzondere kenmerken van de beslissingen van 
de strafuitvoeringsrechtbank is dat tegen die beslissingen geen hoger beroep of verzet 

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten, Parl.St., Senaat, 2007-2008, nr. 4–497/1.
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openstaat, wat bij de gewone rechterlijke beslissingen wel het geval is en dat het gevolg 
van dat verschil is dat in de praktijk het enige mogelijke rechtsmiddel dat voor de gedeti-
neerden openstaat, het cassatieberoep is, strekte het wetsvoorstel volgens zijn toelichting 
ertoe het aantal  onontvankelijke  cassatieberoepen te  vermijden,  nu vele veroordeelden 
geen  idee hebben  van  de  bevoegdheden  van  het  Hof  van  cassatie.  Er  werd  derhalve 
voorgesteld de veroordeelden te verplichten zich door een advocaat te laten bijstaan, zoals 
dat bijvoorbeeld in zaken van bescherming van de maatschappij het geval is.

Deze werkwijze biedt verschillende voordelen. Eerst  en vooral zal  de advocaat,  die 
vertrouwd is met de rechtspraktijk, het succes van een eventueel cassatieberoep kritisch 
afwegen. Hij zal de rol spelen van een uitgelezen informant voor de gedetineerde, die zijn 
strafzaak beter zal  begrijpen. Tevens zal  de advocaat,  die zich aan een plichtenleer te 
houden heeft,  niet  accepteren dat  hij  zijn  professionele geloofwaardigheid op het spel 
moet zetten in gewaagde voorzieningen of in voorzieningen die duidelijk tot mislukken 
gedoemd zijn.

Het inschakelen van de advocaat fungeert als een soort filter waardoor het aantal ken-
nelijk niet gegronde cassatieberoepen kan worden beperkt3.

Om reden van deze verplichte tussenkomst van een advocaat, werd de termijn voor cas-
satieberoep van de veroordeelde gebracht op vijftien dagen te rekenen van de uitspraak 
van het vonnis4.

2. De alzo tot  stand gekomen wetswijzigingen wijken in beperkende zin af van het 
gemeen recht, waar artikel 417 Wetboek van Strafvordering voorschrijft dat de verklaring 
van beroep in cassatie door de veroordeelde partij wordt gedaan op de griffie en dat deze 
verklaring in dezelfde vorm ook kan worden gedaan door een advocaat.

De Wet Strafuitvoering verschilt tevens wat de gebruikte terminologie betreft van de 
Wet Bescherming Maatschappij die in artikel 19ter bepaalt dat het cassatieberoep tegen 
een door de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij genomen beslissing 
alleen door de advocaat van de geïnterneerde kan worden ingesteld.

Het lijdt nochtans geen twijfel  dat beide regelingen hetzelfde oogmerk hebben, met 
name de verplichte tussenkomst van een advocaat, op straffe van niet-ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep.

3. Dit neemt niet weg dat de regeling, bepaald in artikel 97 Wet Strafuitvoering, in de 
praktijk aanleiding geeft tot moeilijkheden in het geval dat er toepassing wordt gemaakt 
van de wet van 25 juli 1893 betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorzie-
ning in verbreking van de gedetineerde of geïnterneerde personen. Deze wet geeft aan ge-
detineerden of geïnterneerden de mogelijkheid hoger beroep en cassatieberoep in te stel-
len middels een verklaring aan de bestuurders van de inrichtingen of aan hun gemachtigde 
gedaan. Het Hof heeft echter tot op heden herhaaldelijk moeten vaststellen dat de door de 
Wet Strafuitvoering beoogde filterfunctie in geval van verklaring van cassatieberoep door 
de veroordeelde aan de directeur van de gevangenis of zijn gemachtigde blijkbaar niet 
wordt verwezenlijkt5. Niet zo overtuigend evenwel lijkt mij in deze rechtspraak van het 
Hof de voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de veroordeelde 
bij akte, opgesteld in de strafinrichting, dat de advocaat deze verklaring van cassatiebe-
roep dezelfde dag, dan wel op hetzelfde ogenblik moet ondertekenen.

Als wordt aanvaard dat een advocaat een verklaring van cassatieberoep geldig kan on-
dertekenen ingevolge de wet van 25 juli 1893, ziet men niet in waarom dat dan niet zou 

3 Toelichting, Parl.St., Senaat, 2007-2008, nr. 4-497/1.
4 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St., Senaat, 2007–2008, nr. 4–497/4.
5 Cass. 5 mei 2009, AR P.09.0583.N, AC, 2009, nr. 294; Cass. 16 dec. 2009, AR P.09.1694.F, met 
conclusie van advocaat-generaal VANDERMEERSCH; Cass. 12 jan. 2010, AR P.09.1811.N; Cass. 23 feb. 
2010, AR P.10.0188.N; Cass. 1 juni 2010, AR P.10.0817.N.
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kunnen gebeuren binnen de hiervoor wettelijk voorgeschreven termijn van volle vijftien 
dagen nu de eenzijdige verklaring van de veroordeelde in alle geval zonder enige uitwerk-
ing blijft. De vraag daarbij is echter of een geldig cassatieberoep inzake strafuitvoering 
wel mogelijk is met toepassing van de procedure, bepaald in de wet van 25 juli 1893? 

4. Al lijkt vooralsnog het Hof die vraag bevestigend te beantwoorden, doch kunnen er 
m.i. hierover nochtans twijfels rijzen. 

De Wet Strafuitvoering schrijft voor dat het cassatieberoep van de veroordeelde wordt 
ondertekend door een advocaat. Maar de wet van 25 juli 1893 die verklaringen van cassa-
tieberoep in de strafinrichtingen mogelijk maakt, geldt enkel voor de aldaar opgesloten 
personen. De advocaat van de veroordeelde valt daar niet onder, aangezien de wet noch 
doctrine die mogelijkheid tot hem uitbreiden6. Nu kan enerzijds de akte van cassatiebe-
roep, enkel door de veroordeelde ondertekend in de gevangenis, geen geldig rechtsmiddel 
inzake strafuitvoering inhouden. Anderzijds kan de advocaat van de veroordeelde geen 
verklaring van cassatieberoep doen in de gevangenis nu die mogelijkheid enkel aan de ge-
detineerde voorbehouden is.

Is het hieruit af te leiden gevolg dan niet dat, als de verklaring van cassatieberoep door 
een advocaat  moet worden ondertekend,  dit  enkel rechtsgeldig ter  griffie van de stra-
fuitvoeringsrechtbank en niet bij akte, verleden in de gevangenis kan gebeuren? 

Deze vraag werd overigens bij de parlementaire bespreking van de wet van 6 februari 
2009 door senator Collignon (tevens verslaggever) gesteld. Hierop werd niet ontkennend 
geantwoord: senator Defraigne die het wetsvoorstel had ingediend, erkende dat het feit 
van een beroep te moeten doen op een advocaat een bijkomende verplichting is voor de 
gedetineerde, maar tegelijk is het voor hem een bijkomende bescherming7.

5. Uitgaande van de vaststelling dat het stelsel der rechtsmiddelen een gesloten stelsel 
is, komt m.i. de verplichting dat het cassatieberoep, ondertekend door een advocaat tegen 
een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank, dient te gebeuren op de griffie van dat ge-
recht, aldus het meest tegemoet aan de inzichten van de wetgever. Daarvan geeft trouwens 
ook blijk artikel 19bis Wet Sociaal Verweer.

Toen bij wet van 10 februari 1998 aan de geïnterneerde – uitsluitend middels zijn advo-
caat – een recht van hoger beroep werd toegekend tegen de beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij, werd bepaald dat dit hoger beroep wordt ingesteld, 
hetzij door een verklaring afgelegd op het secretariaat van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij die de beslissing gewezen heeft, hetzij door een verklaring afgelegd 
ter  griffie  van  de  inrichting  voor  bescherming  van  de  maatschappij  of  van  de  ervan 
afhangende psychiatrische inrichting waarin de geïnterneerde is opgenomen.

Het volgende lid van artikel 19bis dat voorschrijft dat wanneer het hoger beroep wordt 
ingesteld door een verklaring afgelegd ter griffie van de inrichting waarin de geïnterneer-
de is opgenomen, geeft de directeur van die inrichting daarvan onmiddellijk kennis aan de 
secretaris van de commissie tot bescherming van de maatschappij die de beslissing gewe-
zen heeft en zendt hij hem binnen vierentwintig uur een afschrift van de verklaring van 
hoger beroep, is, aldus de parlementaire bespreking, geïnspireerd door het stelsel van de 
wet van 25 juli 18938. A contrario moet hieruit worden afgeleid dat, tenzij uitdrukkelijke 
wetsbepaling, de wet van 25 juli 1893 geen toepassing vindt voor de advocaat van de ge-
detineerde of geïnterneerde.

Deze oplossing verschaft ook duidelijkheid voor de strafinrichtingen: inzake strafuit-

6 RPDB,  ve Appel en matière répressive,  Compl. VIII,  nr.  168; A. BRAAS,  Traité  élémentaire de 
l'instruction criminelle, 259.
7 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St., Senaat, 2007–2008, nr. 4-497/4 – Algeme-
ne bespreking.
8 Pasin., 1998, 519.
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voering is geen cassatieberoep mogelijk in de gevangenis. Evenmin mag daarbij uit het 
oog worden verloren dat de mogelijkheid cassatieberoep in te stellen in de gevangenis 
overeenkomstig de wet van 25 juli 1893 enkel werd ingevoerd ten behoeve van de gedeti-
neerde die zich niet meer naar de griffie van het gerecht moest verplaatsen9.

Het lijkt moeilijk aan te nemen dat de Wet Strafuitvoering de omgekeerde situatie zou 
hebben bedoeld, met name de advocaat ertoe te brengen naar de strafinrichting te gaan om 
de akte van cassatieberoep (mede met de veroordeelde) te ondertekenen

Het  komt  mij  dus  voor  dat  de  advocaat  na  ruggespraak  met  zijn  cliënt,  het  cas-
satieberoep zal moeten instellen bij de griffie van het rechtscollege dat de uitspraak heeft 
gedaan  en  dus  niet  middels  het  (mede)ondertekenen  van  een  verklaring  van  cas-
satieberoep aan de directeur van de gevangenis of zijn gemachtigde.

Ik geef mitsdien het Hof in overweging de verklaringen van cassatieberoep die zoals te 
dezen, aan deze vereiste niet voldoen, niet ontvankelijk te verklaren.

De middelen die niet de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen betreffen, behoeven 
geen antwoord. 

6. Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR P.10.0878.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis (nr. 653/10) van de strafuitvoe-

ringsrechtbank te Gent van 10 mei 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Artikel 97, §1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, zoals gewijzigd bij artikel 2, 

2°, van de wet van 6 februari 2009 tot wijziging van artikel 97 van de wet van 17 
mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelde tot een vrij-
heidsstraf en van de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten, bepaalt: "De veroordeelde stelt het cassatieberoep 
in binnen een termijn van vijftien dagen, te rekenen van de uitspraak van het 
vonnis. De verklaring van cassatieberoep moet door een advocaat worden onder-
tekend. De cassatiemiddelen worden voorgesteld in een memorie die op de grif-
fie van het Hof van Cassatie moet toekomen ten laatste op de vijfde dag na de 
datum van het cassatieberoep."

2. Uit de voorbereidende werken van de wijzigingswet van 6 februari 2009 
blijkt dat de wetgever met het invoeren van het vereiste dat een advocaat het cas-
satieberoep moet ondertekenen, de bedoeling had dat een advocaat zou fungeren 
als een soort filter die het succes van een eventueel cassatieberoep kritisch af-
weegt en daardoor het aantal niet-gegronde cassatieberoepen beperkt.

9 Pasin, 1893, 242.
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Dat is ook een van de redenen waarom de wetgever de termijn voor het cassa-
tieberoep heeft bepaald op vijftien dagen vanaf de uitspraak in plaats van vieren-
twintig uur na de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief. 

Artikel 1, eerste lid, van de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening 
van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde 
personen bepaalt: "In de centrale gevangenissen, de huizen van verzekering, de 
huizen van arrest en de inrichtingen voorzien bij de wet van 9 april 1930, tot be-
scherming der maatschappij, de bedelaarsgestichten, de toevluchtshuizen en de 
rijksweldadigheidsgestichten, worden door de personen die er in opgesloten of 
geïnterneerd zijn, de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in ver-
breking in strafzaken, aan de bestuurders van die inrichtingen of aan hun ge-
machtigde gedaan. Die verklaringen hebben dezelfde uitwerking als die ter grif-
fie of door den griffier ontvangen."

Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de gedetineerde zelf, niet op zijn 
advocaat. 

Uit dit alles volgt dat enkel een advocaat rechtsgeldig cassatieberoep kan aan-
tekenen en dat dit uitsluitend kan op de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank. 
De gedetineerde veroordeelde noch zijn raadsman heeft de mogelijkheid cassa-
tieberoep in te stellen in de gevangenis overeenkomstig de voornoemde wet van 
25 juli 1893.

Het cassatieberoep dat is aangetekend in de gevangenis, is niet ontvankelijk.
Middelen
3. De middelen die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het 

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

15 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
J. Millen, Tongeren.

Nr. 430

2° KAMER - 15 juni 2010

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING VAN 
STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN - BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS - VERZET

2º VERZET - STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING VAN 
STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN - BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS - VERZET

1º en 2° Artikel 96 Wet Strafuitvoering moet in die zin uitgelegd worden dat het geen ver-
bod inhoudt op verzet tegen een door de strafuitvoeringsrechtbank bij verstek gewezen  
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vonnis tot herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit; dit geldt ook zo de herroeping 
betrekking heeft op een maatregel van beperkte detentie1.

(B.)

ARREST

(AR P.10.0898.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Antwerpen van 7 mei 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 96 Wet Strafuitvoering: het be-

streden vonnis verklaart het verzet van de eiser tegen het bij verstek gewezen 
vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen van 29 januari 2010 onte-
recht niet ontvankelijk op grond dat voormeld artikel 96 niet in de mogelijkheid 
van verzet voorziet.

2.  Bij  arrest  nr.  37/2009  van  4  maart  2009  heeft  het  Grondwettelijk  Hof 
geoordeeld dat artikel 96 Wet Strafuitvoering, de artikelen 10 en 11 Grondwet 
schendt in zoverre het de veroordeelde die niet is verschenen, niet toestaat verzet 
aan te tekenen tegen een vonnis tot herroeping van een uitvoeringsmodaliteit van 
zijn straf.

Daaruit volgt dat artikel 96 Wet Strafuitvoering in die zin uitgelegd moet wor-
den dat het geen verbod inhoudt op verzet tegen een door de strafuitvoerings-
rechtbank bij verstek gewezen vonnis tot herroeping. Dit geldt ook zo de herroe-
ping betrekking heeft op een maatregel van beperkte detentie.

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.
(...)
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, anders sa-

mengesteld.

15 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 

1 Cass., 23 sept. 2009, AR P.09.1359.F, AC, 2009, nr. 522; met concl. van adv.-gen. VANDERMEERSCH 
in Pas., 2009, nr. 522. 
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– Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
G. de Kerchove, Brussel.

Nr. 431

2° KAMER - 16 juni 2010

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN 
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN — STRAFZAKEN - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
TOLK - UITSPRAAK VAN EEN ARREST - TOEPASSINGSGEBIED

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.E - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN TOLK - 
UITSPRAAK VAN EEN ARREST - TOEPASSINGSGEBIED

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN TOLK 
- UITSPRAAK VAN EEN ARREST - TOEPASSINGSGEBIED

4º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN 
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN — STRAFZAKEN - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
TOLK - UITSPRAAK VAN EEN VONNIS OF VAN EEN ARREST - ONBEKWAAMHEID OF ONTBREKEN VAN 
EEN TOLK - GEVOLG

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.E - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN TOLK - 
UITSPRAAK VAN EEN VONNIS OF VAN EEN ARREST - ONBEKWAAMHEID OF ONTBREKEN VAN EEN TOLK 
- GEVOLG

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN TOLK 
- UITSPRAAK VAN EEN VONNIS OF VAN EEN ARREST - ONBEKWAAMHEID OF ONTBREKEN VAN EEN 
TOLK - GEVOLG

1º, 2° en 3° Geen enkele wetsbepaling schrijft  de vertaling voor van de arresten op de  
rechtszitting,  ten  behoeve  van  de  beklaagden  die  de  taal  van  de  rechtspleging  niet  
machtig zijn; het algemene beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging  
en artikel 6.3.e E.V.R.M. hebben betrekking op het debat voor het rechtscollege en niet  
op de uitspraak van de beslissing zelf1. (Art. 6.3.e, EVRM; Algemeen rechtsbeginsel inza-
ke het recht van verdediging; Art. 37, Taalwet Gerechtszaken)

4º, 5° en 6° De onbekwaamheid of het ontbreken van een tolk bij de uitspraak van een von-
nis of van een arrest, kunnen de wettigheid van de beslissing niet aantasten en kunnen,  
in voorkomend geval, alleen invloed hebben op het gebruik van de rechtsmiddelen. (Art. 
6.3.e, EVRM; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; Art. 37, Taalwet 
Gerechtszaken)

(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0612.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 8 juli 1997, AR P.97.0749.N, AC, 1997, nr. 312.
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Het cassatieberoep, dat in de Duitse taal is gesteld, is gericht tegen het arrest, 
dat in diezelfde taal is gewezen door de correctionele kamer van het hof van be-
roep te Luik, op 4 maart 2010.

Bij beschikking van 12 april 2010 heeft de Eerste Voorzitter van het Hof be-
slist dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in de Franse taal zal worden 
gevoerd.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing 

op de tegen de eiser ingestelde strafvordering
Eerste middel
De eiser verwijt de voorzitter van de kamer waarvoor hij is verschenen dat die 

het arrest zo snel heeft uitgesproken dat de tolk die hem bijstond, de beslissing, 
naarmate zij werd voorgelezen, niet begrijpelijk kon vertalen.

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft de vertaling voor van de arresten op 
de rechtszitting ten behoeve van de beklaagden die de taal van de rechtspleging 
niet machtig zijn. Het algemene beginsel van de eerbiediging van het recht van 
verdediging en artikel 6.3.e, van het Verdrag tot bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden hebben betrekking op het debat voor 
het rechtscollege en niet op de uitspraak van de beslissing zelf.

De onbekwaamheid of het ontbreken van een tolk bij de uitspraak kunnen de 
wettigheid van de beslissing niet aantasten en kunnen, in voorkomend geval, al-
leen invloed hebben op het gebruik van de rechtsmiddelen.

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
De eiser voert aan dat het hof van beroep partijdig was doordat het hem de ver-

taling ontzegde van het arrest op het ogenblik dat het in zijn aanwezigheid werd 
uitgesproken.

Het tweede middel, dat volledig is afgeleid uit het eerste middel dat om de 
hierboven uiteengezette redenen is afgewezen, kan niet worden aangenomen.

Derde middel
De eiser voert aan dat het ontbreken van de vertaling van het arrest op het 

ogenblik van de uitspraak, tot gevolg heeft gehad dat zijn termijn om te beslissen 
of hij cassatieberoep zou instellen, werd ingeperkt.

De aangevoerde grief heeft de eiser nochtans niet belet de zaak bij het Hof 
aanhangig te maken en zijn middelen binnen de wettelijke termijnen te formule-
ren.

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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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 cassatieberoep tegen de veroordelende beslissing, 
heeft die kracht van gewijsde.

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

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

16 juni 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. D. Cremer, Eupen.

Nr. 432

2° KAMER - 16 juni 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.E - ONDERZOEKSRECHTER

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - VERHOOR - ONDERZOEKSRECHTER - TOLK

3º ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR - TAALGEBRUIK - TOLK

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - 
VOORAFGAAND VERHOOR - SUBSTANTIEEL VORMVEREISTE - RECHT VAN VERDEDIGING - 
TAALGEBRUIK

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.2 - AANHOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - VOORAFGAAND 
VERHOOR - SUBSTANTIEEL VORMVEREISTE - RECHT VAN VERDEDIGING - TAALGEBRUIK

1º, 2° en 3° Artikel 6.3.e, E.V.R.M., waarborgt het recht op bijstand van een tolk op de  
rechtszitting en heeft geen betrekking op de verschijning van de inverdenkinggestelde  
voor de onderzoeksrechter1. 

4º en 5° Alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen moet de onderzoeksrechter de ver-
dachte ondervragen over de hem ten laste gelegde feiten die aanleiding kunnen geven  
tot de afgifte van een dergelijk bevel, en zijn opmerkingen horen; in principe moet dat  
verhoor gebeuren in een taal die de inverdenkinggestelde begrijpt2. (Art. 16, §2, Voorlop-
ige Hechteniswet; Art. 5.2, EVRM)

1 Zie Cass., 16 nov. 2005, AR P.05.1402.F, AC, 2005, nr. 602.
2 Zie Cass., 5 aug. 2003, AR P.03.1086.N, AC, 2003, nr. 397.
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(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0991.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 5.2 en 6.3.e, EVRM schendt 

aangezien de eiser, voordat hij onder aanhoudingsbevel werd geplaatst, niet werd 
bijgestaan door een tolk.

Artikel 6.3.e, waarborgt het recht op bijstand van een tolk op de rechtszitting. 
Die bepaling heeft geen betrekking op de verschijning van een inverdenkingge-
stelde voor de onderzoeksrechter.

Artikel 5.2 bepaalt dat een ieder die gearresteerd is, onverwijld en in een taal 
die hij verstaat, op de hoogte moet worden gebracht van de redenen van zijn ar-
restatie en van alle beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht.

Krachtens artikel 16, §2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopi-
ge hechtenis, moet de onderzoeksrechter, alvorens een bevel tot aanhouding te 
verlenen, de verdachte ondervragen over de hem ten laste gelegde feiten die aan-
leiding kunnen geven tot de afgifte van een dergelijk bevel en zijn opmerkingen 
horen.

In principe moet dat verhoor gebeuren in een taal die de inverdenkinggestelde 
begrijpt.

Het arrest vermeldt dat van de eiser, naar aanleiding van zijn arrestatie, een ad-
ministratief verslag vreemdelingencontrole is opgemaakt waarin Arabisch ver-
meld wordt als moedertaal en Frans onder de rubriek "andere taal", dat hij door 
de politie uitvoerig werd verhoord, dat hem lezing was gegeven van dat verhoor 
en dat hij gepreciseerd heeft dat het conform zijn verklaring was.

Uit de ondervraging door de onderzoeksrechter blijkt ook dat de eiser Frans 
heeft gekozen als taal van de rechtspleging.

Daaruit volgt dat de appelrechters naar recht beslissen dat het bevel tot aan-
houding regelmatig was uitgevaardigd.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 juni 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. V. Hissel, Luik.

Nr. 433

1° KAMER - 17 juni 2010

1º MILIEURECHT - NATUURBEHOUD - DUINGEBIED - BESCHERMING - BOUWVERBOD - RECHT 
OP SCHADEVERGOEDING - ONTSTAAN - OGENBLIK - GEVOLG - VORDERING TOT BETALING - 
ONTVANKELIJKHEID

2º MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN) - NATUURBEHOUD - 
DUINGEBIED - BESCHERMING - BOUWVERBOD - RECHT OP SCHADEVERGOEDING - ONTSTAAN - 
OGENBLIK - GEVOLG - VORDERING TOT BETALING - ONTVANKELIJKHEID

3º MILIEURECHT - NATUURBEHOUD - DUINGEBIED - BESCHERMING - BOUWVERBOD - 
SCHADEVERGOEDING - AANVRAAG - VORM- EN INHOUDELIJKE EISEN

4º MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN) - NATUURBEHOUD - 
DUINGEBIED - BESCHERMING - BOUWVERBOD - SCHADEVERGOEDING - AANVRAAG - VORM- EN 
INHOUDELIJKE EISEN

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - MILIEURECHT - NATUURBEHOUD - DUINGEBIED - BESCHERMING - 
BOUWVERBOD - SCHADEVERGOEDING - AANVRAAG - VORM- EN INHOUDELIJKE EISEN

1º en 2° Zolang het recht op schadevergoeding wegens het bouwverbod voortvloeiend uit  
de aanduiding als beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk landbouwge-
bied,  dat  ontstaat  bij  overdracht  van het  goed,  bij  de  afgifte  van een weigering  van  
bouwvergunning of bij de afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest, mits de over-
dracht of de afgifte geschiedt na de bekendmaking van het besluit tot definitieve aanduid-
ing als beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied, niet is  
ontstaan, kan in de regel geen vordering tot betaling van schadevergoeding op ontvanke-
lijke wijze worden ingediend1. (Art. 54, §2, Wet 12 juli 1973)

1 Het O.M. concludeerde eveneens tot vernietiging, doch op het tweede onderdeel van het tweede 
cassatiemiddel. Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft concludeerde het O.M. tot ver-
werping van dit onderdeel omdat de appelrechters naar zijn oordeel hun beslissing hadden gegrond 
op de leer van het rechtsmisbruik; met hun oordeel dat eiser in de gegeven omstandigheden en nadat 
de eis volgens hem verjaard zou zijn niet voor het eerst kan inroepen dat de aanvraag voorbarig en 
derhalve niet op ontvankelijke wijze werd ingesteld, gaven zij volgens het O.M. te kennen dat hij zijn 
recht om de onontvankelijkheid in te roepen heeft uitgeoefend zonder redelijk en afdoend belang op 
een wijze die de perken van de uitoefening ervan door een voorzichtig en zorgvuldig persoon ken-
nelijk  te  buiten  gaat.  Op  grond  van  dit  niet  betwist  oordeel  hebben  zij  volgens  het  O.M.  hun 
beslissing naar recht verantwoord. Wat het tweede onderdeel van het eerste middel betreft was het 
O.M. van oordeel dat het opkwam tegen een overtollig motief en derhalve niet ontvankelijk was. Het 
O.M. was, wat het tweede onderdeel van het tweede middel betreft, van mening dat dit onderdeel 
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3º, 4° en 5° Vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natu-
urbehoud, met name 25 november 1996, dienen de aanvragen tot schadevergoeding we-
gens het bouwverbod voortvloeiend uit de aanduiding als beschermd duingebied of voor  
het duingebied belangrijk landbouwgebied, aan de in dit besluit bepaalde vorm- en in-
houdelijke  eisen  te  beantwoorden2 (Art.  54,  §2,  Wet  12  juli  1973;  Artt.  3,  4  en  10, 
B.Vl.Reg. 8 okt. 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natu-
urbehoud)

(VLAAMS GEWEST, VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUU T. P. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0068.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 april 2006 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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
Eerste onderdeel
1. Krachtens het artikel 54, §2, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbe-

houd, ontstaat het recht op schadevergoeding bij overdracht van het goed, bij de 
afgifte van een weigering van bouwvergunning of bij de afgifte van een negatief 
stedenbouwkundig attest, mits de overdracht of de afgifte geschiedt na de be-
kendmaking van het besluit tot definitieve aanduiding als beschermd duingebied 
of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied.

Zolang het recht op schadevergoeding overeenkomstig die bepaling niet is ont-
staan, kan in de regel geen vordering tot betaling van schadevergoeding op ont-
vankelijke wijze worden ingediend.

2. Uit het arrest blijkt dat de verweerders het goed verkocht hebben op 9 juni 
1995, zodat overeenkomstig het genoemde artikel 54, §2, het recht op schadever-
goeding dan ontstond.

gegrond was. Uit de wettelijke bepalingen ter zake, en in het bijzonder artikel 54, §3, van de wet van 
12 juli 1973, volgt naar zijn mening dat het verbod om rekening te houden met het bouwverbod bij 
het bepalen van de verwervingswaarde, enkel betrekking heeft op de gevolgen van het bouwverbod 
dat van kracht werd na de datum van de verwerving en niet op de gevolgen van een bouwverbod dat  
voor die datum reeds van kracht was. Nu de appelrechters in casu oordeelden dat bij het bepalen van 
de verwervingswaarde geen rekening mag worden gehouden met de gevolgen van een bouwverbod 
dat voor de datum van verwerving reeds van kracht was, hadden de appelrechters volgens het O.M. 
voormeld wetsartikel en artikel 1, §1 van het uitvoeringsbesluit van 8 oktober 1996 geschonden.
2 Ibid.
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Uit het arrest blijkt eveneens dat de verweerders een eis tot schadevergoeding 
hebben ingediend op 28 april 1995 bij de Vlaamse overheid.

3. Hieruit volgt dat de vordering voorbarig was.
4. Het arrest dat oordeelt dat de vordering wel ontvankelijk was, schendt de in 

het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel is gericht tegen de subsidiaire beslissing van de appelrechters 

dat de dagvaarding van 17 januari 1997 als aanvraag kan gelden.
6. Krachtens de voornoemde wetsbepaling, gewijzigd bij artikel 3 van het de-

creet van 29 november 1995, dienen de vorderingen tot betaling van schadever-
goeding te worden ingediend bij de Vlaamse regering.

7. De uitvoeringsmodaliteiten van artikel 54 werden bepaald bij besluit van de 
Vlaamse regering van 8 oktober 1996 in werking getreden op 25 november 1996. 
Dit besluit bepaalt inzonderheid hoe de aanvraag moet worden ingediend en hoe 
zij moet onderzocht worden door het bestuur.

8. Uit deze bepalingen volgt dat vanaf 25 november 1996 de aanvragen aan 
bepaalde vorm- en inhoudelijke vereisten moeten beantwoorden.

9. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt niet dat de dagvaarding te dezen 
kan gelijkgesteld worden met het regelmatig instellen van een vordering bij de 
Vlaamse regering zoals in het besluit bedoeld.

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

nietigde 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.

17 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Smetryns – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs.  Geinger, Y. Loix, Antwerpen,  D. Erreygers,  Antwerpen en N. Ansoms, 
Antwerpen.

Nr. 434

1° KAMER - 17 juni 2010

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP - TAAL VAN DE 
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RECHTSPLEGING

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — ALGEMEEN - AKTE VAN RECHTSPLEGING - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - 
DRAAGWIJDTE

3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP - UITEENZETTING VAN 
DE GRIEVEN - TOELICHTING OF ILLUSTRATIE - CITAAT - AARD - GEVOLG

1º Een akte van hoger beroep moet gesteld worden in de taal van de bestreden beslissin1.  
(Art. 1057, Gerechtelijk Wetboek; Art. 24, Taalwet Gerechtszaken)

2º Een akte van rechtspleging wordt geacht geheel in de taal van de rechtspleging te zijn  
gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in die taal 
zijn gesteld2.

3º Een toelichting of illustratie van een grief onder de vorm van een citaat in een akte van  
hoger beroep maakt op zich geen grief uit en is derhalve geen vermelding die in de akte  
van hoger beroep op straffe van nietigheid in de taal van de rechtspleging dient voor te  
komen. (Art. 1057, 7°, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek; Art. 24, Taalwet Gerechtszaken)

(ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS nv T. VLAAMSE GEMEENSCHAP, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BE-
GROTING EN RUIMTELIJKE)

ARREST

(AR C.09.0199.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 november 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift zes middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 

talen in gerechtszaken, waarvan de bepalingen, krachtens artikel 40, eerste lid, 
van dezelfde wet, zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid die van ambts-
wege door de rechter wordt uitgesproken, wordt voor al de rechtscolleges in ho-
ger beroep, voor de rechtspleging de taal gebruikt waarin de bestreden beslissing 
is gesteld. 

1 Cass.,  16  nov.  2009,  AR C.09.0254.N,  AC,  2009,  nr.  666,  met  concl.  van  advocaat-generaal 
MORTIER.
2 Ibid.
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Hieruit volgt dat de akte van hoger beroep, bepaald in artikel 1057 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, moet gesteld worden in de taal van de bestreden beslissing.

Een akte van rechtspleging wordt geacht geheel in de taal van de rechtspleging 
te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de 
akte in die taal zijn gesteld.

2. Overeenkomstig artikel 1057, 7°, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
vermeldt de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting 
van de grieven. De akte van hoger beroep moet derhalve de uiteenzetting van de 
grieven in de taal van de rechtspleging vermelden.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres in 
haar beroepsakte onder meer de grief aanvoerde dat artikel 16 helemaal geen toe-
passingsveld voor excepties inzake de voorliggende materie levert en "immers 
beperkt (is) tot aanspraken die verband houden met 'de feiten' en 'omstandighe-
den' waaraan het bestuur vreemd is" en hierbij verwees naar haar synthesecon-
clusie in eerste aanleg en cassatierechtspraak waarin gesteld wordt: "sanctie van 
niet-ontvankelijkheid bij niet-naleving van meldingsplicht 16C kan niet verder 
reiken dan hetgeen zij  beoogde zodat,  wanneer  de niet-naleving van de mel-
dingsplicht geen enkele incidentie kan hebben op de controle en de eventueel te 
treffen maatregelen omdat de feiten het bestuur bekend zijn, deze feiten wel de-
gelijk in overweging komen".

De eiseres voert vervolgens aan: 
- "in dezelfde zin bevestigde Cass., (...), 1 oktober 1998 (...) nog maar eens (...) 

als volgt:
- 'artikel 16, §2, AAV - verval - melding van de feiten en hun invloed ? : zon-

der belang als het Bestuur kennis had van de moeilijkheden';
- 'Attendu(..) que (...) l'arrêt rejette l'argumentation de la demanderesse consis-

tant à prétendre que la défenderesse ne l'avait pas avertie en temps utile de la 
hausse des prix..., et des conséquences pour la défenderesse, par le motif, visant 
les ... hausses de prix, que l'Administration n'ignorait pas celles-ci'.

- geïntimeerde was immers zelf perfect op de hoogte van de nadelige gevolgen 
van een geblokkeerde herziening daar zij alle prijsstijgingen beter kent dan wie 
ook".

4. Een dergelijke toelichting of illustratie van een grief onder de vorm van een 
citaat, maakt op zich geen grief uit en is derhalve geen vermelding die in de akte 
van hoger beroep op straffe van nietigheid in de taal van de rechtspleging dient 
voor te komen.

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

17 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 435

1° KAMER - 17 juni 2010

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN 
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - MEMORIE VAN WEDERANTWOORD - 
VERWEER TEGEN HET ANTWOORD OP HET MIDDEL ZELF - ONTVANKELIJKHEID

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN CASSATIE 
— ALGEMEEN - AKTE VAN RECHTSPLEGING - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - DRAAGWIJDTE

3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN CASSATIE 
— BURGERLIJKE ZAKEN - APPELCONCLUSIE - GECITEERD IN CASSATIEMIDDEL - 
ARGUMENT - TOELICHTING OF ILLUSTRATIE - CITAAT IN HET FRANS - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

4º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM VAN 
HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - TAALGEBRUIK - APPELCONCLUSIE - 
GECITEERD IN CASSATIEMIDDEL - ARGUMENT - TOELICHTING OF ILLUSTRATIE - CITAAT IN HET 
FRANS - ONTVANKELIJKHEID

5º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - PROCEDUREREGELS - WERKING IN DE TIJD

6º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - MEDEDINGING 
- E.G.-VERDRAG - ARTIKEL 81 - INDIVIDUELE VRIJSTELLING - BEVOEGDHEID - RECHTERLIJKE 
INSTANTIES VAN DE LID-STATEN - WERKING IN DE TIJD

7º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE - E.G.-VERDRAG - ARTIKEL 81 - 
MEDEDINGING - INDIVIDUELE VRIJSTELLING - BEVOEGDHEID - RECHTERLIJKE INSTANTIES VAN DE 
LID-STATEN - WERKING IN DE TIJD

8º ECONOMIE - MEDEDINGING - EUROPESE UNIE - E.G.-VERDRAG - ARTIKEL 81 - 
INDIVIDUELE VRIJSTELLING - BEVOEGDHEID - RECHTERLIJKE INSTANTIES VAN DE LID-STATEN - 
WERKING IN DE TIJD

1º In zoverre een memorie van wederantwoord van een eiser in cassatie een verweer in-
houdt tegen het antwoord van de verweerder op het middel zelf, is de memorie niet ont-
vankelijk1. (Art. 1094, Gerechtelijk Wetboek)

2º Een akte van de rechtspleging wordt geacht geheel in de taal van de rechtspleging te  
zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in die  
taal zijn gesteld2.

1 Zie Cass., 11 mei 1998, AR F.97.0091.F, AC, 1998, nr. 239, wat het cassatieberoep in belastingzak-
en betreft.
2 Cass.,  16  nov.  2009,  AR C.09.0254.N,  AC, 2009,  nr.  666,  met  concl.  van  advocaat-generaal 
MORTIER.
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3º  en  4°  Een middel  van niet-ontvankelijkheid  van een cassatieberoep omdat  het  niet  
volledig  in  het  Nederlands is  gesteld daar  in  een cassatiemiddel  een appelconclusie  
wordt geciteerd met een citaat, in het Frans, van rechtspraak ter toelichting of illustratie  
van het daaraan voorafgaand argument, kan niet aangenomen worden als dat citaat op  
zich  geen  pertinentie  voor  de  beoordeling  van  het  middel  heeft3.  (Art.  27,  Taalwet 
Gerechtszaken)

5º Procedureregels worden in het EG-recht in het algemeen geacht van toepassing te zijn 
op alle bij hun inwerkingtreding aanhangige gedingen. 

6º, 7° en 8° De bevoegdheid voor de rechterlijke instanties van de Lid-Staten om artikel 81,  
lid 3, van het EG-verdrag toe te passen is onmiddellijk van toepassing op de hangende  
geschillen; hieruit volgt dat de nationale rechter met ingang van 1 mei 2004 bevoegd is  
om in de voor hem aanhangige geschillen een uitzondering vast te stellen overeenkom-
stig artikel 81, lid 3, EG-verdrag en zodoende een individuele vrijstelling te verlenen; dat  
de overeenkomsten die in deze geschillen aan de orde zijn zouden zijn gesloten voor die  
datum is daarbij niet relevant4. (Art. 81, eerste, tweede en derde lid, EG-verdrag; Artt. 3.1 
en 45, Verordening E.G. nr. 1/2003 van de Raad van 16 dec. 2002 betreffende de uitvo-
ering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het E.G.-Verdrag)

(BROUWERIJ HAACHT nv T. LIMBURGSE DRANKENCENTRALE nv)

ARREST

(AR C.09.0494.N)

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

het hof van beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Blijkens de voorziening verdeelt de eiseres haar bieren en andere dranken via 

bierhandelaars, zoals de verweerster, die op hun beurt leveren aan verkooppun-
ten. Aangezien vele verkooppunten verbonden zijn op grond van exclusieve af-
nameverplichtingen jegens brouwerijen en bierhandelaars, is het voor deze laat-
sten van belang om over leveringsrechten ten aanzien van de gebonden verkoop-
punten te beschikken.

De eiseres verleende aan de verweerster leveringsrechten betreffende een aan-
tal jegens haar verbonden verkooppunten. De eiseres beëindigde deze leverings-
rechten met een opzegging op 5 juli 2001.

De geldigheid van die opzegging wordt door de verweerster betwist. De ver-
weerster roept daarbij onder andere in dat de voormelde exclusiviteitcontracten 
strijdig zijn met het Europees mededingingsrecht, meer bepaald met artikel 81 
EG-Verdrag.

Het hof van beroep beslist onder meer dat voor twee exclusieve drankafname-
contracten (de overeenkomst met Fitlink, Universitaire Campus, Diepenbeek en 

3 Zie Cass., 22 april 2008, AR P.07.1867.N, AC, 2008, nr. 242.
4 Artikel 81 EG-verdrag is thans, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon betreffende 
de werking van de Europese Unie van 13 dec. 2007, artikel 101 EU-verdrag geworden.
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de overeenkomst met Gemeentelijke Feestzaal te Aalst, Dorp 25) niet is voldaan 
aan de voorwaarden voor het beroep op de groepsvrijstelling. Het hof verwerpt 
het verzoek van de eiseres tot individuele vrijstelling voor deze overeenkomsten. 
Het hof verklaart vervolgens de bedingen met betrekking tot de duur in deze 
twee overeenkomsten nietig.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Memorie van wederantwoord
1. Artikel 1094 van het Gerechtelijk Wetboek geeft de eiser de mogelijkheid 

een memorie van wederantwoord neer te leggen als de verweerder de niet-ont-
vankelijkheid van het cassatieberoep opwerpt.

2. In zoverre de memorie van wederantwoord van de eiseres een verweer in-
houdt tegen het antwoord van de verweerster op het middel zelf, is de memorie 
niet ontvankelijk. 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
3. De verweerster voert een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatie-

beroep aan: het cassatieberoep is niet ontvankelijk omdat het, waar het in het eer-
ste middel de appelconclusie van de eiseres citeert, niet volledig in het Neder-
lands gesteld is; de voorziening is mitsdien nietig ingevolge het bepaalde in de 
artikelen 27 en artikel 40, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken.

4. Artikel 27 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechts-
zaken bepaalt dat voor het Hof van Cassatie, voor de rechtspleging, de taal wordt 
gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld.

Krachtens artikel 40 van dezelfde wet, zijn voornoemde regels voorgeschreven 
op straffe van nietigheid.

Een akte van de rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging te 
zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de 
akte in die taal zijn gesteld. 

5. Uit de in het Nederlands gestelde tekstgedeelten van de appelconclusie van 
de eiseres zoals die worden geciteerd in het eerste middel van de eiseres, blijkt 
evenwel dat het citaat in het Frans van de rechtspraak van het Hof van Justitie 
wordt aangehaald ter toelichting of illustratie van het daaraan voorafgaande ar-
gument in het Nederlands dat "het Hof van Justitie bevestigd (heeft) dat, zelfs 
wanneer er een netwerk aan soortgelijke overeenkomsten zou bestaan, zij niet 
automatisch de mededinging beperken". Dit citaat heeft derhalve op zich geen 
pertinentie voor de beoordeling van het middel. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening kan niet worden aan-
genomen.

Eerste middel
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6. Het middel gaat volledig ervan uit dat de appelrechters niet nader onder-
zocht hebben of er een schending was van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag.

7. Het bestreden arrest verwijst evenwel naar het beroepen vonnis, waarvan het 
de redenen verklaart  over te  nemen. Het beroepen vonnis onderzoekt berede-
neerd en gemotiveerd of artikel 81, lid 1, principieel toepassing vond en oordeelt 
in positieve zin.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
8. Artikel 81, lid 1, EG-Verdrag, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat on-

verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn, alle overeen-
komsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en 
alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen lidstaten 
ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de 
mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of 
vervalst en met name die welke bestaan in: 

- het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van 
andere contractuele voorwaarden;

- het beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische ontwik-
keling of de investeringen;

- het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen;
- het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden 

bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededin-
ging;

- het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaar-
ding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar hun aard of 
volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze 
overeenkomsten.

Artikel 81, lid 2,  EG-Verdrag bepaalt  dat de krachtens dit artikel verboden 
overeenkomsten of besluiten van rechtswege nietig zijn.

Krachtens artikel 81, lid 3, EG-Verdrag, kunnen de bepalingen van artikel 81, 
lid 1, buiten toepassing worden verklaard:

- voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen ondernemin-
gen;

- voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemersverenigingen;
- voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging of groep van gedragin-

gen die bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der pro-
ducten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang, mits 
een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goe-
de komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen:

a) beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellingen 
niet onmisbaar zijn,

b) de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken produc-
ten de mededinging uit te schakelen.



Nr. 435 - 17.6.10 HOF VAN CASSATIE 1833 

9. De toepassing van de artikelen 81 en 82 wordt onder meer geregeld door de 
Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de 
uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het EG-Ver-
drag (hierna Verordening (EG) nr. 1/2003).

10. Met betrekking tot de in artikel 81, lid 3, EG-Verdrag vervatte uitzonderin-
gen op het verbod van mededingingsbeperkende overeenkomsten blijkt uit de 
consideransen van deze Verordening alsmede uit de Verordening zelf, dat zij de 
aanmeldingsregeling bij de Commissie, bedoeld in Verordening nr. 17 van de 
Raad van 6 februari 1962, vervangt door een stelsel van wettelijke uitzondering 
waarin de mededingingsautoriteiten en de rechterlijke instanties van de lidstaten 
bevoegd zijn artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag toe te passen.

Aldus zijn overeenkomstig artikel 1.1. van de Verordening (EG) nr. 1/2003 
overeenkomsten als bedoeld in artikel 81, lid 1, EG-Verdrag, die niet voldoen 
aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, EG-Verdrag verboden, zonder dat hier-
toe een voorafgaande beslissing vereist is. Overeenkomstig artikel 1.2 van de-
zelfde Verordening, zijn de overeenkomsten als bedoeld in artikel 81, lid 1, EG-
Verdrag, die wel voldoen aan artikel 81, lid 3, EG-Verdrag, niet verboden, zon-
der dat hiertoe een voorafgaande beslissing vereist is. Deze bepalingen maken 
geen onderscheid al naargelang deze overeenkomsten zijn afgesloten voor of na 
de inwerkingtreding van de Verordening.

Artikel 3.1. van de Verordening (EG) nr. 1/2003 bepaalt dat wanneer rechter-
lijke instanties nationaal mededingingsrecht toepassen op overeenkomsten in de 
zin van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag welke de handel tussen de Lid-Sta-
ten in de zin van die bepaling kunnen beïnvloeden, zíj tevens artikel 81, lid 3, 
van het EG-Verdrag toepassen op deze overeenkomsten.

11. Overeenkomstig artikel 45 van de Verordening (EG) nr. 1/2003 is deze 
verordening van toepassing vanaf 1 mei 2004.

Procedureregels worden in het EG-recht in het algemeen geacht van toepas-
sing te zijn op alle bij hun inwerkingtreding aanhangige gedingen (zie arresten 
van 7 september 1999, C-61/98, De Haan, Jurispr. I-5003, ro 13; 28 juni 2007, 
Dell'Orto, C-467/05, Jurispr. I-5557, ro 48 en arrest van 12 augustus 2008, C-
296/08 PPU, Santesteban, Jurispr. I-6307, ro 80).

De bevoegdheid voor de rechterlijke instanties van de Lid-Staten om artikel 
81, lid 3, van het EG-Verdrag toe te passen is derhalve onmiddellijk van toepas-
sing op de hangende geschillen. 

Hieruit volgt dat de nationale rechter met ingang van 1 mei 2004 bevoegd is 
om in de voor hem aanhangige geschillen een uitzondering vast te stellen over-
eenkomstig artikel 81, lid 3, EG-Verdrag en zodoende een individuele vrijstel-
ling te verlenen. Dat de overeenkomsten die in deze geschillen aan de orde zijn, 
zouden zijn  gesloten vóór  de  inwerkingtreding van de  Verordening (EG) nr. 
1/2003 is daarbij niet relevant.

12. De appelrechters oordelen vooreerst dat de rechterlijke autoriteiten sedert 1 
mei 2004, dit is na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1/2003, over 
de mogelijkheid beschikken om artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag toe te pas-
sen en niet zoals voorheen de Europese Commissie. Niettemin oordelen zij ver-
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volgens dat het nieuwe systeem van gedecentraliseerde toepassing van het Euro-
pees mededingingsrecht niet geldt voor de litigieuze overeenkomsten en dat de 
eiseres ten gepaste tijde om individuele vrijstelling aan de bevoegde autoriteiten 
had dienen te verzoeken.

13. De appelrechters die aldus de bedingen met betrekking tot de duur in de li-
tigieuze overeenkomsten nietig verklaren en a priori weigeren aan de eiseres een 
individuele vrijstelling op grond van artikel 81, lid 3, van het Verdrag te verle-
nen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Overige grieven
14. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Omvang van cassatie
15. De vernietiging van de beslissing over de geldigheid van de overeenkom-

sten met Fitlink, Universitaire Campus, Diepenbeek en Gemeentelijke Feestzaal 
te Aalst, Dorp 25, strekt zich uit tot de beslissing van heropening van het debat in 
zoverre die er op gericht is de partijen standpunt te laten innemen over de even-
tuele gevolgen van de nietigverklaring van deze overeenkomsten op de opzeg-
ging en op de diverse vorderingen en tegenvorderingen m.b.t. deze twee contrac-
ten. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het:
- zegt voor recht dat de bedingen met betrekking tot de duur in de overeen-

komsten met Fitlink, Universitaire Campus, Diepenbeek en Gemeentelijke Feest-
zaal te Aalst, Dorp 25, nietig zijn op grond van artikel 81, lid 2, EG-Verdrag;

- de heropening van het debat beveelt teneinde partijen standpunt te laten inne-
men over de eventuele gevolgen van de nietigverklaring van deze overeenkom-
sten op de opzegging en op de diverse vorderingen en tegenvorderingen m.b.t. 
deze twee contracten.

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.

17 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. Le-
fèbvre en Geinger.

Nr. 436

1° KAMER - 18 juni 2010
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VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK - 
GELDIGHEID

De voorwaarden die artikel 16 uit hoofdstuk III van de Voorlopige Hechteniswet voor de  
geldigheid  van  een  aanhoudingsbevel  oplegt,  zijn  slechts  op  een  bij  verstek  uit-
gevaardigd aanhoudingsbevel van toepassing in zoverre het de grondslag vormt van de  
voorlopige hechtenis van de inverdenkinggestelde in België1. (Art. 34, §§1 en 2, Voorlop-
ige Hechteniswet)

(C. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Justitie)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0139.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 januari 2006 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-Francois Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 16 en 24 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
- artikel 27 van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame 

voorlopige hechtenis;
- artikel 5 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;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6 van het uitleveringsverdrag tussen België en Brazilië, ondertekend te Rio de 

Janeiro op 6 mei 1953 en bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 13 juli 1957.
Aangevochten beslissingen
Het arrest dat uitspraak op de vordering tot herstel van de door R.T. geleden schade ten 

gevolgen van zijn opsluiting in Brazilië van 11 oktober 1995 tot 30 april 1996, beslist dat 
"in deze zaak de voorwaarden om (de verweerder) aansprakelijk te verklaren niet zijn ver-
vuld" en dat "het hoger beroep bijgevolg niet-gegrond verklaard moet worden", en dit om 
alle redenen ervan en inzonderheid om de onderstaande redenen:

"Op 29 augustus bracht de ambassade van België in Brazilië de vorderingen tot uitleve-
ring en tot voorlopige aanhouding die waren uitgebracht door de Belgische regering op 
grond van twee bij verstek tegen R.T. uitgevaardigde aanhoudingsbevelen ter kennis van 
de Braziliaanse minister voor buitenlandse betrekkingen .

(...) (De verweerder) wijst er terecht op dat het recht op schadevergoeding dat is vastge-
legd in de Belgische wet van 13 maart 1973 die is goedgekeurd ter uitvoering van artikel 

1 Zie Cass., 26 mei 2004, AR P.04.0772.F, AC, 2004, nr. 286; Cass., 14 juli 2009, AR P.09.1076.N, 
AC, 2009, nr. 457; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 
Brugge, Die Keure, 5e editie, p. 1021 tot 1023.
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5. 5, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, slechts kan verleend worden indien de vrijheidsberoving toe te rekenen was aan 
de organen van de Belgische Staat;

Dat is hier niet het geval, aangezien zowel de beslissing om R.T. in Brazilië in hechte-
nis te nemen, als de voorwaarden van die hechtenis volledig afhingen van de beslissingen 
van de Braziliaanse overheid, met toepassing van de in dat land geldende wetten;

Die beslissing was weliswaar het gevolg van een verzoek tot uitlevering van R.T. dat de 
Belgische regering aan de Braziliaanse overheid had gericht;

Er kan echter niet ervan worden uitgegaan dat de beslissing om R.T. in Brazilië in 
hechtenis te nemen het noodzakelijke gevolg was van dat uitleveringsverzoek;

De beslissing om R.T. in hechtenis te nemen werd immers door de Braziliaanse over-
heid op hun eigen verantwoordelijkheid genomen;

(De  verweerder)  kan  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  de  gevolgen  van  die 
beslissing;

Bovendien zijn de Belgische hoven en rechtbanken niet bevoegd om te oordelen over 
de onregelmatigheden die een vreemde regering of rechterlijke macht zou hebben begaan 
met betrekking tot een uitleveringsprocedure, terwijl de toekenning van een schadever-
goeding op grond van artikel 27 van de wet van 13 maart 1973 vereist dat de rechter bij 
wie de vordering is ingesteld voorafgaandelijk de onwettigheid heeft vastgesteld van de 
vrijheidsberoving van R.T.;

Het is dus uitgesloten dat aan de (eiseressen) enige vergoeding zou worden toegekend 
wegens de inhechtenisneming van R.T. in Brazilië;

Zij hebben evenmin een gegronde reden om aan te voeren dat de onderzoeksrechter bij 
de inverdenkingstelling van R.T. blijk zou hebben gegeven van een tekort aan loyaliteit en 
onpartijdigheid; toentertijd was de onderzoeksrechter niet verplicht R.T. voorafgaandelijk 
op de hoogte te brengen van zijn inverdenkingstelling;

Voorts voeren de (eiseressen) tevergeefs aan dat het verzoek tot uitlevering van R.T., 
die verklaard had zich niet naar België te willen verplaatsen, abusief of onregelmatig was;

De kenmerken van de zaak en de ernst van de feiten verantwoorden ruimschoots dat 
verzoek waaraan de Braziliaanse Staat op eigen verantwoordelijkheid gevolg heeft gege-
ven".

Grieven
Eerste onderdeel
De eiseressen vorderden het herstel van de schade die R.T. had geleden ten gevolge van 

zijn opsluiting in Brazilië nadat de Belgische Staat aanhoudingsbevelen had uitgevaardigd 
en op die grond aan de Braziliaanse Staat een verzoek tot uitlevering en voorlopige aan-
houding had gericht.

Zij voerden aan dat die aanhoudingsbevelen onregelmatig waren.
Artikel 27 van de wet van 13 maart 1973 luidt als volgt:
"§1. Een recht op vergoeding wordt toegekend aan elke persoon die beroofd werd van 

zijn vrijheid in omstandigheden die strijdig zijn met de bepalingen van artikel 5 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 
november 1950, goedgekeurd bij de wet van 18 mei 1955.

§2. De vordering wordt ingesteld bij de gewone gerechten, in de vormen bepaald door 
het Gerechtelijk Wetboek, en gericht tegen de Belgische Staat in de persoon van de Mi-
nister van Justitie."

Artikel 5 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
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mentele vrijheden luidt als volgt:
"1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag zijn 

vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een 
wettelijk voorgeschreven procedure:

(...) c. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd teneinde voor de 
bevoegde rechterlijke instantie te worden geleid, wanneer er een redelijke verdenking be-
staat, dat hij een strafbaar feit heeft begaan of indien het redelijkerwijs noodzakelijk is 
hem te beletten een strafbaar feit te begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan;

(...) e. in het geval van rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de ver-
spreiding van besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of 
verdovende middelen of van landlopers; (...)

2. Een ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal die hij verstaat op de 
hoogte worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen die 
tegen hem zijn ingebracht.

3. Een ieder die is gearresteerd of gedetineerd, overeenkomstig lid 1.c van dit artikel, 
moet onverwijld voor een rechter worden geleid of voor een andere magistraat die door de 
wet bevoegd verklaard is rechterlijke macht uit te oefenen en heeft het recht binnen een 
redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. 
De invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van een waarborg voor de verschij-
ning van de betrokkene ter terechtzitting.

4. Een ieder, wie door arrestatie of detentie zijn vrijheid is ontnomen, heeft het recht 
voorziening te vragen bij het gerecht opdat deze spoedig beslist over de rechtmatigheid 
van zijn detentie en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de detentie onrechtmatig is.

5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een detentie in strijd met 
de bepalingen van dit artikel, heeft recht op schadeloosstelling".

Artikel 27 van de wet van 13 maart 1973 is de uitvoering van artikel 5. 5. van het Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden dat een 
recht op vergoeding toekent aan elke persoon die beroofd werd van zijn vrijheid in om-
standigheden die strijdig zijn met de bepalingen die in dat artikel worden opgesomd.

Artikel 5 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden vermeldt op limitatieve wijze de voorwaarden waaronder een vrijheids-
beroving mag plaatsvinden en het bepaalt dat die vrijheidsberoving moet gebeuren "over-
eenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure". Deze omvat met name de regels 
vervat in de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

Artikel 16 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis luidt als 
volgt:

"§1. Slechts in geval van volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid en 
indien het feit voor de verdachte een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of 
een zwaardere straf tot gevolg kan hebben, kan de onderzoeksrechter een bevel tot aan-
houding verlenen.

Deze maatregel mag niet worden getroffen met het oog op onmiddellijke bestraffing, 
noch met het oog op de uitoefening van enige andere vorm van dwang.

Indien het maximum van de van toepassing zijnde straf vijftien jaar opsluiting niet te 
boven gaat, mag het bevel slechts worden verleend als er ernstige redenen bestaan om te 
vrezen dat de in vrijheid gelaten verdachte nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, 
zich aan het optreden van het gerecht zou onttrekken, bewijzen zou pogen te laten ver-
dwijnen of zich zou verstaan met derden.

§2. Tenzij de verdachte voortvluchtig is of zich verbergt, moet de onderzoeksrechter al-
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vorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte ondervragen over de feiten die 
aan de beschuldiging ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte 
van een bevel tot aanhouding en zijn opmerkingen horen. Bij ontstentenis van deze onder-
vraging, wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld.

Hij moet de verdachte eveneens meedelen dat tegen hem een aanhoudingsbevel kan 
worden uitgevaardigd en hij moet hem in zijn opmerkingen ter zake horen. Bij ontstente-
nis van de naleving van deze voorwaarden, wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid ge-
steld.

Al deze gegevens worden vermeld in het proces-verbaal van verhoor.
Wanneer het bevel tot aanhouding wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 19, §1bis, 

gebeurt deze ondervraging door middel van radio, telefoon, audiovisuele of andere techni-
sche middelen die een rechtstreekse overbrenging van de stem tussen de onderzoeksrech-
ter en de verdachte toelaten en de vertrouwelijkheid van hun gesprek waarborgen.

§3. Het bevel tot aanhouding wordt dadelijk na de eerste ondervraging van de verdachte 
door de onderzoeksrechter verleend, tenzij de rechter onderzoeksmaatregelen treft om een 
gegeven van de ondervraging te controleren, terwijl de verdachte te zijner beschikking 
blijft.

§4. De onderzoeksrechter deelt de verdachte mede dat hij het recht heeft een advocaat 
te kiezen. Indien de verdachte geen advocaat gekozen heeft of kiest, verwittigt de rechter 
de stafhouder van de Orde of diens gemachtigde. Van die formaliteit wordt melding ge-
maakt in het proces-verbaal van verhoor.

§5. Het bevel tot aanhouding bevat de opgave van het feit waarvoor het wordt verleend, 
vermeldt de wetsbepaling die bepaalt dat het feit een misdaad of een wanbedrijf is en stelt 
het bestaan vast van ernstige aanwijzingen van schuld.

De rechter vermeldt daarin de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke ei-
gen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, die de voorlopige hechtenis wettigen 
gezien de criteria bepaald in §1. Bij ontstentenis van deze mededelingen, wordt de inver-
denking-gestelde in vrijheid gesteld.

Het bevel tot aanhouding vermeldt eveneens dat de verdachte vooraf is gehoord.
§6. Het bevel wordt ondertekend door de rechter die het heeft verleend, en wordt met 

zijn zegel bekleed. Bij ontstentenis van de handtekening van de rechter, wordt de inver-
denkinggestelde in vrijheid gesteld.

De verdachte wordt erin met name genoemd of zo duidelijk mogelijk aangewezen.
§7. Het proces-verbaal van het verhoor van de verdachte door de onderzoeksrechter, 

evenals alle processen-verbaal van de verhoren die van de verdachte werden afgenomen 
tussen het tijdstip van zijn vrijheidsbeneming en het tijdstip waarop hij naar de onder-
zoeksrechter wordt verwezen, moeten het uur vermelden van het begin van de ondervra-
ging, van het begin en het einde van de eventuele onderbrekingen en van het einde van de 
ondervraging".

Artikel 34 van die wet luidt als volgt
"§1. Wanneer de verdachte voortvluchtig is of zich verbergt of wanneer er grond be-

staat om zijn uitlevering te vragen, kan de onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding bij 
verstek uitvaardigen.

§2. Wordt dit bevel uitgevoerd vóór het onderzoek is afgesloten, dan moet de verdachte 
door de onderzoeksrechter worden ondervraagd.  Oordeelt  de onderzoeksrechter dat de 
voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, dan kan hij een nieuw bevel tot aanhou-
ding uitvaardigen, waarop de bepalingen van de hoofdstukken III, IV en V mede van toe-
passing zijn.
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Dit nieuwe bevel tot aanhouding wordt aan de verdachte betekend binnen vierentwintig 
uren te rekenen van de betekening op het Belgisch grondgebied of op het buitenlandse 
grondgebied waar een legeronderdeel is gestationeerd van het bevel tot aanhouding bij 
verstek, welke betekening moet geschieden binnen vierentwintig uren na de aankomst of 
de vrijheidsbeneming op het Belgisch grondgebied.

§3. De beklaagde of de beschuldigde kan zijn invrijheidstelling alleen vragen overeen-
komstig artikel 27".

Het aanhoudingbevel dat bij  verstek is uitgevaardigd met het oog op de uitlevering 
moet beantwoorden aan alle voorwaarden van artikel 16 van de wet van 20 juli 1990, met 
als enige uitzondering dat de inverdenkinggestelde vooraf ondervraagd moet worden.

Het arrest beslist dat het uitleveringsverzoek niet abusief is. Het beslist eveneens dat 
genoemd verzoek regelmatig was; het oordeelde immers dat "de (eiseressen) (voorts) te-
vergeefs aan(voeren) dat het verzoek tot uitlevering van R.T., die verklaard had zich niet 
naar België te willen verplaatsen, abusief of onregelmatig was; dat de kenmerken van de 
zaak en de ernst van de feiten verantwoorden ruimschoots dat verzoek waaraan de Brazili-
aanse Staat op eigen verantwoordelijkheid gevolg heeft gegeven".

De eiseressen hebben voor het hof van beroep staande gehouden dat het uitleverings-
verzoek onregelmatig en onwettig was op grond dat de op 24 oktober 1994 en 17 mei 
1995 uitgevaardigde aanhoudingsbevelen, waarop het verzoek was gebaseerd, onwettig 
waren. Zij leidden daaruit vast dat de hechtenis van R.T. in Brazilië onwettig was ge-
weest.

In hun conclusie hebben zij het volgende vermeld:
"Subsidiair heeft de eerste rechter ten onrechte gesteld dat de in artikel 16 van de wet 

vereiste vermeldingen niet zouden gelden voor de aanhoudingsbevelen bij verstek die op 
grond van artikel 34 van die wet worden uitgevaardigd.

Het valt weliswaar te begrijpen dat de onderzoeksrechter, met het oog op een uitleve-
ring en voor zover die uitlevering verantwoord is, quod non, de inverdenkinggestelde niet 
verplicht is vooraf te ondervragen over de feiten die hem ten laste worden gelegd en zijn 
opmerkingen te horen, aangezien hij, per definitie, in het buitenland vertoeft;

In dit verband is artikel 16 van de wet trouwens duidelijk: 'Tenzij de verdachte voort-
vluchtig is of zich verbergt, moet de onderzoeksrechter alvorens een bevel tot aanhouding 
te verlenen, de verdachte ondervragen over de feiten die aan de beschuldiging ten grond-
slag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een bevel tot aanhouding en 
zijn opmerkingen horen';

Daarentegen mag een aanhoudingsbevel bij verstek enkel in geval van absolute noodza-
kelijkheid voor  de openbare  veiligheid  worden uitgevaardigd;  die  maatregel  mag niet 
worden genomen met het oog op onmiddellijke bestraffing, noch met het oog op de uitoe-
fening van enige andere vorm van dwang; de onderzoeksrechter moet eveneens vaststel-
len dat er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de in vrijheid gelaten inverdenkingge-
stelde nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, zich aan het optreden van het ge-
recht zou onttrekken, bewijzen zou pogen te laten verdwijnen of zich zou verstaan met 
derden; de eerste rechter heeft ten onrechte geoordeeld dat dergelijke voorwaarden niet 
noodzakelijk zijn ingeval artikel 34 van de wet wordt toegepast

Ook het aanhoudingsbevel bij verstek moet voldoen aan alle voorwaarden van artikel 
16 van de wet van 20 juli 1990, met als enige uitzondering de verplichting de inverden-
kinggestelde de ondervragen, (met dien verstande dat de inverdenkingstelling ook nog 
wettig moet zijn, wat niet het geval was) (...);

De eerste rechter heeft ten onrechte geoordeeld dat artikel 34 van de wet van 20 juli 
1990 niet vermeldt aan welke vorm- en substantiële voorwaarden het internationaal aan-
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houdingsbevel bij verstek met het oog op uitlevering moet voldoen; aangezien het om een 
kennelijke voorhechtenis gaat, is er geen enkele reden dat het aanhoudingsbevel met het 
oog op een uitlevering, dat in dit geval uitgevaardigd is op grond van artikel 34, aan min-
der voorwaarden is onderworpen dan het aanhoudingsbevel dat wordt uitgevaardigd op 
grond van artikel 16 van die wet;

De eerste rechter heeft ten onrechte geoordeeld dat er een onderscheid moest worden 
gemaakt tussen sommige voorwaarden of vermeldingen van het internationaal aanhou-
dingsbevel die substantieel zijn, en andere die het niet zijn, onder voorwendsel dat de sub-
stantiële vereisten "de vreemde overheid in staat stellen na te gaan of de voorwaarden van 
het uitleveringsverdrag vervuld zijn';

In deze zaak is het niet de vraag of Braziliaanse overheid al dan niet de mogelijk had de 
voorwaarden van een uitleveringsverdrag na te gaan, maar wel of een aanhoudingsbevel, 
op grond van artikel 16, of op grond van artikel 34, naar Belgisch recht verantwoord was;

In tegenstelling tot  wat de eerste rechter stelde, moesten de twee litigieuze aanhou-
dingsbevelen aan de voorwaarden voldoen waarin de wet voorziet in geval van voorlopige 
hechtenis;

De eerste rechter heeft  voorts ten onrechte  geoordeeld dat de  onderzoeksrechter,  in 
deze zaak, rechtsgeldig een aanhoudingsbevel bij verstek kon uitvaardigen; R.T. was niet 
voortvluchtig, hij verborg zich en hij hield zich, blijkens de in Brazilië uitgevoerde ambte-
lijke opdracht, ter beschikking van de onderzoeksrechter en diende bijgevolg niet in voor-
lopige hechtenis te worden genomen krachtens een bij verstek uitgevaardigd aanhoudings-
bevel;

Dergelijke bij verstek uitgevaardigde aanhoudingsbevelen hebben kennelijk als voor-
wendsel gediend om titels van voorlopige hechtenis te vormen, zoals blijkt uit alle stuk-
ken van de rechtspleging, ongeacht of de bevelen al dan niet werden uitgevaardigd 'ten-
einde de uitlevering van de betrokkene te vragen'; dat die uitsluitende bedoeling die de 
eerste rechter onjuist vermeldt, trouwens tegenstrijdig is met het tijdsverschil tussen de 
ambtelijke opdracht naar Brazilië op 1 oktober 1993, het eerste aanhoudingsbevel van 24 
oktober 1994, het tweede aanhoudingsbevel van 17 mei 1995 en het verzoekschrift aan de 
Braziliaanse regering van 14 juni van hetzelfde jaar;

Daaruit volgt dat de uitlevering onregelmatig was aangezien R.T. werd opgepakt en op-
gesloten ten gevolge van feitelijkheden".

In hun appelconclusie hebben de eiseressen het volgende vermeld:
"Geen van beide aanhoudingsbevelen vermeldt enige omstandigheid eigen aan de per-

soonlijkheid van de inverdenkinggestelde die aanleiding kon geven tot de absolute nood-
zakelijkheid voor de openbare veiligheid om het aanhoudingsbevel uit te vaardigen; er be-
stond geen enkel gevaar dat R.T. zou trachten te ontkomen, aangezien hij niet voortvluch-
tig was; hij had zich blijvend in Brazilië gevestigd en voordien was zijn vertrek aangekon-
digd in de gehele Italiaanse pers, waarin hij, op het einde van zijn carrière, als een hoge 
Staatsambtenaar werd geëerd; (...) het gevaar dat iemand zich aan het gerecht zou onttrek-
ken mag niet uitsluitend op subjectieve gegevens gebaseerd zijn: het moet berusten op ob-
jectieve gegevens die zijn afgeleid uit de feiten van de zaak of uit de persoonlijkheid van 
de inverdenkinggestelde; enkel het feit dat iemand vreemdeling is, kan op zich geen grond 
vormen om een aanhoudingsbevel uit te vaardigen; dat geldt evenzeer wanneer de persoon 
gaan vaste verblijfplaats op het grondgebeid heeft".

In hun appelconclusie hebben de eiseressen eveneens het volgende vermeld:
"De beide aanhoudingsbevelen vermeldden helemaal niets over de specifieke omstan-

digheden van de zaak noch over de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde die in 
deze zaak aanleiding zouden hebben gegeven tot de volstrekte noodzakelijkheid voor de 
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openbare veiligheid om een arrestatiebevel uit te vaardigen (noot 26: in elk van beide aan-
houdingsbevelen staat het volgende te lezen: 'overwegende dat de onderstaande specifieke 
omstandigheden, eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestel-
de, aanleiding geven tot de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid, om 
tegen hem dit aanhoudingsbevel uit te vaardigen (...)' en onder "de onderstaande specifie-
ke omstandigheden, wordt verder niets verduidelijkt'); overwegende dat die twee onwetti-
ge aanhoudingsbevelen echter wel als grondslag hebben gediend voor de uitlevering die 
op onwettige, abusieve en niet-loyale wijze gevraagd, verkregen en uitgevoerd werd".

Het hof (van beroep) heeft in de fase van zijn onderzoek naar de wettigheid van de door 
R.T. in Brazilië ondergane hechtenis, die argumenten niet beantwoord. Het heeft enkel 
geoordeeld dat de aanvraag tot uitlevering van R.T. niet onregelmatig. Het heeft daarente-
gen de kwestie van de wettigheid van de aanhoudingsbevelen van 24 oktober 1994 en 17 
mei 1995 beoordeeld bij zijn onderzoek naar de wettigheid van de hechtenis van R.T. in 
België. Het heeft immers beslist "dat die aanhoudingsbevelen bij verstek van 24 oktober 
1994 en 17 mei 1995 hoe dan ook niet onregelmatig waren; dat volgens artikel 34 van de 
wet van 20 juli 1990 een aanhoudingsbevel bij verstek kan worden uitgevaardigd, niet al-
leen wanneer de inverdenkinggestelde voortvluchtig is of zich verbergt, maar ook wan-
neer er grond bestaat om zijn uitlevering te vragen; dat het, in laatstgenoemd geval, gaat 
om een internationaal aanhoudingsbevel; dat het in deze zaak een dergelijk bevel betrof; 
dat het uitvaardigen van dergelijke bevelen niet vereist dat R.T. vooraf ondervraagd moet 
worden; dat de omstandigheid dat in dergelijke aanhoudingsbevelen niet wordt verwezen 
naar artikel 34 van de wet van 20 juli 1990 geen afbreuk doet aan de wettigheid ervan".

In zoverre die beslissing van het hof van beroep m.b.t. de regelmatigheid van het uitle-
veringsverzoek bij het onderzoek naar de wettigheid van de hechtenis van R.T. in Brazi-
lië, noodzakelijk op die motivering steunt, dan is zij niet regelmatig met redenen omkleed. 
Door immers te beslissen dat de litigieuze aanhoudingsbevelen regelmatig waren, zonder 
te onderzoeken of voldaan was aan de voorwaarden artikel 16 van de wet van 20 juli 
1990, hoewel die bepalend zijn voor de wettigheid van een aanhoudingsbevel, ook al is 
het bij verstek uitgevaardigd, schendt het arrest de artikelen 16 en 34 van de wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

Daaruit volgt dat het arrest,  door te beslissen dat het uitleveringsverzoek regelmatig 
was, artikel 27 van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkza-
me voorlopige hechtenis schendt, alsook artikel 5 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden dat met name bepaalt dat een individu 
enkel overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure van zijn vrijheid mag wor-
den beroofd.

Subsidiair, indien wordt geoordeeld dat de motivering in de fase van het onderzoek 
naar de wettigheid van de hechtenis van R.T. in België en het onderzoek naar de schade 
ten gevolge van de hechtenis niet de noodzakelijke staving is van de beslissing van het 
hof van beroep betreffende de regelmatigheid van het verzoek tot uitlevering en voorlopi-
ge aanhouding, en van het onderzoek naar de schade ten gevolge van de hechtenis van 
R.T. in Brazilië, volgt daaruit dat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed en bij-
gevolg artikel 149 van de Grondwet schendt, aangezien het niet antwoordt op de middelen 
die de eiseressen regelmatig in conclusie hebben aangevoerd.

Het arrest, dat om die redenen beslist dat de Belgische Staat niet aansprakelijk is voor 
de onregelmatige of abusieve aard van de aanhoudingsbevelen die werden aangevoerd tot 
staving van het verzoek tot uitlevering van R.T. dat was ingesteld door de Belgische Staat 
en gepaard ging met een vordering tot voorlopige aanhouding, schendt bovendien de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

(...)
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III BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Enerzijds beantwoordt het arrest met de overweging dat "de aanhoudingsbeve-

len bij verstek van 24 oktober 1994 en 17 mei 1995 niet onregelmatig waren", de 
in dit onderdeel weergegeven conclusies van de eiseressen door ze tegen te spre-
ken. 

Anderzijds kan de onderzoeksrechter, luidens artikel 34, §1, van de wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, een aanhoudingsbevel bij verstek 
uitvaardigen wanneer de inverdenkinggestelde voortvluchtig is of zich verbergt 
of wanneer er grond bestaat om zijn uitlevering te vragen. 

Paragraaf 2 van de artikel preciseert verder dat de inverdenkinggestelde door 
de onderzoeksrechter moet worden ondervraagd wanneer dat bevel uitgevoerd 
wordt vóór het onderzoek is afgesloten, en dat, indien de onderzoeksrechter oor-
deelt dat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, hij dan een nieuw 
bevel tot aanhouding kan uitvaardigen, waarop de bepalingen van de hoofdstuk-
ken III, IV en V mede van toepassing zijn.

Uit  die bepalingen volgt dat de voorwaarden die artikel 16 van die wet, in 
hoofdstuk III ervan, oplegt voor de geldigheid van een aanhoudingsbevel slechts 
op een bij verstek uitgevaardigd aanhoudingsbevel van toepassing zijn in zoverre 
het de grondslag vormt voor de voorlopige hechtenis van de inverdenkinggestel-
de in België.

Daaruit volgt dat het arrest de voornoemde wetsregels niet heeft geschonden 
toen het uitspraak deed op een vordering tot herstel van de schade te wijten aan 
de hechtenis van de rechtsvoorganger van de eiseressen in Brazilië zonder na te 
gaan  of  de  tegen  hem bij  verstek  uitgevaardigde  aanhoudingsbevelen  beant-
woordden aan alle voorwaarden waarin voornoemd artikel 16 voorziet.

De vermeende schending van de overige in het onderdeel aangevoerde wette-
lijke bepalingen is voor het overige in haar geheel afgeleid van de tevergeefs 
aangevoerde schending van de artikelen 16 en 34 van de wet van 20 juli 1990.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

18 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en 
Oosterbosch.
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Nr. 437

1° KAMER - 18 juni 2010

AUTEURSRECHT - UIT HET AUTEURSRECHT VOORTVLOEIENDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - BEVOEGDHEID - OMVANG

De bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg inzake de staking  
van een inbreuk op het auteursrecht strekt zich niet uit het optreden van derden dat geen  
inbreuk is op de exclusieve en wettelijk bepaalde rechten van de auteur1. (Art. 87, §1, Au-
teurswet 1994)

(MOULINSART nv e.a. T. A.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0247.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 juni 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-Francois Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1, §1, en 87, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht 

en de naburige rechten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest
"verklaart het (door de verweerder ingestelde) hoger beroep ontvankelijk en in de hier-

na bepaalde mate gegrond:
vernietigt de beslissing (van de eerste rechter), behalve in zoverre zij de vorderingen 

ontvankelijk verklaart en de kosten bepaalt;
opnieuw rechtdoende, verklaart de vordering (van de verweerder) in de hierna bepaalde 

mate gegrond:
Beveelt de (eisers) elke gedraging te staken die tot gevolg heeft of ertoe strekt (ver-

weerders) recht te ontnemen de betwiste en in (verweerders) inventaris vermelde werken 
te exploiteren door ze aan het publiek mede te delen, op straffe van een dwangsom van 
2.500 euro per overtreding te rekenen van de betekening van dit arrest voor wat de werken 
betreft die onder de nummers 16, 17 en 18 in die inventaris vermeld staan en in dit arrest 
worden weergegeven;

Zegt dat genoemd bevel de (eisers) het recht niet ontneemt om zich te beroepen op hun 
auteursrechten teneinde elke andere aantasting van die rechten dan die welke verband 
houdt met het bestaan van een zogenaamde daad van namaking aan te klagen;

Verklaart de tegenvorderingen van de (eisers) niet-gegrond;
Verklaart de vorderingen wegens tergend en roekeloos hoger beroep niet-gegrond;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 437.
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Veroordeelt de (eisers) in de kosten van de beide aanleggen".
Het arrest zegt dat de verweerder een vordering tot staking, als bedoeld in artikel 87, 

§1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten ver-
mag in te stellen, en verantwoordt die beslissing als volgt:

"Uit (...) de bewoordingen van artikel 87, §1, van de wet blijkt dat het recht om een 
vordering tot staking in te stellen niet uitsluitend behoort aan de personen die beweren 
door een daad van namaking schade te hebben geleden. Die bepaling doelt op elke in-
breuk op een auteursrecht. Aangezien (de verweerder) aanvoert dat zijn recht om zijn wer-
ken aan het publiek mede te delen op onrechtmatige wijze is miskend, kon hij zijn zaak 
aanhangig maken bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg teneinde de feiten 
die een dergelijke inbreuk zouden uitmaken, te doen staken (...).

Zowel uit de gedinginleidende dagvaarding als uit de conclusie voor de eerste rechter 
en in hoger beroep blijkt dat (de verweerder) tot staving van zijn vordering, zijn hoedanig-
heid van auteur en houder van de desbetreffende rechten aanvoert, en dat hij in hoger be-
roep preciseert dat hij uitgerekend als auteur meent dat zijn vrijheid van meningsuiting 
wordt belaagd door de dreiging en de druk van de (eisers) (...).

Hoewel (de verweerder) inderdaad eveneens heeft aangevoerd dat, aangezien de be-
twiste werken een parodie zijn op het werk van Hergé en op het werk van Magritte, de (ei-
sers) niet het recht hadden om zich te verzetten tegen het exposeren of het verkopen van 
zijn werken door zich te beroepen op de bescherming van het auteursrecht van de geparo-
dieerde werken, zonder de vrijheid van meningsuiting miskennen die is vastgelegd in arti-
kel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, en van het recht op parodie, dat wordt erkend in artikel 22, §1, zesde lid, van de 
wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, valt daaruit niet af te leiden dat 
'de exceptie van parodie'  als grondslag zelf  van (verweerders) vordering wordt aange-
voerd.

(...) (De rechtsvordering) strekt ertoe te doen vaststellen dat de (eisers) ten onrechte de 
bescherming van de auteursrechten aanvoeren om middels feitelijkheden de mededeling 
van de werken aan het publiek te verhinderen (...).

Terecht voert (de verweerder) aan dat hij zijn doeken niet kan (lees: kan) exploiteren 
zonder voorgaande toestemming van de rechtverkrijgenden van het werk van Hergé of 
van dat van Magritte door zich te beroepen op de parodiërende sfeer die kenmerkend is 
voor de betwiste doeken waarin originele elementen van reeds bestaande werken worden 
gereproduceerd".

Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest schendt artikel 87, §1, van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige 

rechten doordat het aanvaardt dat de verweerder gebruik maakt van de in dat artikel be-
doelde vordering tot staking op grond dat hij "aanvoert dat zijn recht om zijn werken aan 
het publiek mee te delen op onrechtmatige wijze is miskend".

Krachtens artikel 87, §1, eerste lid van die wet "stelt de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg het bestaan vast van een inbreuk op het auteursrecht en beveelt dat daaraan 
een einde wordt gemaakt".

In tegenstelling tot hetgeen die bepaling voorschrijft stelt het arrest, in het dictum er-
van, niet het bestaan vast van een inbreuk op zijn auteursrecht en beveelt het evenmin dat 
daaraan een einde wordt gemaakt.

Het arrest dat niettemin toestaat dat de verweerder zich op de toepassing van voor-
noemd artikel 87, §1, beroept zonder de door die bepaling opgelegde vaststelling te ma-
ken, en zonder te bevelen dat een dergelijke inbreuk op het auteursrecht wordt gestaakt, 
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schendt die wetsbepaling.
De auteursrechten die worden beschermd door de vordering tot staking in de zin van ar-

tikel 87, §1, omvatten enkel de exclusieve rechten waarin de Auteurswet voorziet, inzon-
derheid het in artikel 1, §1, van die wet vastgelegde recht van de auteur om zich ertegen te 
verzetten, dat een derde, zonder de toestemming van de auteur, het werk reproduceert of 
aan het publiek mededeelt.

Die bevoegdheid van de voorzitter, die uitzonderlijk is en bijgevolg slechts voor strikte 
uitlegging vatbaar is, strekt zich niet uit tot het optreden van derden dat geen inbreuk is op 
de exclusieve rechten van de auteur in de voornoemde betekenis.

In dit geval bestaat het aan de eisers verweten optreden geenszins in handelingen van 
reproductie of mededeling door de eisers van werken van de verweerder, zonder diens 
toestemming.

Het betreft alleen handelingen die het zogenaamde recht van de verweerder om zelf zijn 
werk te exposeren of aan het publiek mede te delen, zouden hebben verhinderd of ver-
stoord.

Tegen dergelijke handelingen kon geen vordering tot staking op grond van artikel 87, 
§1, worden ingesteld. Het enkele door het arrest aangevoerd feit, dat de verweerder zijn 
vordering steunt op "zijn hoedanigheid van auteur" kon het toepassinggebied van voor-
noemde bepaling niet worden uitgebreid door ze eveneens toepasselijk te maken op derge-
lijke handelingen.

Het arrest, dat het begrip "inbreuk op het auteursrecht" uitbreidt tot de daarin aangewe-
zen en veroordeelde handelingen, breidt op ongeoorloofde wijze die wettelijke norm uit, 
alsook het toepassingsgebied van artikel 87, §1, tot handelingen die geen inbreuk zijn op 
de exclusieve rechten van de auteur, bedoeld in artikel 1, §1, van de wet betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten.

Het schendt aldus die twee wetsbepalingen.
Tweede onderdeel
De eisers waren in hun (samenvattende) appelconclusie opgekomen tegen de aanwen-

ding door de eisers van de in artikel 87, §1, van de wet betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten bepaalde vordering tot staking, door aan te voeren dat de zogenaamde 
inbreuk op verweerders expositierecht niet beschouwd kon worden als een inbreuk op zijn 
auteursrechten in de zin van artikel 87, §1.

De eisers hadden meer bepaald aangevoerd dat het door de verweerder aangevoerde 
"expositierecht" "geen auteursrecht" is "maar een recht dat niet aan de auteur, maar wel 
aan de eigenaar van de materiële drager van het werk toebehoort".

Het arrest geeft geen antwoord op dat middel, dat gebaseerd is op de juridische aard 
van het expositierecht.

Het arrest antwoordt niet, zodat het niet regelmatig met redenen is omkleed en aldus ar-
tikel 149 van de Grondwet schendt dat de rechter verplicht te antwoorden op alle midde-
len die de partijen hem regelmatig hebben voorgelegd.

Derde onderdeel
Het recht op de "parodie" dat het arrest aan de verweerder verleent, is evenmin een "au-

teursrecht" in de zin van de artikelen 87, §1, en 1, §1, van de wet van 3 juni 1994, maar 
een uitzondering op dat recht die is vastgelegd in artikel 22, §1, 6°, van die wet.

In zoverre het arrest het aanwenden door de verweerder van de in voornoemd artikel 
87, §1, bedoelde vordering tot staking, althans, onrechtstreeks, grondt op zijn recht om 
zich te beroepen "op de parodiërende sfeer die kenmerkend is voor de betwiste doeken 
waarin originele elementen van reeds bestaande werken worden gereproduceerd" en aldus 
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aanneemt dat de in artikel 87, §1, bedoelde vordering tot staking, mag worden ingesteld 
door degene die aanvoert dat er een inbreuk is gepleegd op het zogenaamde recht om de 
werken van anderen te parodiëren, wat een exceptie vormt op het auteursrecht, bepaald in 
artikel 22, §1, 6°, schendt het tevens de artikelen 1, §1, 22, §1, 6°, en 87, §1, van de wet 
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Over de door de verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ont-

vankelijkheid: de eisers voeren de schending aan van artikel 87, §1, van de wet 
van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de nieu-
we versie ervan, terwijl de vorige versie nog van kracht was toen de vordering 
werd ingesteld

Een middel dat de schending aanvoert van een artikel van een wet waarvan de 
tekst door een latere wet is gewijzigd, verwijst naar dat artikel zoals het werd ge-
wijzigd.

Het middel steunt echter niet op de wijzigingen die zijn aangebracht door de 
wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de be-
scherming van intellectuele eigendomsrechten maar op het gedeelte van de tekst 
van het vroeger artikel 87, §1, dat is blijven gelden. 

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Betreffende de gegrondheid van het onderdeel
Luidens artikel 87, §1, van de wet van 30 juni 1994 stelt de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg het bestaan vast van een inbreuk op het auteursrecht 
of op een naburig recht en beveelt dat daaraan een einde wordt gemaakt. 

Artikel 1, §1, van die wet verleent aan de auteur het exclusieve recht om zijn 
werk te reproduceren of te laten reproduceren, wat het recht omvat om toestem-
ming te geven tot het bewerken of het vertalen van het werk en om toestemming 
te geven tot het verhuren of het uitlenen van het werk.

De auteur  heeft,  daarenboven,  het  exclusieve  recht  om zijn  werk ongeacht 
welk procedé aan het publiek mee te delen.

Daaruit volgt dat de auteur het recht heeft zich ertegen te verzetten dat een der-
de, zonder zijn toestemming, het werk reproduceert of aan het publiek mede-
deelt.

Krachtens artikel  1,  §2,  heeft  de auteur bovendien op dat  werk een onver-
vreemdbaar moreel recht.

De bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank, die uitzonderlijk is en bij-
gevolg slechts voor strikte uitlegging vatbaar is, strekt zich niet uit tot het optre-
den van derden dat geen inbreuk is op de exclusieve rechten van de auteur in de 
voornoemde betekenis.

Het arrest stelt vast dat de verweerder aan de eisers verweet:
- dat zij hem in gebreke hadden gesteld een einde te maken aan de inbreuken 
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op de auteursrechten waarop zij  zich beriepen, en hadden aangevoerd dat  zij 
recht hadden op vergoeding van de schade ten gevolge van die handelingen, die 
zij als namaking aanmerkten,

- dat zij een gerechtsdeurwaarder hadden ingeschakeld om de vaststellingen te 
doen tijdens de exposities van verweerders werken,

en oordeelt dat die initiatieven "van dien aard waren dat ze het verloop van die 
exposities op ernstige wijze hebben verstoord en dus ook het door (de verweer-
der) aangevoerde recht om zijn werken aan het publiek mede te delen".

Op grond van die vermeldingen beslist het arrest niet naar recht dat de ver-
weerder een inbreuk op zijn auteursrecht in de zin van artikel 87, §1, van de wet 
van 30 juni 1994 aanvoerde, die rechtvaardigde dat de voorzitter van de recht-
bank bevoegd was om het bestaan ervan vast te stellen en de staking ervan te be-
velen.

Het onderdeel is gegrond.
De overige onderdelen, noch de overige middelen dienen onderzocht te wor-

den. Ze kunnen immers 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 uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

18 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  mevr. 
Regout –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, procureur-generaal –  Advocaten:  
mrs. De Gryse en van Eeckhoutte.

Nr. 438

1° KAMER - 18 juni 2010

APOTHEKER - TUCHTZAKEN - HOGER BEROEP - GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
RAAD VAN BEROEP - OMVANG - ONDERZOEK - VORMGEBREK

De  raad  van  beroep,  zoals  bepaald  in  de  wettelijke  regels  betreffende  de  Orde  van  
apothekers, verklaart  zich wettig bevoegd om bij  wege van nieuwe beschikkingen uit-
spraak te doen over  de  aan de apotheker  ten  laste  gelegde feiten,  na de  beroepen 
beslissing  te  hebben vernietigd  wegens een vormgebrek van het  onderzoek door  de 
provinciale raad. (Art. 25, §4, Apothekerswet)

(L. T. ORDE VAN APOTHEKERS)
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ARREST (vertaling)

(AR D.09.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 23 april 2009 gewezen 

door de raad van beroep met het Frans als voertaal van de Orde van apothekers
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- 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;

- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 20, §1, en 25, §4, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 

betreffende de Orde der apothekers;
- 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;
- artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing zegt dat "de raad van beroep, met toepassing van artikel 25, §4, 

van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 en krachtens de devolutieve wer-
king van het hoger beroep, bevoegd is om kennis te nemen van het geheel van de zaak en 
om bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak te doen over de aan de [eiser] ten laste 
gelegde feiten".

De beslissing steunt met name op de onderstaande redenen:
"In betichting gesteld wegens inbreuk op de artikelen 3, 13, 15, 47, 79, 85, 89, 90, 92, 

101, 105, 106, 109, 114 en 115 (punt 4) van de Code van plichtenleer, zonder precisering 
evenwel van de feiten waarop die tenlasteleggingen slaan, loopt hij op 28 april 2008 de 
straf van schorsing voor één dag op.

De processen-verbaal van 5 september en 11 oktober 2007 bieden niet de mogelijkheid 
om de samenstelling na te gaan van het bureau dat de onderzoeker had aangesteld, terwijl 
het proces-verbaal van de zitting van de raad van 10 maart 2008 niet preciseert of de on-
derzoeker verslag heeft uitgebracht en of de betrokken apotheker werd gehoord.

Aangezien de tuchtprocedure die aanleiding heeft gegeven tot de beroepen beslissing 
bijgevolg niet regelmatig was, moet de uitspraak worden vernietigd".

Grieven
Artikel 20, §1, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de 

Orde der apothekers, alsook artikel 27 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot re-
geling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der apothekers, bepalen 
dat de tuchtvervolgingen die voor een provinciale raad worden ingesteld, hoe dan ook 
door een onderzoek moeten worden voorafgegaan.

Een onderzoek dat door de raad van beroep onregelmatig is verklaard, schendt het be-
paalde van die artikelen dat ertoe strekt het recht van verdediging te waarborgen van de 
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apotheker aan wie wordt ten laste gelegd dat hij zijn deontologische plichten niet is nage-
komen.

Uit de niet te betwisten en niet betwiste redenen van de bestreden beslissing volgt dat 
de tuchtprocedure die voorafging aan de beslissing van de provinciale raad van 28 april 
2008, met inbegrip van het onderzoek van de klachten die aanleiding hebben gegeven tot 
onderhavige procedure, zoals het werd bevolen op de zittingen van de provinciale raad 
van 5 september 2007 en van 11 oktober 2007, onregelmatig was.

De raad van beroep, die terecht die onregelmatigheid had vastgesteld, verklaart zich bij 
de bestreden beslissing evenwel bevoegd om kennis te nemen van het geheel van de zaak 
en om bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak te doen.

De bestreden beslissing die op een onregelmatig onderzoek steunt om een tuchtstraf op 
te leggen, schendt bijgevolg artikel 20, §1, van het koninklijk besluit van 10 november 
1967 en artikel 27 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970.

De bestreden beslissing schendt tevens artikel 6.1. van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden dat elke burger garandeert dat zijn 
recht van verdediging zal worden geëerbiedigd, wat impliceert dat een onregelmatig on-
derzoek van een zaak niet in aanmerking mag worden genomen bij een latere rechterlijke 
beslissing.

De bestreden beslissing schendt ten slotte artikel 25, §4, van het koninklijk besluit nr. 
80 van 10 november 1967 en artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
devolutieve werking van het hoger beroep, in zoverre zij die bepalingen uitlegt als zouden 
ze de raad van beroep toestaan om kennis te nemen van een zaak die niet regelmatig is on-
derzocht, terwijl die raad niet bevoegd is om zelf een dergelijk onderzoek te voeren.

In de onderstelling dat de vaststelling van de raad van beroep, volgens welke de tucht-
procedure die aanleiding heeft gegeven tot de beroepen beslissing niet regelmatig is, niet 
in die zin mag worden uitgelegd dat de tuchtprocedure, met inbegrip van het onderzoek, 
daardoor onbestaande is geworden, moet op zijn minst aan de bestreden beslissing worden 
verweten dat zij niet heeft geantwoord op het middel dat regelmatig was aangevoerd door 
de eiser, toen appellant, volgens hetwelk "in deze zaak dus moet worden vastgesteld dat 
de onderzoeksprocedure niet regelmatig is ingesteld en dat bijgevolg, zowel het onder-
zoek als de vervolging nietig verklaard moeten worden omdat ze kennelijk indruisen te-
gen het koninklijk besluit van 29 mei 1970".

In die onderstelling schendt de bestreden beslissing artikel 149 van de Grondwet.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
In zoverre het middel staande houdt dat de bestreden beslissing op grond van 

een onregelmatig onderzoek is gewezen, berust het op een onjuiste lezing van de 
beslissing en faalt het naar recht.

Voor het overige, nemen de raden van beroep, luidens artikel 25, §4, van het 
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothe-
kers, kennis van het geheel van de zaak, zelfs indien alleen de apotheker hoger 
beroep heeft ingesteld. 

Die bepaling wijkt niet af van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
krachtens artikel 2 van dat wetboek van toepassing is.

Luidens artikel  20,  §2,  van het  koninklijk  besluit  nr.  80 van 10 november 
1967, belast de raad van beroep één van de verslaggevers met het onderzoek van 
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de zaak. Deze brengt verslag uit bij de raad; op diens verzoek, doet hij alle bijko-
mende onderzoeksverrichtingen.

Uit die bepalingen volgt de raad van beroep zich wettig bevoegd heeft ver-
klaard om bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak te doen over de aan de 
eiser ten laste gelegde feiten, na de beroepen beslissing te hebben vernietigd we-
gens een vormgebrek van het onderzoek door de provinciale raad.

De bestreden beslissing die oordeelt dat "de raad van beroep, met toepassing 
van artikel 25, §4, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 en 
krachtens de devolutieve werking van het hoger beroep, bevoegd is om kennis te 
nemen van het geheel van de zaak", beantwoordt aldus de conclusie van de eiser 
die aanvoerde dat, aangezien de onderzoeksprocedure niet regelmatig was inge-
steld, het onderzoek en de vervolgingen nietig verklaard dienden te worden om-
dat ze indruisten tegen het koninklijk besluit nr. 80.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing in zoverre zij de feiten van de tenlasteleg-

ging 1 en 3 bewezen verklaart en de eiser de straf oplegt van één dag schorsing 
in het recht het beroep uit te oefenen;

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

deeltelijk vernietigde beslissing;
Veroordeelt de verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde raad van beroep 

met het Frans als voertaal van de Orde van apothekers.

18 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  mevr. 
Regout –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, procureur-generaal –  Advocaten: 
mrs. Mahieu en De Bruyn.

Nr. 439

1° KAMER - 18 juni 2010

BEROEPSGEHEIM - SCHENDING - BEGRIP - PATIËNT - SLACHTOFFER

Hoewel artikel 458 van het Strafwetboek de geneesheer verbiedt, behoudens rechtvaardig-
ingsgronden, door het beroepsgeheim gedekte feiten te onthullen die aanleiding kunnen 
geven tot strafvervolging van de patiënt, geldt dat verbod niet voor feiten waarvan de 
patiënt het slachtoffer is geworden1. (Art. 458, Strafwetboek)

(ORDE VAN GENEESHEREN T. M.)

1 Cass., 9 feb. 1988, AR 1121, AC, 1987-88, nr. 346.
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ARREST (vertaling)

(AR D.09.0015.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 9 juni 2009 gewezen door 

de raad van beroep met het Frans als voertaal van de Orde van geneesheren.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 71 en 458 van het Strafwetboek;
- de artikelen 2, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 6, 2°, en 30 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 be-

treffende de Orde der geneesheren.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing verklaart de vervolgingen tegen de verweerder niet-gegrond, 

waarin hem ten laste werd gelegd dat hij "in Brussel, op 25 oktober 2007, toen een jonge 
tweedejaarsstudente geneeskunde, juffrouw J. F., in zijn praktijk een observatiestage volg-
de om beter de relatie arts/patiënt te kunnen beoordelen, tijdens een consult,  misbruik 
heeft gemaakt van de onschuld, van de de naïviteit en de onervarenheid van dat meisje, 
alsook van zijn eigen gezag, om bij haar, om zogenaamde pedagogische redenen, een kli-
nisch onderzoek uit te voeren, met inbegrip van een grondig gynaecologisch onderzoek, 
waarvoor geen enkele gewettigde reden bestond, dat kennelijk buiten de perken van de lo-
pende stage viel en in feite een duidelijke seksuele gewelddaad opleverde, en dat die fei-
ten de eer en de waardigheid van het medisch beroep aantasten", om de onderstaande re-
denen: 

"In hoofdzaak voert (de verweerder) aan dat de vervolgingen niet-ontvankelijk zijn 'en 
vraagt dus om buiten vervolging te worden te worden gesteld';

Tot staving van die vordering voert hij aan dat de dokters V. en T., wier verklaring ten 
grondslag ligt aan de huidige vervolgingen, op verzoek van een autoriteit van de Orde hun 
beroepsgeheim hebben geschonden;

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat:
- de artsen, in een brief van 6 november 2007, de confidenties van een tweedejaarsstu-

dente geneeskunde aan de U.C.L., die beschreven waren in een niet-ondertekend geschrift 
van 28 oktober 2008 dat door toedoen van V., de psycholoog van het meisje, bij de aan-
klagers was beland, ter kennis hebben gebracht van de voorzitter van de raad van de Orde 
van geneesheren van de provincie Brabant;

- de voornoemde voorzitter hen, bij brief van 13 november 2007, gevraagd heeft om 
'(hem) zo vlug mogelijk de volgende bijkomende gegevens te bezorgen: naam, voornaam 
en adres van uw patiënt (studente in het tweede bachelor jaar), afschrift van haar medisch 
dossier, met inbegrip van het relaas van hetgeen zij doorstaan heeft, naam van de collega's 
van de psychiatrische crisisunit die met de patiënt in contact zijn geweest';

- de dokters T. en V. hebben bij brief van 16 november 2007 de gevraagde inlichtingen 
bezorgd;
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Gelet op de aldus verzamelde gegevens heeft het bureau van de raad van de Orde op 20 
november 2007 beslist een onderzoek in te stellen;

Het meisje heeft geweigerd klacht neer te leggen bij de rechterlijke instanties omdat 
zijn aan 'niet-geneesheren' geen beschrijving wilde geven van de gynaecologische onder-
zoeken die zij, naakt, tijdens die stage heeft ondergaan;

Zij verkoos om de feiten niet persoonlijk aan de Orde te melden;
(De verweerder) voert terecht aan dat een arts die de confidenties van een patiënt te ho-

ren krijgt, in de regel zijn beroepsgeheim moet bewaren, behalve als hem gevraagd wordt 
in rechte getuigenis af te leggen of ingeval de wet hem verplicht dat geheim bekend te 
maken;

De arts die in een tuchtzaak moet getuigen, moet de feiten die belang hebben voor het 
onderzoek slechts onthullen in zoverre de regels van het beroepsgeheim jegens zijn pati-
ënt het toestaan;

A fortiori moet hij dat geheim anders altijd bewaren, en meer bepaald vóór of op het 
ogenblik dat de zaak bij zijn orde aanhangig wordt gemaakt.

In die omstandigheden hebben de dokters V. en T.  hun beroepsgeheim geschonden 
door aan de Orde 'de confidenties' van hun patiënt te onthullen, tenzij blijkt dat de schen-
ding gerechtvaardigd was door een noodtoestand (Cass., 13 mei 1987,  AC, 1986-87, nr. 
535);

Een noodtoestand vereist de bescherming van een dwingend belang dat anderen een 
ernstig en onmiddellijk kwaad kan berokkenen;

Zulks is hier niet het geval, aangezien niets erop wijst dat 'herhaling' van het door (de 
verweerder) erkend gedrag mogelijk is".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 458 van het Strafwetboek zijn geneesheren, heelkundigen, officieren 

van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van 
hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd door het be-
roepsgeheim gebonden, behalve indien zij geroepen worden om in rechte of voor een par-
lementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet 
hen verplicht die geheimen bekend te maken.

Het medische beroepsgeheim strekt ertoe de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de 
arts te beschermen. Het is niet absoluut en het geldt niet voor feiten waarvan de patiënt 
het slachtoffer zou zijn geworden.

In dat verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen het geval waar de pleger 
van een strafbaar feit de arts in vertrouwen neemt, in welk geval elke onthulling, zelfs met 
instemming van degene die de arts iets heeft toevertrouwt, verboden is, tenzij in geval van 
noodtoestand, en dat waar het slachtoffer de arts in vertrouwen neemt, in welk geval het 
verbod om feiten bekend te maken die onder het beroepsgeheim vallen, helemaal niet 
geldt voor feiten waarvan de patiënt het slachtoffer is geweest.

Noch de omstandigheid dat de patiënt geweigerd heeft klacht neer te leggen bij het ge-
recht, noch het feit dat zij verkoos de feiten niet persoonlijk aan de Orde te melden, belet-
ten voor het overige dat haar consulterend geneesheer het aan de Orde meldt.

Bijgevolg heeft de raad van beroep, door te oordelen dat "de dokters V. En T. hun be-
roepsgeheim hebben geschonden door aan de Orde 'de confidenties' van hun patiënt te 
onthullen,  zonder  dat  blijkt  dat  de  schending  gerechtvaardigd  was  door  een 
noodtoestand", terwijl de bekendmaking betrekking had op feiten waarvan hun patiënt het 
slachtoffer was geweest, en door aldus aan te nemen dat het beroepsgeheim eveneens het 
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verbod inhoudt feiten te onthullen waaraan een derde zich jegens een patiënt schuldig 
heeft gemaakt, zijn beslissing niet naar recht verantwoord (schending van artikel 458 van 
het Strafwetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 458 van het Strafwetboek zijn geneesheren, heelkundigen, 

officieren van gezondheid, apothekers,  vroedvrouwen en alle andere personen 
die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 
toevertrouwd door het  beroepsgeheim gebonden,  behalve  indien zij  geroepen 
worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis 
af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te 
maken.

Het medisch beroepsgeheim beschermt de vertrouwensrelatie tussen de patiënt 
en de arts en geldt niet voor feiten waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn ge-
worden.

De bestreden beslissing die eerst vaststelt dat "de (dokters V. en T.) in een 
brief van 6 november 2007, de confidenties van een tweedejaarsstudente genees-
kunde aan de U.C.L., die beschreven waren in een niet?ondertekend geschrift 
van 28 oktober 2008 dat door toedoen van V., de psycholoog van het meisje, bij 
de aanklagers was beland, ter kennis hebben gebracht van de voorzitter van de 
raad van de Orde van geneesheren van de provincie Brabant" en vervolgens oor-
deelt dat "de dokters V. en T. hun beroepsgeheim hebben geschonden door aan 
de Orde de confidenties van hun patiënt te onthullen, zonder dat blijkt dat de 
schending gerechtvaardigd was door een noodtoestand", schendt artikel 458 van 
het Strafwetboek. 

Het onderdeel is gegrond.
De overige onderdelen hoeven niet onderzocht te worden. Ze kunnen immers 

niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de bestreden beslissing, behalve in zoverre zij het beroep ontvanke-
lijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de rand van de gedeelte-
lijk vernietigde beslissing.

Veroordeelt de verweerder in de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde raad van beroep 
met het Frans als voertaal van de Orde van geneesheren, die zich zal schikken 
naar de beslissing die het Hof betreffende dat rechtspunt heeft gewezen.

18 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Si-
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mon – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. 
Geinger en Mahieu.

Nr. 440

1° KAMER - 18 juni 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - HOF VAN CASSATIE - TOETSING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - UITSLUITING - FOUT - 
OORZAKELIJK VERBAND - SCHADE - GEVOLG

1º Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten beoordeelt waaruit hij wettig afleidt  
of er al dan niet een causaal verband tussen fout en schade bestaat, gaat het Hof toch  
na of de rechter uit die vaststellingen naar recht die beslissing heeft kunnen afleiden1.  
(Art. 1382, BW)

2º Het arrest dat de aansprakelijkheid van de verweerder uitsluit op grond van vermeldin-
gen waaruit kan worden afgeleid dat de eiser een fout heeft begaan die in causaal ver-
band met zijn schade staat, maar die niet impliceren dat die schade, zonder de fouten die 
hij de verweerder verwijt, zich niettemin op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, is 
niet naar recht verantwoord2. (Art. 1382, BW)

(G. T. WAALS GEWEST e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0211.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 januari 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé 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 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt het eerste vonnis ten dele en wijst bijgevolg de vorderingen van de ei-

ser af, dit om alle redenen en inzonderheid om de onderstaande redenen:
"De aangevoerde fouten bestaan, voor de (eerste verweerder) erin dat hij op onwettige 

wijze een gunstig advies heeft gegeven voor het afleveren van de litigieuze bouwvergun-
ning, voor de (tweede verweerster), dat zij, op een net zo onwettige wijze, voornoemde 

1 Zie Cass., 30 april 2003, AR P.03.0168.F, AC, 2003, nr. 271.
2 Ibid.
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bouwvergunning heeft afgeleverd, en voor de beide voornoemde administratieve overhe-
den, dat ze de gewettigde verwachtingen van de burgers hebben beschaamd door het be-
ginsel van goed bestuur en van rechtszekerheid te miskennen;

Betreffende de eerste twee hierboven omschreven fouten, verwijst (de eiser) naar het 
gezag van gewijsde van het vernietigingsarrest van 21 november 1990 van de Raad van 
State;

(De beide verweerders) betwisten (met name) dat er een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de schade waarvoor (de eiser) vergoeding vordert en de fouten die hij hun verwijt;

De materiële schade bestaat in de terugbetaling van de kostprijs van het litigieuze ge-
bouw, in de kostprijs van de afbraakwerkzaamheden en in de genotsstoornis tijdens die af-
braakwerkzaamheden;

Het eerste punt van de vordering betreft het verlies ten gevolge van de afbraak van het 
gebouw;

Dienaangaande wijst (de eiser) immers erop dat hij een pand heeft laten optrekken dat 
hij, omdat de van de afgeleverde vergunning onwettig was, heeft moeten afbreken;

De morele schade is een gevolg van het feit dat (de eiser) 'noodgedwongen werd gecon-
fronteerd met vervolgingen die tegen hem werden ingesteld omdat zijn gebouw onwettig 
was geworden';

Die morele schade bestaat in de inspanningen die tevergeefs zijn geleverd teneinde 'te 
voorkomen dat hij zou worden veroordeeld om het (litigieuze) pand af te breken' in de ad-
ministratieve en financiële rompslomp en in een psychologische probleemsituatie die ver-
band houdt met de tegen (de eiser) en zijn echtgenote ingestelde strafvervolging en met de 
desbetreffende kritiek van verschillende buren;

(De eiser) vraagt het hof (van beroep) dat het hem akte verleent van zijn voorbehoud 
ingeval de burgerlijke partijen voor de correctionele rechtbank hun vorderingen zouden 
benaarstigen;

Het vonnis van de correctionele rechtbank te Bergen van 27 juni 1994 heeft de tenlaste-
legging tegen (de eiser) en zijn echtgenote bewezen verklaard;

Er wordt hun ten laste gelegd dat zij het litigieuze gebouw behouden hebben na het ver-
nietigingsarrest van de Raad van State;

Hetzelfde vonnis heeft het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat bevolen 
(wat de afbraak van het litigieuze gebouw impliceert);

Dat vonnis werd bevestigd door het arrest van 22 februari van het hof van beroep te 
Brussel, met precisering dat de periode tussen 4 december 1990 en 29 september 1993 als 
periode van de inbreuk vastgesteld werd en met de vermelding dat de termijn om de plaats 
in haar oorspronkelijke staat te herstellen één jaar bedroeg;

Wanneer de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw, zoals hier, de strafrechter vraagt 
het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat te bevelen, behoort de beslissing van 
de strafrechter waarbij die vordering wordt toegewezen tot de strafvordering, ook al is die 
maatregel van burgerlijke aard en wordt de uitspraak ervan in een dergelijk geval door de 
wet voorgeschreven als verplichte aanvulling van de burgerlijke (lees:  strafrechtelijke) 
veroordeling (Cass., 19 mei 1999, AC, 1999, nr. 292);

Gelet op de bovenstaande overwegingen, vloeit de materiële schade voort uit de veroor-
deling tot het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat, welke veroordeling de 
verplichte aanvulling vormt van de beslissing van de strafrechter die de tenlastelegging te-
gen (de eiser) en zijn echtgenote bewezen heeft verklaard;

De morele schade vloeit voort uit de bestanddelen van de overtreding waarop die ten-
lastelegging betrekking had;
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Hetzelfde geldt voor het door (de eiser) gevraagde voorbehoud;
Bijgevolg hebben de verweerders terecht betwist dat er een oorzakelijk verband bestaat 

tussen de aangevoerde fouten en de schade waarvoor (de eiser) vergoeding vordert, zodat 
het hoofdberoep moet worden aangenomen;

In die context heeft het weinig belang dat het gedinginleidend exploot van eerste aanleg 
op 1 maart 1994 is betekend;

Het staat immers aan het hof (van beroep), bij de beoordeling van een eventueel oorza-
kelijk verband tussen de schade en de aangevoerde fouten, rekening te houden met het 
voorwerp van de oorspronkelijke vordering zoals het in hoger beroep werd gewijzigd en 
uitgebreid".

Grieven
Eerste onderdeel
Het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade onderstelt dat de schade, zonder de 

fout, zich niet zou hebben kunnen voordoen zoals zij in concreto tot stand is gekomen. 
Anders gezegd, elk foutief feit dat als conditio sine qua non in verband staat met de scha-
de, wordt als een oorzaak daarvan beschouwd, ongeacht de ernst ervan en ongeacht de 
plaats die het bekleedt in de aaneenschakeling van de voorafgaande feiten. Daaruit volgt 
dat de rechter degene die de fout heeft begaan slechts tot schadevergoeding kan veroorde-
len indien hij vaststelt dat de schade, zonder die fout, zich niet zou hebben voorgedaan zo-
als zij in concreto tot stand is gekomen. Daarentegen, wanneer de rechter niet vaststelt dat 
de schade, zonder de fout, zich echter wel zou hebben voorgedaan zoals zij tot stand is ge-
komen, verantwoordt hij niet naar recht zijn beslissing dat er geen oorzakelijk verband be-
staat tussen die fout en de schade.

Het bestreden arrest preciseert: "De aangevoerde fouten bestaan, voor de (eerste ver-
weerder) erin dat hij op onwettige wijze een gunstig advies heeft gegeven voor het afleve-
ren van de litigieuze bouwvergunning, voor de (tweede verweerster), dat zij, op een net zo 
onwettige wijze, voornoemde bouwvergunning heeft afgeleverd, en voor de beide voor-
noemde administratieve overheden, dat ze de gewettigde verwachtingen van de burgers 
hebben beschaamd door het beginsel van goed bestuur en van rechtszekerheid te misken-
nen; betreffende de eerste twee hierboven omschreven fouten, verwijst (de eiser) naar het 
gezag van gewijsde van het vernietigingsarrest van 21 november 1990 van de Raad van 
State".

M.b.t. tot de schade van de eiser stelt het arrest het volgend vast: "De materiële schade 
bestaat in de terugbetaling van de kostprijs van het litigieuze gebouw, in de kostprijs van 
de afbraakwerkzaamheden en in de genotsstoornis tijdens die afbraakwerkzaamheden; het 
eerste punt van de vordering betreft het verlies ten gevolge van de afbraak van het ge-
bouw; dienaangaande wijst (de eiser) immers erop dat hij een pand heeft laten optrekken 
dat hij, omdat de van de afgeleverde vergunning onwettig was, heeft moeten afbreken; de 
morele schade is een gevolg van het feit dat (de eiser) 'noodgedwongen werd geconfron-
teerd met vervolgingen die tegen hem werden ingesteld omdat zijn gebouw onwettig was 
geworden'; die morele schade bestaat in de inspanningen die tevergeefs zijn geleverd ten-
einde 'te voorkomen dat hij zou worden veroordeeld om het (litigieuze) pand af te breken' 
in de administratieve en financiële rompslomp en in een psychologische probleemsituatie 
die verband houdt met de tegen (de eiser) en zijn echtgenote ingestelde strafvervolging en 
met de desbetreffende kritiek van verschillende buren; (de eiser) vraagt het hof (van be-
roep) dat het hem akte verleent van zijn voorbehoud ingeval de burgerlijke partijen voor 
de correctionele rechtbank hun vorderingen zouden benaarstigen".

Betreffende het oorzakelijk verband tussen de aangevoerde fouten en de geleden scha-
de, beslist het arrest als volgt: "Gelet op de bovenstaande overwegingen, vloeit de materi-
ële schade voort uit de veroordeling tot het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke 
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staat, welke veroordeling de verplichte aanvulling vormt van de beslissing van de straf-
rechter die de tenlastelegging tegen (de eiser) en zijn echtgenote bewezen heeft verklaard; 
de morele schade vloeit voort uit de bestanddelen van de overtreding waarop die tenlaste-
legging betrekking had; hetzelfde geldt voor het door (de eiser) gevraagde voorbehoud; 
bijgevolg hebben de verweerders terecht betwist dat er een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de aangevoerde fouten en de schade waarvoor (de eiser) vergoeding vordert, zodat 
het hoofdberoep moet worden aangenomen".

Het bestreden arrest, dat beslist dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de feiten 
die worden omschreven als fouten van de twee verweerders, en de schade waarvoor de ei-
ser vergoeding vordert, terwijl het strafbaar feit voortvloeit uit de vernietiging door de 
Raad van State van de op onwettige wijze door de verweerders afgeleverde bouwvergun-
ning, zonder vast te stellen dat de schade, zonder die fouten, zich niettemin zou hebben 
voorgedaan zoals zij tot stand is gekomen, is niet naar recht verantwoordt en schendt de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek kan degene die 

een fout heeft begaan slechts verplicht worden de schade te herstellen indien die fout de 
oorzaak van de schade is. Een fout is de oorzaak van de schade, als het als fout aange-
merkte feit, niettegenstaande het ingrijpen van andere oorzaken, noodzakelijk de schade 
heeft teweeggebracht, d.w.z., dit wil zegen dat de schade, zoals zij zich in concreto voor-
doet, zonder de fout niet tot stand zou zijn gekomen.

Het bestreden arrest dat beslist dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de aan de 
verweerders verweten fouten en de schade van de eiser, op grond van de veroordeling van 
de eiser door het hof van beroep te Bergen, dat uitspraak doet in correctionele zaken, her-
stel van de plaats in haar oorspronkelijke elke oorzakelijkheid opslorpt,of nog dat die oor-
zakelijkheid door het bestaan zelf van een misdrijf wordt opgeslorpt, is niet naar recht 
verantwoord.

Het bestaan van een beslissing die de eiser veroordeelt tot het herstel van de plaats in 
haar vorige staat, kan immers niet het oorzakelijk verband verbreken tussen de fout van de 
verweersters, waardoor het litigieuze gebouw is opgetrokken, en de door de eiser geleden 
schade. Zo ook kan het bestaan van een als bewezen geachte tenlastelegging niet  be-
schouwd worden als een oorzaak het causaal verband verbreekt.

Het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting, die zich tus-
sen de fout en de schade nestelt, kan enkel leiden tot het doorbreken van het causaal ver-
band tussen die fout en die schade, wanneer blijkens de inhoud of de opzet van de over-
eenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor re-
kening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet 
of het reglement moet verrichten. 

Het bestreden arrest dat oordeelt dat de verplichting, voor de eiser, om het arrest dat 
hem veroordeelt om het litigieuze goed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, uit te 
voeren, of nog, dat het loutere bestaan van een overtreding, het causaal verband door-
breekt tussen de door de verweerders begane fouten, zijnde de akten die een onwettige 
bouwvergunning afleveren, en de schade van de eiser, zonder vast te stellen dat uit het be-
staan van die verplichting dat zij zou impliceren dat de schade ten gevolge van de fout van 
de eisers (lees: verweerders) definitief ten laste moet blijven van wie de verplichting moet 
uitvoeren, miskent het wettelijk begrip causaliteit en, voor zoveel als nodig, het begrip 
vergoedbare schade, en schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
Betreffende de eerste door de eerste verweerder tegen het onderdeel opgewor-

pen grond van niet-ontvankelijkheid: het belang ontbreekt.
Het arrest stelt vast dat "de aangevoerde fouten erin bestaan, voor de (eerste 

verweerder) dat hij op onwettige wijze een gunstig advies heeft gegeven voor het 
afleveren van de litigieuze bouwvergunning, voor de (tweede verweerster), dat 
zij, op een net zo onwettige wijze, voornoemde bouwvergunning heeft afgele-
verd"..

Het oordeelt "dat de materiële schade bestaat in de terugbetaling van de kost-
prijs van het litigieuze gebouw, in de kostprijs van de afbraakwerkzaamheden en 
in de genotsstoornis tijdens die afbraakwerkzaamheden" en "dat (dit) eerste punt 
van de vordering (...) het verlies ten gevolge van de afbraak van het gebouw (be-
treft), terwijl "de morele schade (...) een gevolg (is) van het feit dat (de eiser) 
'noodgedwongen werd geconfronteerd met vervolgingen die tegen hem werden 
ingesteld omdat zij gebouw onwettig was geworden'. 

De eerste verweerder voert aan dat uit die redenen volgt dat de schade waar-
over de eiser klaagt, bestaat in het verlies van een onrechtmatig voordeel, zodat 
de beslissing van het arrest dat eisers vordering niet-gegrond is, verantwoord is.

De schade bestaat in het verlies van een onrechtmatig voordeel en kan dus 
geen aanleiding tot schadevergoeding geven indien de toestand van de getroffene 
vóór de foutieve handeling, strijdig was met een rechtsregel.

Uit de redenen van het arrest blijkt niet dat de eiser zich, vóór de aangevoerde 
fouten, in een onwettige toestand bevond, zodat zijn gehele schade, zoals het ar-
rest ze analyseert, zou bestaan in het verlies van een onrechtmatig voordeel.

Betreffende de tweede door de eerste verweerder tegen het onderdeel opge-
worpen grond van niet-ontvankelijkheid: het belang ontbreekt

Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid is onlosmakelijk ver-
bonden met dat van het middel.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Over de gegrondheid van het onderdeel
Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten beoordeelt waaruit hij af-

leidt of er al dan niet een causaal verband tussen fout en schade bestaat, gaat het 
Hof toch na of de rechter, uit zijn vaststellingen naar recht zijn beslissing heeft 
kunnen afleiden.

Het arrest sluit uit dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aan de ver-
weerders verweten fouten en de door de eiser aangevoerde schade, op grond van 
de vermeldingen "dat de materiële schade voort(vloeit) uit de veroordeling tot 
het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat, welke veroordeling de ver-
plichte aanvulling vormt van de beslissing van de strafrechter die de tenlasteleg-
ging tegen (de eiser) en zijn echtgenote bewezen heeft verklaard " en "dat de mo-
rele schade voortvloeit (...) uit de bestanddelen van de overtreding waarop die 
tenlastelegging betrekking had".
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Aldus sluit het arrest de aansprakelijkheid van de verweerders uit op grond van 
vermeldingen waaruit kan worden afgeleid dat de eiser een fout heeft begaan die 
in causaal verband met zijn schade staat, maar die niet impliceren dat die schade, 
zonder de fouten die hij de verweerders verwijt, zich niettemin zou hebben voor-
gedaan zoals ze tot stand is gekomen.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Het tweede onderdeel van het middel hoeft niet onderzocht te worden. Het kan 

immers 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

18 juni 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. Mahieu, Foriers en Oosterbosch.

Nr. 441

3° KAMER - 21 juni 2010

1º VORDERING IN RECHTE - TUSSENGESCHIL - NIEUWE EIS - TAAK VAN DE RECHTER - 
OMVANG

2º NIEUWE VORDERING - TUSSENGESCHIL - NIEUWE EIS - TAAK VAN DE RECHTER - 
OMVANG

1º en 2° Voor zover de akte van rechtsingang niet nietig moet verklaard worden en de 
rechter voor wie de zaak wordt ingeleid bevoegd was om van de aanvankelijke vordering  
kennis te nemen, dient de rechter voor wie een gewijzigde of uitgebreide eis aanhangig  
is, zich over die eis uit te spreken, zonder te moeten nagaan of de aanvankelijke vorder-
ing ontvankelijk en gegrond was. (Artt. 807 en 1042, Gerechtelijk Wetboek)

(GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. V. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0067.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 januari 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Gent.
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De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 mei 2010 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Beatrijs Deconinck 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
Tweede onderdeel
1.  Artikel  807 van het  Gerechtelijk Wetboek bepaalt  dat een vordering die 

voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien nieuwe, 
op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaar-
ding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is. 

Deze bepaling is krachtens artikel 1042 van dit wetboek toepasselijk in hoger 
beroep.

2. Voor zover de akte van rechtsingang niet nietig moet worden verklaard en 
de rechter voor wie de zaak wordt ingeleid bevoegd was om van de aanvankelij-
ke vordering kennis te nemen, dient de rechter voor wie een gewijzigde of uitge-
breide eis aanhangig is, zich over die eis uit te spreken, zonder te moeten nagaan 
of de aanvankelijke vordering ontvankelijk en gegrond was.

3. De appelrechter stelt vast dat:
-  de directeur van het  bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening der 

Provincie Oost-Vlaanderen, optredend voor de gemachtigd ambtenaar, voor de 
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde op grond van artikel 67 van de Ste-
denbouwwet, vorderde om de verweerders te veroordelen om het permanent be-
wonen van hun weekendhuis definitief te staken binnen dertig dagen te rekenen 
vanaf de betekening van het vonnis onder verbeurte van een dwangsom;

- de eiser deze vordering heeft voortgezet;
- de eiser in de procedure voor de appelrechter zijn vordering tot staking on-

dergeschikt formuleerde op grond van artikel  151 van het Stedenbouwdecreet 
1999.

4. De appelrechter verklaart de vordering gebaseerd op voormeld artikel 151 
niet ontvankelijk omdat de hoedanigheid voorzien in artikel 17 van het Gerechte-
lijk Wetboek diende aanwezig te zijn op het ogenblik van het instellen van de 
vordering, namelijk op 5 oktober 1993.

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

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

21 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Geinger.

Nr. 442

3° KAMER - 21 juni 2010

1º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - 
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - ADMINISTRATIEVE FASE - VERWEZENLIJKING PLAN - 
ONTEIGENINGSPLAN DAT TEGELIJK MET HET PLAN VAN AANLEG WORDT OPGEMAAKT - PROCEDURE - 
VERLENEN VAN ONTEIGENINGSMACHTIGING - BEVOEGDE MINISTER

2º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - ADMINISTRATIEVE FASE - 
VERWEZENLIJKING PLAN - ONTEIGENINGSPLAN DAT TEGELIJK MET HET PLAN VAN AANLEG WORDT 
OPGEMAAKT - PROCEDURE - VERLENEN VAN ONTEIGENINGSMACHTIGING - BEVOEGDE MINISTER

1º en 2° Uit de artikelen 3, §6, 5° en 11, eerste lid van het Delegatiebesluit en de artikelen  
70, §2, eerste lid en 196bis van het Stedenbouwdecreet 1999 volgt dat het artikel 70, §2,  
eerste lid van het Stedenbouwdecreet 1999 juncto het artikel 196bis, eerste lid van dit  
decreet, voorzien in een uitzondering in de zin van artikel 11 van het Delegatiebesluit op  
de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Binnenlandse aangelegenheden en dat, in-
geval  het  onteigeningsplan  tegelijk  met  het  plan  van  aanleg  wordt  opgemaakt,  de  
Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, bevoegd voor het  
goedkeuren van het plan van aanleg, ook de bevoegdheid heeft het onteigeningsplan 
goed te keuren en de daarmee verbonden bevoegdheid tot het verlenen van de onteigen-
ingsmachtiging1. (Artt. 3, §6, 5° en 11, eerste lid, B.Vl.Reg. 27 juli 2004 tot bepaling van 
de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering; Artt.  70, §2, eerste lid en 
196bis, Stedenbouwdecreet 1999)

(GEMEENTE LAAKDAL e.a. T. A. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier:
1. Krachtens artikel 16 GW kan niemand van zijn eigendom ontzet worden dan ten al-

gemene nutte, in de gevallen en op de wijze bij wet bepaald en tegen billijke en vooraf-
gaande schadeloosstelling.

Het  Grondwettelijk  Hof  oordeelde  bij  arrest  nr.115/2004  van  30  juni  2004  dat  de 
Grondwetgever door het gebruik van de woorden “bij wet bepaald” alleen de bevoegdheid 
van de uitvoerende macht heeft willen uitsluiten door de bevoegdheid om de gevallen en 
de nadere regels van onteigening voor te behouden aan democratisch verkozen beraadsla-
gende vergaderingen.

2. Krachtens artikel 79 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 au-
gustus 1980 werd aan de Vlaamse regering de bevoegdheid verleend over te gaan tot on-
teigeningen ten algemenen nutte in de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald bij de-

1 Zie de conclusies van het openbaar ministerie.
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creet, met inachtneming van de bij wet vastgestelde gerechtelijke procedures en van het 
principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling bepaald bij artikel 11 van de 
Grondwet. 

Bij decreet van 13 april 1988 werden de gevallen en de modaliteiten bepaald waarbij de 
Vlaamse  Executieve  kan  overgaan  tot  onteigeningen  ten  algemene  nutte  inzake  de 
gewestelijke aangelegenheden.

Tevens werd in artikel 3 bepaald dat de Executieve andere rechtspersonen, die bevoegd 
zijn om onroerende goederen ten algemene nutte te onteigenen, kan machtigen tot on-
teigening in de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk is voor 
de uitbouw van de infrastructuur of voor het beleid inzake de gewestelijke aangelegen-
heden, zoals bepaald in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de in-
stellingen. Deze machtigingen zullen verleend worden met overeenkomstige toepassing 
van de regels en procedures voorgeschreven bij de inzake onteigeningen geldende wet-
geving.

In het advies van de Raad van State bij het ontwerp van bovenvermeld decreet werd 
erop gewezen dat de machtiging tot onteigening een maatregel is die tot het specifiek toe-
zicht behoort, wat in geregionaliseerde aangelegenheden zaak is van de Executieve en dit 
standpunt aansluit bij de algemene opzet van de staatshervorming, waarbij Gemeenschap-
pen en Gewesten autonoom exclusieve bevoegdheden uitoefenen. De Executieven moeten 
over middelen en instrumenten beschikken om in de aangelegenheden waarvoor zij be-
voegd zijn een coherent en sluitend beleid te voeren2.

3. Het Besluit van de Vlaamse executieve van 19 december 1991 inzake onteigeningen 
ten  algemene  nutte  ten  behoeve  van  gemeenten,  de  provincies,  de  intercommunale 
verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen bepaalt in artikel 1 dat de 
Vlaamse  Minister,  bevoegd  voor  binnenlandse  aangelegenheden,  behoudens  in  de 
gevallen bepaald in de wet,  bevoegd is om de gemeenten, provincies, intercommunale 
verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen te machtigen over te gaan 
tot  onteigeningen  ten  algemene  nutte,  met  instemming  van  de  functioneel  bevoegde 
Vlaamse Minister.

Dit betekent bij voorbeeld dat de Vlaamse minister die bevoegd is voor cultuur moet in-
stemmen met een onteigening voor de oprichting of uitbreiding van een bibliotheek, en 
onder andere de Vlaamse minister die bevoegd is voor economie moet instemmen met een 
onteigening voor de aanleg en uitrusting van een bedrijventerrein.

In de omzendbrief B.A. 93/08 van 14 juli 1993 betreffende onteigeningen ten algemene 
nutte – procedurevoorschriften meldt de minister van binnenlandse aangelegenheden dat 
hij  ingevolge  het  bepaalde  in  artikel  1  de instemming  zal  vragen  aan  de  functioneel 
bevoegde minister en de onteigenende instanties er goed aan doen vooraf het standpunt 
van de functioneel bevoegde minister te vragen en die instemming aan het dossier toe te 
voegen waardoor de machtiging sneller zal kunnen verleend worden 

4.Het  besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  27  juli  2004  tot  bepaling  van  de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering gaf in artikel 3, §3 aan viceminis-
ter- president Dirk Van Mechelen onder andere de bevoegdheid inzake stedenbouw en 
ruimtelijke ordening. Hij oefent tevens, overeenkomstig artikel 4, het bestuur van en het 
toezicht op de diensten, instellingen en rechtspersonen uit vermeld onder 3°.

Artikel 5, 8° bepaalt dat inzake de aangelegenheden die hen krachtens artikel 3 zijn 
toegewezen, de leden van de Vlaamse regering, elk wat hem of haar betreft bevoegd zijn 
voor het verlenen van onteigeningsmachtigingen,  onverminderd de bepalingen van het 
besluit  van de Vlaamse regering van 19 december  1991 inzake onteigeningen ten al-

2 Ontwerp van Decreet, BZ1988, 59/3.
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gemene  nutte  ten  behoeve  van  de  gemeenten,  de  provincies,  de  intercommunale 
verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen.

Artikel 6 bepaalt dat elk lid van de Vlaamse Regering de in dit Hoofdstuk gedelegeerde 
beslissingsbevoegdheid uitoefent in de aangelegenheden die hem zijn toegewezen. Deze 
delegaties gelden ook voor beslissingen die betrekking hebben op aangelegenheden die tot 
de bevoegdheid behoren van meerdere leden van de Vlaamse Regering. De gedelegeerde 
beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met inachtneming van 
de  voorwaarden  en  modaliteiten  die  zijn  vastgelegd  in  wetten,  decreten,  besluiten  en 
omzendbrieven.

Zo bepaalt artikel 11 dat de Vlaamse Minister, bevoegd voor binnenlandse aangelegen-
heden, de delegatie heeft om onteigeningsmachtigingen te verlenen ten algemene nutte, 
behoudens in de gevallen bepaald in de wet, aan de gemeenten, de provincies, de interge-
meentelijke  samenwerkingsverbanden  en  de  erkende  provinciale  ontwikkelings-
maatschappijen overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 
1991 inzake onteigeningen ten algemene nutte ten behoeve van gemeenten, de provincies, 
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de erkende provinciale ontwikkelings-
maatschappijen.

De leden van de Vlaamse regering hebben delegatie om onteigeningsmachtigingen te 
verlenen aan instellingen of rechtspersonen die onder hun bevoegdheid vallen. Wanneer 
de aangelegenheid waarvoor de onteigening zich opdringt behoort tot de bevoegdheid van 
een ander lid van de Vlaamse Regering, wordt de machtiging verleend met instemming 
van dit lid.

5. Uit deze wettelijke bepalingen volgt dat de Vlaamse regering de bevoegdheid om on-
teigeningsmachtigingen te verlenen aan gemeenten principieel delegeert aan de Minister 
bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden. De delegatie van de bevoegdheid tot het 
geven  van  onteigeningsmachtigingen  aan  elke  Minister  wat  betreft  de  instellingen  en 
rechtspersonen  die  onder  zijn  of  haar  bevoegdheid  vallen,  betreft  niet  de  gemeenten, 
provincies, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de erkende provinciale on-
twikkelingsmaatschappijen, maar enkel de instellingen en rechtspersonen opgesomd on-
der artikel 4. Voor de Minister van ruimtelijke ordening betreft dit dus enkel onteigen-
ingsmachtigingen die verleend worden aan de instellingen en rechtspersonen vermeld on-
der artikel 4, 3°.

Het tweede lid van artikel 11 doet dus geen afbreuk aan de principiële bevoegdheid van 
de  Minister  van  binnenlandse  aangelegenheden  om  aan  gemeenten  onteigenings-
machtigingen te geven.

6. In voorliggende zaak wordt niet betwist dat de Vlaamse Regering machtiging kan 
verlenen aan gedecentraliseerde besturen om tot onteigening over te gaan.

Evenmin werd betwist dat de Vlaamse Regering haar bevoegdheden kan delegeren aan 
haar individuele leden.

De  discussie  betreft  evenwel  de  vraag  welke Minister  binnen de Vlaamse  regering 
bevoegd is de onteigeningsmachtiging te verlenen aan een gemeente indien toepassing 
moet gemaakt worden van artikel 70, §2 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.

Met andere woorden, moet dit artikel al dan niet beschouwd worden als een wetsbepal-
ing, die overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 decem-
ber 1991 en artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 een afwij-
king vormt op de principiële bevoegdheid van de Minister van binnenlandse aangelegen-
heden?

7. De regels in verband met onteigening zoals voorzien in het decreet van 18 mei 1999 
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houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening zijn in grote mate gelijk gebleven 
aan  de  bepalingen van de Stedenbouwwet  van  29  maart  1962  en  nadien het  Coördi-
natiedecreet van 22 oktober 1996. 

Artikel 69 DRO bepaalt dat elke verwerving van onroerend goed, vereist voor de ver-
wezenlijking van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, door onteigening ten algemene nutte 
kan tot stand gebracht worden. Eenzelfde bepaling was reeds voorzien in artikel 25 van de 
Stedenbouwwet en nadien in artikel 23 van het Coördinatiedecreet.

Artikel 26 van de Stedenbouwwet en nadien artikel 24 van het Coördinatiedecreet be-
paalden dat om de nodige onteigeningen voor de uitvoering van een plan van aanleg te 
verrichten, de onteigenende instantie in het bezit moet zijn van een door de (Koning) 
Vlaamse regering goedgekeurd onteigeningsplan dat geheel of gedeeltelijk toepasselijk is 
op het in het plan van aanleg afgebeelde grondgebied. Het (koninklijk besluit) besluit van 
de Vlaamse regering kan tegelijk op het plan van aanleg en op het desbetreffende onteige-
ningsplan betrekking hebben.

De  administratieve  fase  van  een  onteigeningsprocedure  verloopt  verschillend  naar 
gelang het onteigeningsplan al dan niet samen met het ruimtelijk uitvoeringsplan, resp. 
plan van aanleg waarvan het de uitvoering moet verzekeren, wordt opgemaakt.

Artikel 28 van de Stedenbouwwet en nadien in artikel 26 van het Coördinatiedecreet 
bepaalden reeds:  Wanneer het onteigeningsplan en het plan van aanleg terzelfder tijd  
worden opgemaakt, worden beide samen onderworpen aan de formaliteiten bepaald voor 
het opmaken van het plan van aanleg.

Ook het DRO bepaalt in artikel 70 dat het onteigeningsplan dat ter uitvoering van dit 
decreet tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt, tegelijk met het 
ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen wordt aan de procedureregels bepaald voor het 
opmaken van dat ruimtelijk uitvoeringsplan.

Evenwel wordt een uitvoeringsplan dat gekoppeld is aan een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan dat ter goedkeuring aan de bestendige deputatie wordt voorgelegd, niet 
aan die bestendige deputatie maar aan de Vlaamse regering ter goedkeuring voorgelegd, 
na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de bestendige 
deputatie.  De Vlaamse regering beslist  over  het  onteigeningsplan en verleent  een on-
teigeningsmachtiging conform de wetgeving inzake onteigeningen.

Krachtens artikel 196bis DRO zijn deze regels ook van toepassing bij de verwerving 
van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van de plannen van aanleg be-
doeld in het coördinatiedecreet van 22 oktober 1996.

De plannen van aanleg werden overeenkomstig het bepaalde in de stedenbouwwet en 
het coördinatiedecreet finaal goedgekeurd door de Vlaamse regering in de persoon van de 
Minister die de ruimtelijke ordening onder zijn bevoegdheid heeft.

De goedkeuring door de Vlaamse regering slaat op de conformiteit met de wet en het 
algemeen belang, maar ook op de inhoudelijke opportuniteit. De goedkeuring is noodza-
kelijk om uitvoerende kracht te verlenen aan de onteigeningsplannen3.

De bevoegdheid om onteigeningen te machtigen is krachtens artikel 16 GW opgedra-
gen aan de wetgevende macht of de Koning en deze bevoegdheden kunnen in het kader 
van de gewestvorming enkel uitgeoefend worden door de decreetgever of de gewestrege-
ring en niet door de bestendige deputatie4.

Hieruit volgt dat, indien het onteigeningsplan, krachtens artikel 70, §2 DRO dezelfde 
procedure volgt als het plan van aanleg, ook het onteigeningsplan door dezelfde minister 

3 R. VEKEMAN,  Ruimtelijke ordening en stedenbouw, planologie,  verordeningen en vergunningen, 
Kluwer, 2006, 173-174. 
4 W. RASSCHAERT, o.c., 399.
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wordt goedgekeurd.
De bedoeling van deze bepaling is immers het stroomlijnen van de verschillende proce-

dures tot een coherent geheel en beletten dat datgene wat om efficiëntieredenen samen 
werd opgemaakt (onteigeningsplan en ruimtelijk uitvoeringsplan resp. plan van aanleg) 
aan twee verschillende procedures zou onderworpen worden.

Deze procedureregels werden, in het kader van de Stedenbouwwet, bepaald door de 
wetgever en nadien in het kader van het coördinatiedecreet en het DRO overgenomen 
door de decreetgever.

Het gaat hierbij om het vaststellen van de te volgen procedure en niet om het toebede-
len van een rechtstreekse bevoegdheid van de decreetgever aan een welbepaald Minister 
binnen de Vlaamse regering. Dit gebeurde immers door de voormelde besluiten van 19 
december 1991 en 27 juli 2004 van de Vlaamse Regering.

Bij de beoordeling van wat onder “in de gevallen bij de wet bepaald” zoals vermeld in 
deze besluiten van de Vlaamse regering lijkt het mij niet aangewezen een onderscheid te 
maken tussen de termen “wet  “  en “decreet”.  De term “wet”  in  de besluiten  van  de 
Vlaamse regering wordt mijns inziens in generieke zin gebruikt en betekent in die zin 
“elke akte die uitgaat van een beraadslagende vergadering”.

In dit verband kan ook gewezen worden naar het standpunt van het Arbitragehof in ar-
rest nr.65 van 15 juni 1988 met betrekking tot de impliciete wijziging van de wetten met 
betrekking tot de aangelegenheden die aan de Gemeenschappen of de Gewesten zijn over-
gedragen en de gevolgen hiervan voor een aantal begrippen5.

8. Uit wat voorafgaat volgt dat artikel 70, §2 DRO kan beschouwd worden als een bij 
de wet bepaald geval waarin niet de Minister van binnenlandse aangelegenheden de on-
teigeningsmachtiging verleent, maar wel de Minister die de ruimtelijke ordening onder 
zijn bevoegdheid heeft. De tussenkomst van de Minister van binnenlandse aangelegen-
heden is ingeval van een parallelle procedure, in toepassing van artikel 70, §2 DRO dus 
niet  vereist.  Gaat  het  niet  om  een  gelijklopende  procedure  blijft  deze  Minister  wel 
bevoegd.

9. De appelrechters oordelen dat ingeval van toepassing van artikel 70, §2 enkel de 
Vlaams Minister  van Binnenlandse aangelegenheden en niet  de Vlaamse minister van 
Ruimtelijke ordening de bevoegdheid heeft om de onteigeningsmachtiging te verlenen.

In het  enig middel  voeren eisers terecht aan dat dit  oordeel de artikelen 70,  §2 en 
196bis DRO, en de artikelen 3, §6, 5° en 11, eerste lid van het besluit van de Vlaamse 
regering van 27 juli 2004 schendt.

Het middel is in zoverre gegrond.
Conclusie: VERNIETIGING

ARREST

(AR C.09.0113.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 januari 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.

5 Onder rubriek 2.B.3. werd geoordeeld dat de wetten met betrekking tot de aangelegenheden die aan 
de Gemeenschappen of de Gewesten zijn overgedragen en die van voor de Staatshervorming dateren 
bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980 impliciet gewijzigd zijn…. En een wet aangenomen in een 
eenheidsstaat thans in het licht van de Staatshervorming moet gelezen worden. Telkens een onteige-
ning een gewestelijke of gemeenschapsaangelegenheid betreft is het vereist de bewoordingen “De 
Koning” en “koninklijk besluit” te vervangen door “de Executieve” en “besluit van de executieve”.
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De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 mei 2010 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voert in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 6, §1, I, 1°, 68, 69 en 79, §1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen, de genoemde artikelen 68 en 69 van toepassing vóór de 
opheffing bij artikel 28 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instel-
lingen;

- de artikelen 1, 7, tweede en derde lid, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemene 
nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten al-
gemene nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen;

- de artikelen 69, §1 en §2, eerste lid, 70, §2, 73 en 196bis van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (afgekort Stedenbouw-decreet 
1999);

- de artikelen 19, 21 en 26, eerste lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet 
op de ruimtelijke ordening, het genoemde artikel 26 zoals van toepassing vóór de ophef-
fing bij artikel 64 van het decreet van 21 november 2003 houdende wijziging van het de-
creet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het de-
creet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996;

- de artikelen 59, 64 en 70 van het decreet van 21 november 2003 houdende wijziging 
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996;

- de artikelen 3 en 4 van het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en 
de modaliteiten waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten alge-
menen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;

- de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1991 
inzake onteigeningen ten algemene nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de 
intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelings-maatschappijen;

- de artikelen 3, §6, eerste lid, 5°, en derde lid, 5, 8°, 6 en 11, eerste lid, van het besluit  
van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de le-
den van de Vlaamse Regering, het genoemde artikel 3 zoals van toepassing vóór de ver-
vanging bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2007 tot wijziging van het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de 
leden van de Vlaamse Regering;

- sub 1.1 van de omzendbrief BA-99/01 van 23 februari 1999 "betreffende de onteige-
ningen voor algemeen nut: algemene administratieve vormvereisten, onteigeningen in toe-
passing van het decreet Ruimtelijke Ordening, aangevuld met concrete toepassing voor de 
verwerving van bedrijventerreinen" (BS 30 maart 1999).

Bestreden beslissing
Het bestreden vonnis beslist dat het onteigeningsbesluit vervat in het ministerieel be-

sluit van Vlaams minister van Financiën, Begroting, en Ruimtelijke Ordening van 16 juni 
2005 "houdende goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg 'containerpark' genaamd, 
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van de gemeente Laakdal" (BS 30 juni 2005), is  aangetast  door machtsoverschrijding, 
waardoor het niet regelmatig is, omdat het uitgaat van de Vlaamse minister van Financiën, 
Begroting, en Ruimtelijke Ordening, terwijl, volgens de rechtbank, de Vlaamse minister 
van Binnenlandse Aangelegenheden bevoegd was, verklaart dienvolgens het hoger beroep 
van eiseres en de vordering van eiser ongegrond, bevestigt het vonnis a quo waarin voor 
recht werd gezegd "dat de onderhavige vordering van de onteigenaar dient te worden af-
gewezen en er geen aanleiding bestaat om de procedure voort te zetten, dit alles in toepas-
sing van artikel 7, tweede en derde lid, van de Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechts-
pleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, ver-
vat in artikel 5 van de Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen 
nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen", op volgende gronden.

"M.b.t. de bevoegdheid van de minister van Ruimtelijke Ordening
De onteigenden stellen dat de minister van Ruimtelijke Ordening niet bevoegd is om de 

onteigeningsmachtiging te verlenen en dat er sprake is van machtsoverschrijding, zodat de 
onteigening niet regelmatig is.

De onteigenaar stelt dat in deze de minister van Ruimtelijke Ordening wel bevoegd is 
op grond van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1991 in-
zake onteigeningen ten algemene nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de 
intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen (BS,  22 
februari 1992), artikel 5,1e lid, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 
2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering (BS, 4 au-
gustus 2004), artikel 70, §2, van het Ruimtelijk Ordeningsdecreet van 18 mei 1999 en ar-
tikel 26, 1e lid, van het Ruimtelijk Ordeningsdecreet van 22 oktober 1996.

Art. 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1991 inzake onteige-
ningen ten algemene nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommu-
nale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen luidt als volgt:

'De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden is, behoudens in 
de gevallen bepaald in de wet, bevoegd om de gemeenten, provincies, intercommunale 
verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen te machtigen over te gaan 
tot  onteigeningen  ten  algemene  nutte,  met  instemming  van  de  functioneel  bevoegde 
Vlaamse minister.'

Art. 5, 1e lid, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 luidt als 
volgt:

'Inzake de aangelegenheden die hen krachtens artikel 3 zijn toegewezen zijn de leden 
van de Vlaamse Regering, ieder wat hem of haar betreft, bevoegd voor:

... 8° het verlenen van onteigeningsmachtigingen, onverminderd de bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1991 inzake onteigeningen ten alge-
mene nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigin-
gen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen';

Art. 3, §6, 5° van voormeld delegatiebesluit luidt als volgt:
'De heer .V.M. , lid van de Vlaamse Regering, is bevoegd voor:
... 5° de ruimtelijke ordening, vermeld in artikel 6, §1, I, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° en 7° van de 

bijzondere wet:
a. de stedenbouw en de ruimtelijke ordening;
b. de rooiplannen van de gemeentewegen;
c. de stadsvernieuwing;
d. de vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimten;
e. het grondbeleid;



1868 HOF VAN CASSATIE 21.6.10 - Nr. 442 

f. de monumenten en de landschappen, alsook het archeologisch patrimonium en het 
varend erfgoed'.

Art. 11, 1e lid, van het delegatiebesluit luidt als volgt:
'De Vlaamse minister, bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden, heeft delega-

tie om onteigeningsmachtigingen te verlenen ten algemene nutte, behoudens in de geval-
len bepaald in de wet, aan de gemeenten, de provincies, de intergemeentelijke samen-wer-
kingsverbanden en de erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, overeenkomstig 
het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1991 inzake onteigeningen ten al-
gemene nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommunale vereni-
gingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen.

De leden van de Vlaamse Regering hebben delegatie om onteigeningsmachtigingen te 
verlenen aan instellingen of rechtspersonen die onder hun bevoegdheid vallen. Wanneer 
de aangelegenheid waarvoor de onteigening zich opdringt behoort tot de bevoegdheid van 
een ander lid van de Vlaamse Regering, wordt de machtiging verleend met instemming 
van dit lid.'

Art. 70, §2, van het Ruimtelijk Ordeningsdecreet van 18 mei 1999 luidt als volgt:
'Het onteigeningsplan dat ter uitvoering van dit decreet tegelijkertijd met het ruimtelijk 

uitvoeringsplan wordt opgemaakt, wordt tegelijk het ruimtelijk uitvoeringsplan onderwor-
pen aan de procedureregels bepaald voor het opmaken van dat ruimtelijk uitvoeringsplan.

Evenwel wordt een onteigeningsplan dat gekoppeld is aan een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan dat ter goedkeuring aan de bestendige deputatie wordt voorgelegd, niet 
aan die bestendige deputatie maar aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd.

Dit kan pas na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de 
bestendige deputatie. De Vlaamse Regering beslist over het onteigeningsplan en verleent 
een onteigeningsmachtiging conform de wetgeving inzake onteigeningen.'

Art. 196bis, 1° lid, van het Ruimtelijk Ordeningsdecreet luidt als volgt:
'De bepalingen van artikelen 69, 70, 71, 72, 73, 74 en 75 van dit decreet zijn eveneens 

van toepassing bij de verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlij-
king van de plannen van aanleg, bedoeld in het decreet betreffende de ruimtelijke orde-
ning, gecoördineerd op 22 oktober 1996.'

Art. 26, 1° lid, van het Ruimtelijk Ordeningsdecreet van 22 oktober 1996 stelt:
'Wanneer het onteigeningsplan en het plan van aanleg tezelfdertijd worden opgemaakt, 

worden beide samen onderworpen aan de formaliteiten bepaald voor het opmaken voor 
het plan van aanleg.'

De onteigenaar stelt dat artikel 70, §2, ingevolge artikel 196bis, 1e lid, van toepassing 
is op het BPA 'Containerpark' en dat uit voormeld artikel 70, §2, 1e lid, volgt dat de over-
heid die de procedurele bevoegdheid heeft om het plan van aanleg goed te keuren(de mi-
nister bevoegd voor de ruimtelijke ordening op grond van voormeld delegatiebesluit van 
27 juli 1994) tevens de bevoegdheid bezit om het onteigeningsplan goed te keuren en de 
daarmee verbonden bevoegdheid tot verlening van de onteigeningsmachtiging uit te oefe-
nen.

De onteigenaar stelt dat zodoende voldaan is aan de door het besluit van 19 december 
1991 vereiste wettelijke uitzonderingsregeling die de bevoegdheid van de minister van 
Binnenlandse aangelegenheden uitsluit.

De onteigenden baseren zich op het advies van de door de eerste rechter aangestelde 
deskundige, Professor M.B. die stelt:

'Vooreerst mag worden opgemerkt dat met het woord 'wet' in deze context alleen de 'fe-
derale wet' bedoeld kan zijn. Hiervoor werd immers al aangestipt dat de Vlaamse decreet-



Nr. 442 - 21.6.10 HOF VAN CASSATIE 1869 

gever niet bevoegd is om een bepaalde minister van de Vlaamse Regering rechtstreeks 
een bepaalde bevoegdheid toe te bedelen. Artikel 69 van de Bijzondere Wet tot Hervor-
ming van de Instellingen van 8 augustus 1980 verzet zich daartegen: de Regering oefent 
haar bevoegdheden collegiaal uit en alleen zij, en niet de decreetgever, kan bevoegdheden 
toebedelen aan individuele ministers.

Die beperking geldt niet en gold niet voor de federale wetgever. Anderzijds is het zo 
dat voor de geldigheid van een koninklijk besluit tot uitvoering van een federale wet naast 
de handtekening van de Koning, de handtekening van gelijk welke federale minister vol-
staat: artikel 106 van de Grondwet bepaalt: 'Geen akte van de Koning kan gevolg hebben, 
wanneer ze niet medeondertekend is door een minister, die daardoor alleen reeds ervoor 
verantwoordelijk wordt.', en die bepaling maakt geen enkel onderscheid tussen de minis-
ters. Dit belet evenwel niet dat de wetgever wel bevoegd is om te bepalen dat een konink-
lijk besluit tot uitvoering van een bepaalde wet slechts genomen kan worden op de voor-
dracht van een minister of meer ministers, die bevoegd is of zijn voor bepaalde aangele-
genheden. Dat is op de voordracht van die bepaalde minister of ministers. Een bekend 
voorbeeld is artikel 30 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische ex-
pansie ('Over het gehele grondgebied kunnen de Staat, de provincies, de gemeenten en de 
openbare rechtspersonen aangeduid door de Koning overgaan tot de onteigening en ver-
werving voor algemeen nut van de onroerende goederen noodzakelijk voor de aanleg van 
gronden voor de industrie, het ambachtswezen of diensten, voor de aanleg van hun toe-
gangswegen of voor bijkomende infrastructuurwerken. Tot het onteigeningsbesluit en de 
aanwijzing van de gronden wordt, op voorstel van de minister die Openbare Werken on-
der zijn bevoegdheid heeft, door de Koning besloten.')

Volledigheidshalve moet ook melding gemaakt worden van de decreten die de Cultuur-
raad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap aangenomen heeft voor de inwerkingtre-
ding van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen van 8 augustus 1980. De wet 
van 27 juli 1971 bepaalde niet dat de uitvoeringsbesluiten van de decreten van de Cultuur-
raden collegiaal genomen moesten worden (door de Regering of door de ministeriële Co-
mités voor Gewestelijke aangelegenheden, de voorlopers van de latere regeringen van de 
Gewesten).

Er zijn evenwel geen decreten uit die periode bekend die aan de minister bevoegd voor 
de Ruimtelijke Ordening de bevoegd maakten voor het geven van machtigingsonteigenin-
gen (de deskundige bedoelt hier wellicht: die de minister bevoegd voor de Ruimtelijke 
Ordening bevoegd maakten voor het geven )

Met de woorden 'behoudens in de gevallen bij wet bepaald' bedoelen artikel 1 van het 
besluit van 19 december 1992 (de deskundige bedoelt wellicht 1991) en artikel 11 van het 
besluit van 27 juli 2004 dus die gevallen waar de federale wet bepaalde dat een onteige-
ningsmachtiging bij koninklijk besluit te verlenen aan een gemeente, moest genomen wor-
den op de voordracht van een welbepaalde minister.

Decreten tot stand gekomen op grond van de Bijzondere Wet tot Hervorming der In-
stellingen van 8 augustus 1980 kunnen dus geen 'wet' zijn in de zin van de hiervoor ver-
melde bepalingen. Dat geldt dus ook voor het decreet van 18 mei 1999 houdende de orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening, met inbegrip van artikel 70, §2, van dat decreet.

Deze vaststellingen zouden kunnen volstaan om de eerste vraag negatief te beantwoor-
den. Volledigheidshalve wordt nagegaan of de minister bevoegd voor de Ruimtelijke Or-
dening op grond van de (federale) wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, via het besluit van 19 december (1991), mo-
gelijk wel bevoegd zou kunnen zijn voor het verlenen van onteigeningsmachtigingen aan 
gemeenten.

De artikels 25 tot 30 van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de 
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ruimtelijke ordening en van de stedenbouw hadden betrekking op de onteigenings-proce-
dure...

Nergens in deze bepalingen wordt een specifieke minister aangeduid. In het coördina-
tiedecreet van 22 oktober 1996 wordt overigens, zoals het hoort, steeds de Vlaamse Rege-
ring aangeduid.

Weliswaar is er de omzendbrief BA-99/01 van 23 februari 1999 die het volgende be-
paalt:

'Onteigeningsplan initieel gekoppeld aan een plan van aanleg. Hiervoor werd reeds de 
onteigeningsmogelijkheid vermeld van het artikel 26, 1e lid, van het decreet Ruimtelijke 
ordening waarbij het onteigeningsplan en het plan van aanleg samen worden opgemaakt 
en tegelijk worden behandeld en goedgekeurd door de Vlaamse minister die bevoegd is 
voor de goedkeuring van het plan van aanleg, dit is de Vlaamse minister van Ruimtelijke 
Ordening. Die procedure geldt als een uitzonderingsprocedure op de algemene machti-
gingsprocedure die tot de bevoegdheid behoort van de Vlaamse minister van Binnenland-
se Aangelegenheden.

Het is evident dat voor bestemmingen die volgens de voorschriften bij het plan door 
een openbaar bestuur moeten gerealiseerd worden, deze gekoppelde procedure wordt ge-
volgd. Als voorbeeld bij uitstek geldt de zone die op het plan van aanleg wordt voorzien 
voor de bouw van een gemeentehuis. De administratie ruimtelijke ordening zal erop toe-
zien dat bij de opmaak van de plannen van aanleg de nodige onteigeningsplannen worden 
gevoegd'.

Hoe logisch ook, deze omzendbrief vindt geen steun in enige (federale) wet en is even-
min als een decreet bij machte af te wijken van de delegaties gegeven bij het besluit van 
27 juli 2004.

De voor de hand liggende oplossing is om het delegatiebesluit aan te passen, maar tot 
zolang dat niet is gebeurd, is de minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden 
bevoegd  om onteigeningsmachtigingen  te  geven  aan  de  gemeenten,  ook  wanneer  die 
machtiging betrekking heeft op een onteigeningsplan dat samen met een Bijzonder Plan 
van Aanleg werd opgemaakt.

Overeenkomstig artikel 1 van het besluit van 19 december 1992 (de deskundige bedoelt 
wellicht 1991), besluit dat nog steeds van toepassing is blijkens artikel 11 van het besluit 
van 27 juli 2004, dient het besluit wel te worden genomen door de minister bevoegd voor 
Binnenlandse aangelegenheden en de minister bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening.'

Deze rechtbank onderschrijft samen met de eerste rechter de stelling van de deskundi-
ge:

De verdeling van de bevoegdheden van de ministers behoort tot de exclusieve bevoegd-
heid van de regering (R. v. St., nr. 117.412 van 21 maart 2003).

Art. 70, §2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelij-
ke Ordening is geen andersluidende bepaling in de zin van artikel 1 van het besluit van 19 
december 1991 en van artikel 11 van het delegatiebesluit van 27 juli 2004, spijts de bepa-
lingen van de omzendbrief van 1999 die geen wettelijke basis heeft.

Het advies van de Auditeur bij de Raad van State in de zaak NV Roscofin en Peer-
booms- Lemmens kan niet gevolgd worden, nu artikel 70, §2, van het decreet niet van 
aard is om af te wijken van de delegaties gegeven bij het besluit van 27 juli 2004.

Derhalve is niet de minister van Ruimtelijke Ordening bevoegd doch wel de minister 
van Binnenlandse Aangelegenheden en is het onteigeningsbesluit aangetast door machts-
overschrijding waardoor het niet regelmatig is.

Het eerste vonnis wordt bevestigd" (vonnis pp. 4-8). 
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Grieven
1. Luidens artikel 16 van de Grondwet kan niemand van zijn eigendom worden ontzet 

dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke 
schadeloosstelling.

Dit voorschrift houdt in dat het bepalen van de gevallen waarin en van de wijze waarop 
tot onteigening ten algemenen nutte kan worden overgegaan, een aan de federale wetge-
ver voorbehouden aangelegenheid is, en dat de Gemeenschappen en de Gewesten in die 
voorbehouden aangelegenheid slechts kunnen optreden in zoverre een bijzondere en uit-
drukkelijke machtiging is gegeven bij de wetten tot hervorming der instellingen.

Krachtens artikel 79, §1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, kan de Vlaamse Regering en de Franse Gemeenschapsregering overgaan tot 
onteigeningen ten algemenen nutte "in de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald bij 
decreet, met inachtneming van de bij de wet vastgestelde gerechtelijke procedures en van 
het  principe  van  de billijke  en voorafgaande schadeloosstelling  bepaald  bij  artikel  11 
(thans 16) van de Grondwet".

Dit artikel machtigt de Gemeenschappen en de Gewesten, met inachtneming van de 
wettelijke gestelde vereisten, om, bij decreet, de gevallen te bepalen waarin de Gemeen-
schaps- en Gewestregeringen tot onteigening ten algemenen nutte kunnen overgaan en de 
modaliteiten daarvan te bepalen, en om bij decreet de Regeringen te machtigen publiek-
rechtelijke rechtspersonen toe te staan over te gaan tot onteigeningen.

Overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de geval-
len en de modaliteiten waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten 
algemenen  nutte  inzake  de  gewestelijke  aangelegenheden,  kan  "de  executieve"  (lees, 
overeenkomstig artikel 127, §1, van de Bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging 
van de federale staatsstructuur, "de regering"), "andere rechtspersonen, die bevoegd zijn 
om onroerende goederen ten algemenen nutte te onteigenen, machtigen tot onteigening in 
de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk is voor de uitbouw 
van de infrastructuur of voor het beleid inzake de gewestelijke aangelegenheden, zoals be-
paald in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen".

Overeenkomstig artikel 4 van hetzelfde decreet van 13 april 1988, wordt de in artikel 3 
voorziene onteigeningsmachtiging verleend "met overeenkomstige toepassing van de re-
gels en procedures voorgeschreven bij de inzake onteigeningen geldende wetgeving".

De beslissing waarbij de Vlaamse Regering, voor elk geval afzonderlijk, andere rechts-
personen machtiging verleent om tot onteigening over te gaan, is een handeling van be-
stuurlijk toezicht, waarbij zowel de externe en interne wettigheid van de voorgenomen 
maatregel als het oogmerk van algemeen nut worden getoetst.

2. Krachtens artikel 6, §1, I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, is de ste-
denbouw en de ruimtelijke ordening een gewestelijke aangelegenheid.

3.  De onteigeningsmogelijkheid en -procedure  ter  verwezenlijking van plannen van 
aanleg werd geregeld door de artikelen 23 tot 34 van het op 22 oktober 1996 gecoördi-
neerd decreet op de ruimtelijke ordening, en voordien door de artikelen 25 tot 36 van de 
Stedenbouwwet van 29 maart 1962.

De artikelen 69 tot 75 van het Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999 bevatten een eigen 
onteigeningsregeling voor de onteigeningen ter verwezenlijking van ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen.

Bij decreet van 21 november 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de 
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, heeft de decreetgever de in beide 
genoemde decreten voorziene onteigeningsregelingen willen terugbrengen tot één enkele 
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regeling.
Te dien einde voerde het decreet van 21 november 2003 (artikel 59) een nieuw artikel 

196bis in het Stedenbouwdecreet 1999, waarvan het eerste lid luidt als volgt: "De bepalin-
gen van artikelen 69, 70, 71, 72, 73, 74 en 75 van dit decreet zijn eveneens van toepassing 
bij de verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van de plan-
nen van aanleg, bedoeld in het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd 
op 22 oktober 1996". De artikelen 23 tot 34 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd de-
creet op de ruimtelijke ordening werden bij artikel 64 van het decreet van 21 november 
2003, opgeheven.

Dienvolgens gelden, ingevolge de inwerkingtreding van voornoemd decreet van 21 no-
vember 2003 op 8 februari 2004 (artikel 70 van het decreet van 21 november 2003), ook 
voor de onteigeningen doorgevoerd ter verwezenlijking van plannen van aanleg, de ontei-
geningsvoorschriften van het Stedenbouwdecreet 1999.

In zoverre de voorschriften van de artikelen 69 tot 75 van het Stedenbouwdecreet 1999 
dan ook melding maken van de onteigeningen in uitvoering van "de ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen", bedoelen zij ook, gelet op voornoemde overgangsregeling in artikel 196-
bis, de onteigeningen in uitvoering van de voorschriften van de plannen van aanleg zoals 
voorzien in het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet op de ruimtelijke ordening, en 
inzonderheid het bijzonder plan van aanleg voorzien in artikel 14 van dit decreet.

4. Artikel 69, §1, van het Stedenbouwdecreet 1999 bevat de door artikel 16 van de 
Grondwet vereiste habilitatie tot onteigening: "Elke verwerving van onroerende goederen, 
vereist voor de verwezenlijking van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, kan door onteige-
ning ten algemenen nutte tot stand worden gebracht". Ingevolge artikel 196bis van het 
Stedenbouwdecreet 1999 geldt deze habilitatie ook voor de verwezenlijking van plannen 
van aanleg.

Overeenkomstig de artikelen 69, §2, eerste lid, en 196bis, van het Stedenbouwdecreet 
1999 kunnen o.m. de gemeenten optreden als onteigenende instantie ter verwezenlijking 
van ruimtelijke uitvoeringsplannen, respectievelijk plannen van aanleg.

De administratieve procedure die door de gemeente moet gevolgd worden teneinde tot 
onteigening in uitvoering van een (bijzonder) plan van aanleg over te gaan, is omschreven 
in artikel 70, §2, van het Stedenbouwdecreet 1999, dat een onderscheid maakt tussen het 
onteigeningsplan dat tegelijk met het plan van aanleg wordt opgemaakt, en het onteige-
ningsplan dat na het plan van aanleg waarvan het de verwezenlijking beoogt, wordt opge-
maakt.

Wanneer, zoals te dezen, een onteigeningsplan samen met een bijzonder plan van aan-
leg wordt opgesteld, geldt het voorschrift van artikel 70, §2, eerste lid, van het Steden-
bouwdecreet 1999, juncto 196bis, naar luid waarvan "het onteigeningsplan dat ter uitvoe-
ring van dit decreet tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan (of plan van aanleg) 
wordt opgemaakt, tegelijk met het ruimtelijk uitvoeringsplan (wordt) onderworpen aan de 
procedureregels bepaald voor het opmaken van dat ruimtelijk uitvoeringsplan (of plan van 
aanleg)". Dezelfde bepaling bevat een afwijking van deze procedureregels voor het te de-
zen niet toepasselijke geval van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Artikel 26, eerste lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet op de ruimte-
lijke ordening, zoals van toepassing vóór de opheffing bij artikel 64 van het decreet van 
21 november 2003, bevatte hetzelfde voorschrift bij gezamenlijke aanneming van het ont-
eigeningsplan met het plan van aanleg, nu het bepaalde "(dat) wanneer het onteigenings-
plan en het plan van aanleg tezelfdertijd worden opgemaakt, beide samen (worden) onder-
worpen aan de formaliteiten bepaald voor het opmaken van het plan van aanleg".

De "procedureregels" ("formaliteiten") bepaald voor het opmaken van een bijzonder 
plan van aanleg zijn voorzien in de artikelen 19 tot 22 van het op 22 oktober 1996 gecoör-
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dineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening: na voorlopige aanneming van het 
ontwerpplan door de gemeenteraad volgt een openbaar onderzoek door het schepencolle-
ge, het ontwerpplan wordt samen met de bezwaren, de opmerkingen en het proces-verbaal 
van sluiting van het onderzoek aan de bevoegde Commissie van advies overgemaakt, bin-
nen de zestig daaropvolgende dagen kan de gemeenteraad, na kennisname van de uitslag 
van het onderzoek, het plan definitief aannemen dan wel beslissen het te wijzigen (artikel 
19), de bestendige deputatie verleent advies binnen 30 dagen na ontvangst van het volle-
dig dossier, de Vlaamse Regering dient het plan goed te keuren, en heeft hiervoor 60 da-
gen na ontvangst van het dossier, en wanneer een onteigeningsplan is bijgevoegd wordt 
deze termijn verlengd met 30 dagen, bij ontstentenis van een beslissing van de Vlaamse 
Regering binnen de voornoemde termijn, kan de gemeente bij aangetekend schrijven de 
Vlaamse Regering rappelleren, en indien alsdan geen beslissing wordt genomen binnen 
een termijn van 45 dagen, wordt het plan, zoals definitief aanvaard door de gemeenteraad, 
geacht te zijn goedgekeurd, behoudens wat het onteigeningsplan betreft (artikel 21).

De goedkeuring door de Vlaamse Regering, overeenkomstig artikel 21 van het op 22 
oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening, van het onteige-
ningsplan samen met het bijzonder plan van aanleg waarvan het de verwezenlijking be-
oogt, houdt in zich de onteigeningsmachtiging, m.n. de handeling van bestuurlijk toezicht, 
waarbij zowel de externe en interne wettigheid van de voorgenomen onteigening als het 
oogmerk van algemeen nut, worden getoetst.

5. Artikel 21 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimte-
lijke ordening, en de artikelen 70, §2, en 196bis, van het Stedenbouwdecreet 1999 gelden 
dan ook als de "inzake onteigeningen geldende wetgeving" die de regels en procedures 
bevat voor de onteigeningsmachtiging door de Vlaamse Regering aan "andere rechtsper-
sonen, die bevoegd zijn om onroerende goederen ten algemenen nutte te onteigenen", in 
de zin van de artikelen 3 en 4 van voornoemd decreet van 13 april 1988 tot bepaling van 
de gevallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteige-
ningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.

De onteigeningsmachtiging die de Vlaamse Regering met toepassing van voornoemde 
voorschriften verleent bij goedkeuring van het gemeentelijk onteigeningsplan samen met 
het bijzonder plan van aanleg, ontslaat van alle andere formaliteiten opgelegd door andere 
onteigeningswetgeving, en inzonderheid het onderzoek in de vorm en binnen de termijn 
bepaald in de artikelen 3 tot 6 van de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der 
administratieve vormvereisten inzake onteigening ten openbare nutte, zoals ook voorge-
schreven bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1991 in-
zake onteigeningen ten algemene nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de 
intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen.

De gerechtelijke onteigeningsprocedure blijft,  overeenkomstig artikel 79, §1, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, beheerst door de fe-
derale wet, waaronder de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdrin-
gende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemene nutte. Artikel 73 van het 
Stedenbouwdecreet van 1999 bepaalt dan ook dat de onteigeningen ter verwezenlijking 
van de plannen "zullen gevorderd (worden) met toepassing van de gemeenrechtelijke ont-
eigeningsprocedure of van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden".

6. Wanneer, na vervulling van de administratieve formaliteiten met toepassing van arti-
kel 21 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke orde-
ning, en de artikelen 70, §2 en 196bis, van het Stedenbouwdecreet 1999, wordt overge-
gaan tot onteigening met toepassing van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtsple-
ging bij  hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte,  is, 
overeenkomstig artikel 1 van deze wet, ook de vaststelling vereist dat de onmiddellijke in-
bezitneming van een of meer onroerende goederen ten algemenen nutte onontbeerlijk is. 
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In de aangelegenheden die zijn overgedragen aan de Gemeenschappen of Gewesten, is het 
aan hun respectieve regeringen om deze vaststelling te verrichten.

7. De bevoegdheid tot goedkeuring van een onteigeningsplan samen met het bijzonder 
plan van aanleg waarvan het de verwezenlijking beoogt, op grond van artikel 21 van het 
op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening, en de arti-
kelen 70, §2, en 196bis, van het Stedenbouwdecreet 1999, en de bevoegdheid tot vaststel-
ling van de noodzaak tot onmiddellijke inbezitneming in de zin van artikel 1 van de wet 
van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake 
onteigeningen ten algemenen nutte, komt toe aan de Vlaamse Regering.

Luidens de artikelen 68 en 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor-
ming der instellingen, zoals te dezen van toepassing vóór de opheffing bij artikel 28 van 
het  bijzonder  decreet  van  7  juli  2006  over  de  Vlaamse  instellingen,  beraadslaagt  de 
Vlaamse Regering collegiaal, en kan zijzelf aan individuele leden delegaties verlenen.

Overeenkomstig het te dezen toepasselijke besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 
2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, is de heer 
Dirk Van Mechelen, lid van de Vlaamse Regering, o.a. bevoegd voor de stedenbouw en 
ruimtelijke ordening vermeld in artikel 6, §1, I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 (artikel 3, §6, eerste lid, 5°), heeft hij in deze aangelegenheden de bevoegdheid tot 
het verlenen van onteigeningsmachtigingen "onverminderd de bepalingen van het besluit 
van de (Vlaamse Regering) van 19 december 1991 inzake onteigeningen ten algemenen 
nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en 
de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen" (artikel 5, 8°), en draagt hij uit hoofde van 
de hem toegewezen bevoegdheden de titel "Vlaams minister van Financiën en Begroting 
en Ruimtelijke Ordening" (artikel 3, §6, derde lid).

Artikel 6, eerste tot derde lid, van voornoemd delegatiebesluit van 27 juli 2004 bepaalt 
aangaande de delegatie van bevoegdheid:

"Elk lid van de Vlaamse Regering oefent de in dit hoofdstuk gedelegeerde beslissings-
bevoegdheden  uit  in  de  aangelegenheden  die  hem of  haar  zijn  toegewezen  krachtens 
hoofdstuk 1 van dit besluit.

De delegaties, toegestaan in dit hoofdstuk, gelden ook voor beslissingen die betrekking 
hebben op aangelegenheden die tot de bevoegdheid behoren van meerdere leden van de 
Vlaamse Regering.

De bij dit hoofdstuk gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen 
de perken en met inachtneming van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in 
wetten, decreten, besluiten en omzendbrieven".

Aangezien overeenkomstig artikel 70, §2, van het Stedenbouwdecreet 1999, en voor-
dien artikel 26, eerste lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet op de ruimte-
lijke ordening, de administratieve procedure geldend bij aanneming van een onteigenings-
plan samen met het bijzonder plan van aanleg, deze is die geldt voor het bijzonder plan 
van aanleg, is de goedkeuring van het onteigeningsplan samen met het bijzonder plan, de 
hiermede gepaard gaande onteigeningsmachtiging, en de vaststelling van de noodzaak tot 
onmiddellijke inbezitneming in de zin van artikel 1 van de wet van 26 juli 1962 betreffen-
de de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algeme-
nen nutte, een bevoegdheid van "stedenbouw en ruimtelijke ordening", in de zin van arti-
kel 3, §6, eerste lid, 5°, van het voornoemd delegatiebesluit van 27 juli 2004, op grond 
waarvan minister D.V.M., met toepassing van artikel 5, 8°, van hetzelfde besluit, onteige-
ningsmachtiging kon verlenen,  en dit  "binnen de perken en met  inachtneming van de 
voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in wetten, decreten, besluiten en om-
zendbrieven", zoals voorzien in artikel 6, derde lid, van hetzelfde besluit.

Dit wordt bevestigd door de omzendbrief BA-99/01 van 23 februari 1999 "betreffende 
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de onteigeningen voor algemeen nut: algemene administratieve vormvereisten, onteige-
ningen in toepassing van het decreet Ruimtelijke Ordening, aangevuld met concrete toe-
passing voor de vetwerving van bedrijventerreinen" (BS 30 maart 1999), van de toenmali-
ge Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, Vlaamse 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, en Vlaam-
se minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, waaruit blijkt (sub 1.1) dat bij koppeling van 
het onteigeningsplan aan het plan van aanleg, de goedkeuring van het plan van aanleg sa-
men met de machtiging tot onteigening wordt verleend door de minister die bevoegd is 
voor de goedkeuring van het plan van aanleg, dit is de Vlaamse minister van Ruimtelijke 
Ordening.

Bovendien blijkt uit de onteigeningsmachtigingen zoals die bij uittreksel worden be-
kendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dat de onteigeningsmachtigingen aan gemeenten 
die betrekking hebben op een onteigeningsplan dat samen met een bijzonder plan van aan-
leg werd opgesteld, steeds door de minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening werden 
verleend, dit zowel vóór als na het Stedenbouwdecreet van 1999, als vóór en na voor-
noemde omzendbrief BA-99/01 van 23 februari 1999.

8. De omstandigheid dat, overeenkomstig artikel 5, 8°, van het delegatiebesluit van 27 
juli 2004, de bevoegdheid van minister V.M. tot het verlenen van onteigeningsmachtigin-
gen in de aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren, geldt "onverminderd de be-
palingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1991 inzake onteige-
ningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercom-
munale  verenigingen  en  de  gewestelijke  ontwikkelings-maatschappijen",  doet  hieraan 
geen afbreuk.

Artikel 1 van dit besluit van 19 december 1991 bepaalt: "De Vlaamse minister,  be-
voegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden is, behoudens in de gevallen bepaald in de 
wet, bevoegd om de gemeenten, provincies, intercommunale verenigingen en de geweste-
lijke ontwikkelingsmaatschappijen te machtigen over te gaan tot onteigeningen ten alge-
menen nutte, met instemming van de functioneel bevoegde Vlaamse minister". Artikel 11, 
eerste lid, van voornoemd delegatiebesluit van 27 juli 2004, bevat een gelijkluidend voor-
schrift, met verwijzing naar het genoemde besluit van 19 december 1991.

Artikel 2 van het besluit van 19 december 1991 bepaalt: "De machtiging kan slechts 
worden verleend nadat het onteigeningsplan werd onderworpen aan een onderzoek in de 
vorm en binnen de termijn bepaald in de artikelen 3 tot 6 van de wet van 27 mei 1870 
houdende  vereenvoudiging  der  administratieve  vormvereisten  inzake  onteigening  ten 
openbare nutte".

In zoverre de bevoegdheid van de minister bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegen-
heden is vermeld "behoudens in de gevallen bepaald in de wet", verwees artikel 1 van dit 
besluit van 19 december 1991 oorspronkelijk o.m. naar de Stedenbouwwet van 29 maart 
1962, waarin reeds, in artikel 28, eerste lid, het principe was opgenomen, thans voort-
vloeiend uit de artikelen 70, §2, eerste lid, en 196bis van het Stedenbouwdecreet 1999, dat 
bij het gelijktijdig opstellen van een onteigeningsplan met het plan van aanleg waarvan 
het de verwezenlijking beoogt, "beide samen onderworpen (worden) aan de formaliteiten 
bepaald voor het opmaken van het plan van aanleg", zodat ook onder gelding van de Ste-
denbouwwet van 29 maart 1962 de onteigeningsmachtiging tot de materie "ruimtelijke or-
dening" behoorde.

Dat nadien de Stedenbouwwet van 29 maart  1962,  wat betreft  het  Vlaams Gewest, 
werd gecoördineerd bij decreet van 22 oktober 1996, en de stedenbouwwetgeving vervol-
gens werd gewijzigd door het Stedenbouwdecreet van 1999, terwijl de term "wet" in arti-
kel 1 van het besluit van 19 december 1991 niet uitdrukkelijk werd aangepast, wijzigt 
niets aan de draagwijdte van de uitzondering die het bevat op de bevoegdheid van de mi-
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nister, bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden: ook wanneer uit de voorschrif-
ten van een decreet, inzonderheid het Stedenbouwdecreet 1999, blijkt dat de onteigenings-
machtiging de procedurevoorschriften van het plan van aanleg volgt, geldt de uitzonde-
ring op de principiële bevoegdheid van de minister bevoegd voor de Binnenlandse Aange-
legenheden tot het verlenen van onteigeningsmachtiging aan o.m. gemeenten.

Artikel 11, eerste lid, van voornoemd delegatiebesluit van 27 juli 2004 herneemt louter 
de formulering van artikel 1 van het besluit van 19 december 1991, door een uitzondering 
te voorzien op de principiële bevoegdheid van de minister bevoegd voor Binnenlandse 
Aangelegenheden met de vermelding "behoudens in de gevallen bepaald in de wet", en 
heeft dan ook dezelfde draagwijdte als artikel 1 van het besluit van 19 december 1991 zo-
als hiervoor toegelicht.

Het voornoemde artikel 21 van het op 22 oktober 1996 gecoordineerd decreet betref-
fende de ruimtelijke ordening en de voornoemde artikelen 70, §2, en 196bis van het Ste-
denbouwdecreet 1999 wijzen weliswaar geenszins rechtstreeks de minister bevoegd voor 
Ruimtelijke Ordening aan voor de goedkeuring van het onteigeningsplan samen met het 
bijzonder plan van aanleg, en konden dit ook niet nu de interne bevoegdheidsverdeling 
binnen de Vlaamse Regering alleen een zaak is van de Vlaamse regering zelf, doch uit de 
samenhang met de voorschriften van artikel 3, §6, eerste lid, 5°, artikel 5, 8°, artikel 6, 
derde lid, en artikel 11, eerste lid, van het delegatiebesluit van 27 juli 2004, blijkt dat door 
verwijzing in het delegatiebesluit naar de bevoegdheid inzake ruimtelijke ordening, en de 
uitoefening ervan "binnen de perken en met inachtneming van de voorwaarden en modali-
teiten die zijn vastgelegd in wetten, decreten, besluiten, en omzendbrieven", de uitzonde-
ring op de bevoegdheid van de minister bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden 
inzake onteigeningsmachtigingen aan de gemeenten -"behoudens in de gevallen bepaald 
in de wet"- ook betrekking heeft op de van het gemeen onteigeningsrecht afwijkende ad-
ministratieve  procedurevoorschriften  inzake  onteigening  bij  gezamenlijke  goedkeuring 
van het onteigeningsplan met het bijzonder plan van aanleg, zoals die blijken uit artikel 21 
van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening en 
de artikelen 70, §2, en 196bis van het Stedenbouwdecreet 1999.

Artikel 21 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening en de artikelen 70, §2, en 196bis van het Stedenbouwdecreet 1999, vormen der-
halve samen, een "in de wet bepaald geval", in de zin van artikel 1 van het besluit van 19 
december 1991 en artikel 11, eerste lid, van het delegatiebesluit van 27 juli 2004, waarbij 
de onteigeningsmachtiging niet door de minister bevoegd voor de Binnenlandse Aangele-
genheden moet gegeven worden.

De jarenlange praktijk van onteigeningsmachtigingen aan gemeenten die samen met 
een bijzonder plan van aanleg een onteigeningsplan opstelden, door de minister bevoegd 
voor Ruimtelijke Ordening, is dan ook in overeenstemming met de wet, en de voornoem-
de omzendbrief BA-99/01 van 23 februari 1999, waarvan de "voorwaarden en modalitei-
ten", blijkens artikel 6, derde lid, van het delegatiebesluit van 27 juli 2004, bovendien deel 
uitmaken van de in acht te nemen voorwaarden en modaliteiten van de gedelegeerde be-
slissingsbevoegdheden, heeft dan ook een wettelijke basis.

9. Overeenkomstig artikel 7, tweede en derde lid, van de wet van 26 juli 1962 betref-
fende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten al-
gemene nutte, oordeelt de vrederechter, en de rechtbank van eerste aanleg in graad van 
beroep, of een met toepassing van de genoemde wet van 26 juli 1962 gevorderde onteige-
ning, regelmatig is ingesteld, of de door de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn, 
en of het plan van de grondinnemingen van toepassing is op het goed waarvan de onteige-
ning wordt gevorderd.

Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, 
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provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe voor zover zij met de 
wetten overeenstemmen.

10. Te dezen is bij besluit van 16 juni 2005 van de Vlaamse minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening, de heer D.V.M. (BS 30 juni 2005, p. 30.139):

"- goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg 'Containerpark' van (de eiseres), 
bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met bijbehorende 
stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan;

- verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen 
aangegeven op het onteigeningsplan;

- is aan (de eiseres) machtiging tot onteigenen verleend;
- is beslist dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigenin-

gen ten algemenen nutte, zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze 
onteigeningen kan worden toegepast".

Het bestreden vonnis oordeelt, met toepassing van artikel 7, tweede en derde lid, van de 
wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden in-
zake de onteigeningen ten algemene nutte, dat het onteigeningsbesluit van 16 juni 2005 
aangetast is door machtsoverschrijding, omdat niet de minister van Ruimtelijke Ordening, 
maar  wel  "de minister  van Binnenlandse Aangelegenheden" bevoegd is,  en zegt  voor 
recht dat de vordering van de eiseres moet worden afgewezen en er geen aanleiding be-
staat om de onteigeningsprocedure voort te zetten.

Het steunt deze beslissing op een bevestiging van de stelling van de eerste rechter en de 
deskundige, dat artikel 70, §2, van het Stedenbouwdecreet 1999 niet als een andersluiden-
de bepaling in de zin van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 decem-
ber 1991 en artikel 11 van het delegatiebesluit van 27 juli 2004 kan worden beschouwd.

Aangezien om de hiervoor toegelichte redenen, die hier als uitdrukkelijk herhaald die-
nen te worden beschouwd, de minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, wel bevoegd 
is om onteigeningsmachtiging te verlenen wanneer, zoals te dezen, het onteigeningsplan 
tegelijk met het bijzonder plan van aanleg is opgemaakt, miskent het bestreden vonnis de 
artikelen 16 en 159 van de Grondwet, de artikelen 6, §1, I, 1°, 68, 69 en 79, §1, van de bij-
zondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de genoemde artikelen 
68 en 69 zoals te dezen van toepassing vóór de opheffing bij artikel 28 van het bijzonder 
decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, de artikelen 1, 7, tweede en derde 
lid, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstan-
digheden inzake de onteigeningen ten algemene nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte en de concessies voor de 
bouw van autosnelwegen, de artikelen 69, §1 en §2, eerste lid, 70, §2, 73, 196bis van het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, de artike-
len 19 en 21 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet op de ruimtelijke orde-
ning, de artikelen 59, 64 en 70 decreet van 21 november 2003 houdende wijziging van het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het 
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, de artike-
len 3 en 4 van het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modalitei-
ten waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte 
inzake  de  gewestelijke  aangelegenheden,  de  artikelen  1  en  2  van  het  besluit  van  de 
Vlaamse Regering van 19 december 1991 inzake onteigeningen ten algemene nutte ten 
behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de gewes-
telijke ontwikkelingsmaatschappijen, de artikelen 3, §6, eerste lid, 5°, en derde lid, 5, 8°, 
6 en 11, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling 
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het genoemde artikel 3 zo-
als van toepassing vóór de vervanging bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 
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2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling 
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, en, voor zoveel als nodig, 
artikel 26, eerste lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet op de ruimtelijke 
ordening, zoals van toepassing vóór de opheffing bij artikel 64 van het decreet van 21 no-
vember 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisa-
tie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, ge-
coördineerd op 22 oktober 1996, en sub 1.1 van de omzendbrief BA-99/01 van 23 februari 
1999 "betreffende de onteigeningen voor algemeen nut: algemene administratieve vorm-
vereisten, onteigeningen in toepassing van het decreet Ruimtelijke Ordening, aangevuld 
met concrete toepassing voor de verwerving van bedrijventerreinen", en kon het bestreden 
vonnis dienvolgens niet wettig de onregelmatigheid van het ministerieel besluit van 16 
juni 2005 weerhouden, en de vordering van de eiseres als onteigenaar, afwijzen (schen-
ding van dezelfde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 11, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse 
Regering (hierna het Delegatiebesluit), heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor 
de Binnenlandse Aangelegenheden, delegatie  om onteigeningsmachtigingen te 
verlenen ten algemenen nutte, behoudens in de gevallen bepaald in de wet, aan 
de gemeenten, de provincies, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
de erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, overeenkomstig het besluit 
van de Vlaamse Regering van 19 december 1991 inzake onteigeningen ten alge-
menen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommunale 
verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen. 

Krachtens artikel 3, §6, 5°, van het Delegatiebesluit, zoals te dezen van toepas-
sing, is de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Orde-
ning bevoegd voor de ruimtelijke ordening, vermeld in artikel 6, §1, I, 1°, 2°, 4°, 
5°, 6° en 7°, van de bijzondere wet: a) de stedenbouw en de ruimtelijke ordening; 
b) de rooiplannen van de gemeentewegen; c) de stadsvernieuwing; d) de vernieu-
wing van afgedankte bedrijfsruimten; e) het grondbeleid; f) de monumenten en 
de landschappen, alsook het archeologisch patrimonium en het varend erfgoed.

Krachtens artikel 70, §2, eerste lid, van het decreet van het Vlaamse Parlement 
van 18 mei 1999 betreffende de ruimtelijke ordening (hierna: het Stedenbouwde-
creet 1999), wordt het onteigeningsplan dat ter uitvoering van dit decreet tegelij-
kertijd  met  het  ruimtelijk  uitvoeringsplan  wordt  opgemaakt,  tegelijk  met  het 
ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan de procedureregels bepaald voor het 
opmaken van dat ruimtelijk uitvoeringsplan. Evenwel wordt een uitvoeringsplan 
dat gekoppeld is aan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat ter goed-
keuring aan de bestendige deputatie wordt voorgelegd, niet aan die bestendige 
deputatie  maar  aan  de  Vlaamse  Regering  ter  goedkeuring  voorgelegd,  na  de 
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de bestendige 
deputatie. De Vlaamse Regering beslist over het onteigeningsplan en verleent 
een onteigeningsmachtiging conform de wetgeving inzake onteigeningen.

Krachtens artikel 196bis, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, is deze 
bepaling eveneens van toepassing bij de verwerving van onroerende goederen, 



Nr. 442 - 21.6.10 HOF VAN CASSATIE 1879 

vereist voor de verwezenlijking van de plannen van aanleg, bedoeld in het de-
creet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.

2. Uit deze bepalingen volgt dat het artikel 70, §2, eerste lid, van het Steden-
bouwdecreet 1999 juncto het artikel 196bis, eerste lid, van dit decreet, voorzien 
in een uitzondering in de zin van het artikel 11 van het Delegatiebesluit op de be-
voegdheid van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden en dat, 
ingeval het onteigeningsplan tegelijk met het plan van aanleg wordt opgemaakt, 
de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, be-
voegd voor het goedkeuren van het plan van aanleg, ook de bevoegdheid heeft 
het onteigeningsplan goed te keuren en de daarmee verbonden bevoegdheid tot 
het verlenen van de onteigeningsmachtiging.

3. De appelrechters, die oordelen dat, ook al werd het onteigeningsplan tege-
lijk met het plan van aanleg opgemaakt, te dezen enkel de Vlaamse minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden en niet de Vlaamse minister van Ruimtelijke Or-
dening de bevoegdheid heeft de onteigeningsmachtiging te verlenen, schenden 
voormelde bepalingen.

Het middel is in zoverre 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 beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, zitting 

houdende in hoger beroep.

21 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 443

3° KAMER - 21 juni 2010

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - 
ZWAKKE WEGGEBRUIKER - BETROKKEN VOERTUIG - DRAAGWIJDTE

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - 
ZWAKKE WEGGEBRUIKER - BETROKKEN VOERTUIG - BEPALING - TAAK VAN DE RECHTER - 
DRAAGWIJDTE

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - ZWAKKE 
WEGGEBRUIKER - BETROKKEN VOERTUIG - BEPALING - TAAK VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE
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1º Waar de loutere aanwezigheid van een motorrijtuig op het ogenblik van een verkeer-
songeval niet volstaat om te besluiten dat dit motorrijtuig bij het ongeval betrokken is in  
de zin van artikel 29bis, §1 van de W.A.M.-wet, is een motorrijtuig wel betrokken in de zin  
van die wetsbepaling wanneer het enige rol heeft gespeeld in het verkeersongeval, dit is  
wanneer het zonder hiervoor een noodzakelijk element te zijn geweest, een invloed heeft  
gehad op het ongeval.  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, WAM 1989; zoals van kracht vóór de wijziging bij, Wet 19 jan. 2001)

2º en 3° De vraag of een motorrijtuig enige rol heeft gespeeld in een verkeersongeval wordt 
door de rechter onaantastbaar in feite beoordeeld, zonder evenwel dat deze aan de door  
hem vastgestelde feiten gevolgen mag verbinden die daarmee in geen enkel verband 
staan of die, op grond van die feiten, onmogelijk kunnen worden verantwoord. (Art. 29bis, 
§1, WAM 1989; zoals van kracht vóór de wijziging bij, Wet 19 jan. 2001)

(VIVIUM nv T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, ten aanzien van L.)

ARREST

(AR C.09.0640.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 23 juni 2009 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op verwijzing 
na een arrest van het Hof van 18 oktober 2007.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 mei 2010 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Alain Smetryns 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
1. 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 voortvloeiende 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.

2. De loutere aanwezigheid van een motorrijtuig op het ogenblik van een ver-
keersongeval volstaat niet om te besluiten dat dit motorrijtuig bij het ongeval be-
trokken is in de zin van de voormelde wetsbepaling.

Een motorrijtuig is wel betrokken in de zin van die wetsbepaling wanneer het 
enige rol heeft gespeeld in het verkeersongeval, dit is wanneer het zonder hier-
voor een noodzakelijk element te zijn geweest, een invloed heeft gehad op het 

1 Zie 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; Cass., 15 maart 2010, AR C.09.0472.N, AC, 2010, nr. 183.
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ongeval.
Hiervoor is niet vereist dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwe-

zigheid van het motorrijtuig en het ontstaan van het verkeersongeval.
De vraag of een motorrijtuig enige rol heeft gespeeld in een verkeersongeval 

wordt voor het overige door de rechter onaantastbaar in feite beoordeeld, zonder 
evenwel dat deze aan de door hem vastgestelde feiten gevolgen mag verbinden 
die daarmee in geen enkel verband staan of die, op grond van die feiten, onmo-
gelijk kunnen worden verantwoord.

3. De appelrechters oordelen dat:
- uit de voorliggende verklaringen van zowel het slachtoffer, de bestuurder en 

getuigen volgt dat destijds niemand enige specifieke aandacht heeft gewijd aan 
de vijf op de plaats van het ongeval geparkeerde voertuigen;

- ook uit de vaststellingen van de verbalisanten niet blijkt dat er enig verband 
zou bestaan tussen de aanwezigheid van die voertuigen en de totstandkoming 
van de aanrijding;

- toen, twee jaar na de feiten, aan de verbalisanten bijkomende inlichtingen 
werden gevraagd, zij integendeel stelden dat de aanwezigheid van reclamebor-
den het zicht van het slachtoffer kon hinderen;

- dit wellicht zo is en wellicht ook geldt voor de boom en de vijf geparkeerde 
voertuigen die zich iets verder bevonden;

- dit evenwel niet betekent dat die elementen, te weten de aanwezigheid van de 
reclameborden, een boom en vijf voertuigen, een rol hebben gespeeld bij de ge-
nese van de aanrijding.

Voorts  oordelen  zij,  na  analyse  van  de  bijzondere  omstandigheden  van  de 
zaak, dat, ook indien de vijf geparkeerde wagens daar niet hadden gestaan, het 
slachtoffer hetzij verstrooid zou zijn geweest, hetzij met een gebrekkige fiets zou 
hebben gereden, terwijl de aandacht van de bestuurder zou zijn toegespitst ge-
weest op het verkeer voor hem.

Zij geven aldus te kennen dat, gelet op de bijzondere omstandigheden van de 
zaak, de door hen aangenomen beperking van het zicht van het slachtoffer door 
de aanwezigheid van de vijf geparkeerde voertuigen generlei rol speelde in het 
verkeersongeval.

4. De appelrechters vermochten op deze gronden naar recht te oordelen dat de 
aanwezigheid van de vijf geparkeerde voertuigen, ook al was die van aard het 
zicht van het slachtoffer te hinderen, te dezen geen rol heeft gespeeld in het ver-
keersongeval.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. De appelrechters oordelen niet dat om de betrokkenheid van de vijf gepar-

keerde voertuigen te kunnen aannemen, een oorzakelijk verband vereist is tussen 
de aanwezigheid van deze voertuigen en het ontstaan van het verkeersongeval.

6. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de appelrechters dit wel oordelen, 
berust het op een verkeerde lezing van het arrest en mist het mitsdien feitelijke 
grondslag.
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7. De appelrechters oordelen dat:
- op het ogenblik van de aanrijding de politie ter plaatse is gekomen en onder 

meer foto's heeft genomen;
- op voormelde foto's duidelijk merkbaar is dat er tussen de Mercedes en de 

overige voertuigen een grote open ruimte was, "met name twee leeg gebleven 
parkeerplaatsen", zoals tussen haakjes in het bestreden vonnis gepreciseerd.

8. Het middel komt niet op tegen de uitlegging door de appelrechters van de 
overgelegde foto's, krachtens dewelke er tussen de Mercedes en de overige vijf 
voertuigen een  grote  open  ruimte  was.  De beschrijving van deze  grote  open 
ruimte als twee leeg gebleven parkeerplaatsen, is een overtollige reden.

9. In zoverre het middel opkomt tegen die overtollige reden, kan het niet tot 
cassatie leiden en is het mitsdien niet ontvankelijk.

Vordering tot bindendverklaring
De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering 

tot bindendverklaring.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

21 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 444

2° KAMER - 22 juni 2010

1º GENEESKUNDE — UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE - TANDHEELKUNDE 
- TANDHEELKUNDIGE BEWERKING - BEGRIP - BLEKING VAN DE TANDEN

2º GENEESKUNDE — ALLERLEI - TANDHEELKUNDE - TANDVERZORGING - PUBLICITEIT - 
VERBOD - DRAAGWIJDTE

1º De bleking van tanden kan een tandheelkundige bewerking zijn die tot doel heeft het be-
houd, de genezing of herstel van een gebit te verwezenlijken.  (Art. 3, tweede lid, Wet 
Gezondheidsberoepen; Art. 3, KB 1 juni 1934)

2º De wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit van tandverzorging beoogt ook de  
tandverzorging  van  een  tandverkleuring  waarvoor  de  tussenkomst  van  een  tandarts 
nodig is. (Art. 1, KB 15 april 1958)

(R. e.a. T. VERBOND DER VLAAMSE TANDARTSEN vzw e.a.)

ARREST

(AR P.09.1696.N)



Nr. 444 - 22.6.10 HOF VAN CASSATIE 1883 

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 die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert schending aan van artikel 1 van de wet van 15 april 1958 be-

treffende de publiciteit inzake tandverzorging (hierna: Wet 15 april 1958), artikel 
3 van het koninklijk besluit van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefe-
ning der tandheelkunde (hierna: KB 1 juni 1934), en de artikelen 1, 2, §1, en 3 
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefe-
ning van de gezondheidsberoepen (hierna: Wet Gezondheidsberoepen), evenals 
miskenning van het rechtsbegrip "aandoening, letsel of afwijking": de appelrech-
ters beschouwen het bleken van tanden ten onrechte als tandheelkunde en als een 
activiteit bedoeld in artikel 1 Wet 15 april 1958. 

Artikel 1, eerste lid, Wet 15 april 1958 bepaalt dat niemand voor het verzorgen 
of voor het doen verzorgen door een al dan niet bevoegd persoon, in België of in 
het buitenland, van aandoeningen, letsels of afwijkingen van de mond en van de 
tanden, direct of indirect enige reclame mag maken, zoals door uitstallingen of 
uithangborden, door opschriften of platen die kunnen misleiden omtrent de wet-
telijke aard van de opgegeven activiteit, door prospectussen, circulaires, brochu-
res, strooibiljetten, langs de pers, de ether of de bioscoop, door de belofte of het 
verlenen van allerhande voordelen, zoals kortingen, kosteloos vervoer van pati-
ënten, of door het optreden van ronselaars of klantenjagers.

Artikel 2 van dezelfde wet bepaalt dat het aan ieder tot het beoefenen van de 
tandheelkunde gerechtigd persoon verboden is zijn beroepsactiviteit te presteren 
in een kabinet of een inrichting voor tandverzorging, waarvan de eigenaar of de 
exploitant direct of indirect, zelfs buiten het nationaal grondgebied, enige recla-
me als bedoeld in het artikel 1 zou maken.

Uit de voorbereidende werken van die wet blijkt dat de wetgever met het ver-
bod op publiciteit voor het verzorgen van aandoeningen, letsels of afwijkingen, 
de tandverzorging door onbevoegden in het algemeen een halt  wil toeroepen, 
daar deze een toestand zou kunnen bestendigen die schadelijk is voor de volks-
gezondheid en de waardigheid van het beroep en een einde wil maken aan de 
schreeuwerige reclame die rond tandverzorging wordt gevoerd.

Artikel 3 KB 1 juni 1934 bepaalt dat alle bloedige of onbloedige behandelin-
gen tot  de tandheelkunde behoren, alsmede de zelfs bijkomende bewerkingen 
uitgevoerd in den mond der patiënten en die ten doel hebben de kauworganen te 
beschutten, te genezen, recht te zetten of te vervangen.
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Artikel 3, tweede lid, Wet Gezondheidsberoepen bepaalt dat als onwettige uit-
oefening  van  de  tandheelkunde  wordt  beschouwd,  het  gewoonlijk  verrichten 
door een persoon die het geheel van de voorwaarden, gesteld bij het eerste lid 
van dit artikel niet vervult, van alle bewerkingen of handelingen, uitgevoerd in 
de mond der patiënten, die het behoud, de genezing, het herstellen of vervangen 
van het gebit daarin begrepen het weefsel van de tandkas, op het oog hebben, 
meer bepaald die welke behoren tot de operatieve tandheelkunde, de orthodontie, 
en de mond- en tandprothese.

De bewoordingen van de voormelde koninklijke besluiten sluiten niet uit dat 
ook de bleking van tanden een tandheelkundige behandeling kan zijn die tot doel 
heeft het behoud, de genezing of herstel van een gebit te verwezenlijken. 

Noch uit de voorbereidende werken van de wet van 15 april 1958, noch uit de 
bewoordingen van de voormelde koninklijke besluiten blijkt verder dat de wet-
gever bij het begrip aandoening, letsel of afwijking zoals bedoeld in artikel 1 
Wet 15 april 1958 alleen die handelingen viseert die de verzorging op het oog 
hebben van een aandoening, letstel of afwijking die het gebruik van de tand on-
mogelijk maakt of vermindert. Deze wet beoogt derhalve ook de tandverzorging 
van een tandverkleuring waarvoor de tussenkomst van een tandarts nodig is.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, 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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

22 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. 
Verbist en Geinger.

Nr. 445

2° KAMER - 22 juni 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN - 
DRAAGWIJDTE

2º ADVOCAAT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 
6.3.C - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN - DRAAGWIJDTE

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - ONDERVRAGING VAN DE VERDACHTE 
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DOOR DE POLITIE - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - ONDERVRAGING 
VAN DE VERDACHTE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT

5º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - ONDERVRAGING VAN EEN VAN ZIJN VRIJHEID BENOMEN 
VERDACHTE DOOR DE POLITIE EN DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERHOOR VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE EERSTE 
VIERENTWINTIG UUR VAN VRIJHEIDSBENEMING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - 
WAARBORGEN VOOR DE VERDACHTE TIJDENS HET ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE 
VOORHECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - VERHOOR VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE 
EERSTE VIERENTWINTIG UUR VAN VRIJHEIDSBENEMING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - 
GEVOLG - WAARBORGEN VOOR DE VERDACHTE TIJDENS HET ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE 
VOORHECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

8º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - VERHOOR VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE EERSTE 
VIERENTWINTIG UUR VAN VRIJHEIDSBENEMING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - 
WAARBORGEN VOOR DE VERDACHTE TIJDENS HET ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE 
VOORHECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE EERSTE 
VIERENTWINTIG UUR VAN VRIJHEIDSBENEMING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - 
WAARBORGEN VOOR DE VERDACHTE TIJDENS HET ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE 
VOORHECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERHOOR VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE EERSTE 
VIERENTWINTIG UUR VAN VRIJHEIDSBENEMING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - 
BEWEZENVERKLARING VAN DE TELASTLEGGINGEN GESTEUND OP ANDERE ELEMENTEN - RECHT OP 
EEN EERLIJK PROCES

11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - VERHOOR VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE 
EERSTE VIERENTWINTIG UUR VAN VRIJHEIDSBENEMING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - 
BEWEZENVERKLARING VAN DE TELASTLEGGINGEN GESTEUND OP ANDERE ELEMENTEN - RECHT OP 
EEN EERLIJK PROCES

12º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - VERHOOR VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE EERSTE 
VIERENTWINTIG UUR VAN VRIJHEIDSBENEMING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - 
BEWEZENVERKLARING VAN DE TELASTLEGGINGEN GESTEUND OP ANDERE ELEMENTEN - RECHT OP 
EEN EERLIJK PROCES

13º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VERHOOR IN HET ALGEMEEN - 
VERPLICHTE MEDEDELINGEN AAN DE ONDERVRAAGDE PERSOON - ARTIKEL 47BIS, 1, C, WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE - BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 6.2 E.V.R.M. 
EN 14.3.G I.V.B.P.R.

14º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR IN HET ALGEMEEN - VERPLICHTE 
MEDEDELINGEN AAN DE ONDERVRAAGDE PERSOON - ARTIKEL 47BIS, 1, C, WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE - BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 6.2 E.V.R.M. EN 
14.3.G I.V.B.P.R.
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15º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERHOOR IN HET ALGEMEEN - VERPLICHTE MEDEDELINGEN 
AAN DE ONDERVRAAGDE PERSOON - ARTIKEL 47BIS, 1, C, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - 
DRAAGWIJDTE - BESTAANBAARHEID MET ARTIKEL 6.2 E.V.R.M.

16º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3.G - VERHOOR IN HET 
ALGEMEEN - VERPLICHTE MEDEDELINGEN AAN DE ONDERVRAAGDE PERSOON - ARTIKEL 47BIS, 1, 
C, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE - BESTAANBAARHEID MET ARTIKEL 14.3.G 
I.V.B.P.R.

1º en 2° Artikel 6.3.c E.V.R.M., dat het recht van iedere beschuldigde garandeert om door  
een advocaat te worden verdedigd, preciseert de voorwaarden voor de uitoefening van 
dat recht niet en laat de verdragsluitende Staten de keuze van de middelen die in hun  
eigen rechtstelsel geschikt zijn om dat recht te waarborgen teneinde aan de vereisten  
van een eerlijke behandeling van de zaak te voldoen1. (Art. 6.3.c, EVRM)

3º, 4° en 5° De artikelen 1, 2 en 16, §§2 en 4, Voorlopige Hechteniswet, bepalen niet dat de  
verdachte moet worden bijgestaan door een advocaat zodra hij van zijn vrijheid wordt 
beroofd2. (Artt. 1, 2 en 16, §§2 en 4, Voorlopige Hechteniswet)

6º, 7°, 8° en 9° Het geheel van waarborgen die aan de verdachte een eerlijke procesvoer-
ing moeten verzekeren, zoals daar zijn: de pleegvormen van artikel 47bis Wetboek van 
Strafvordering bij het verhoor van de verdachte, de vrijheidsbeneming die in geen geval  
langer  mag  duren  dan  vierentwintig  uur,  zoals  bepaald  door  artikel  12,  derde  lid,  
Grondwet, de onmiddellijke overhandiging bij de betekening van het bevel tot aanhouding  
van alle stukken bedoeld in de artikelen 16, §7 en 18, §2, Voorlopige Hechteniswet, het  
recht van de verdachte van vrij verkeer met zijn raadsman overeenkomstig artikel 20, §§1  
en 5, Voorlopige Hechteniswet, de terbeschikkingstelling van het dossier met het oog op 
de verschijning voor het onderzoeksgerecht overeenkomstig artikel 21, §3, Voorlopige  
Hechteniswet,  de aanwezigheid van de raadsman van de verdachte bij  de samenvat-
tende ondervraging bepaald in artikel 22, derde lid, Voorlopige Hechteniswet, alsook de 
rechten die aan de verdachte zijn toegekend door de artikelen 61ter, 6lquater,  6lquin-
quies, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering, voorkomt dat het ontbreken van de bij-
stand van een raadsman tijdens de eerste vierentwintig uur van vrijheidsbeneming elke 
verdere eerlijke behandeling van de zaak onmogelijk maakt3. (Artt. 6.1 en 6.3.c, EVRM)

10º, 11° en 12° Wanneer uit de motieven van het bestreden arrest niet blijkt dat de initiële  
verhoren van de politie en van de onderzoeksrechter, zonder de bijstand van een advo-
caat, beslissend zijn voor de bewezenverklaring van de telastleggingen, verantwoorden 
de appelrechters hun beslissing naar recht dat de oorspronkelijke afwezigheid van bijs-
tand van een raadsman de eerlijke procesvoering, in haar geheel beschouwd, geenszins 
aantast4. (Artt. 6.1 en 6.3.c, EVRM)

13º, 14°, 15° en 16° Artikel 47bis, 1, c, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat ieder  
verhoor begint met de mededeling aan de ondervraagde persoon dat zijn verklaringen als  
bewijs in rechte kunnen worden gebruikt, houdt geen verband met de wijze van beoordel-
ing van de bewijzen door de strafrechter maar doet de ondervraagde er enkel op wijzen  
dat alle verklaringen die hij in zijn nadeel aflegt, ook tegen hem kunnen worden gebruikt  
en dat hij aldus mag weigeren om tegen zichzelf belastende verklaringen af te leggen; dit  
is geenszins strijdig met de door artikel 6.2 E.V.R.M. en artikel 14.3.g I.V.B.P.R. gewaar-
borgde  rechten.  (Art.  6.2,  EVRM;  Art.  14.3.g,  IVBPR;  Art.  47bis,  1,  c,  Wetboek  van 
Strafvordering)

1 Cass., 5 mei 2010, AR P.10.0257.F, AC, 2010, nr. 314 met conclusie adv.-gen. VANDERMEERSCH.
2 Zie Cass., 26 mei 2010, AR P.10.0503.F, AC, 2010, nr. 366.
3 Zie Cass., 5 mei 2010, AR P.10.0257.F en P.10.0744.F, AC, 2010, nr. 314 en nr. 316, beide met 
conclusie adv.-gen. VANDERMEERSCH.
4 Cass., 5 mei 2010, AR P.10.0257.F, AC, 2010, nr. 314 met conclusie adv.-gen. VANDERMEERSCH.
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(A. T. ELLAH-RESTAURANT TUDOR ROSE bvba e.a.)

ARREST

(AR P.10.0872.N)

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

correctionele kamer, van 12 april 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, twee middelen 

aan. 
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6.1, 6.2 en 6.3.c EVRM: 

de eiser kon pas na de initiële verhoren door de politie en de onderzoeksrechter 
een raadsman raadplegen; doordat hij niet vanaf het eerste politieverhoor toe-
gang kreeg tot een advocaat en evenmin bij de daaropvolgende verhoren hem de 
bijstand van zijn raadsman werd toegestaan, is overeenkomstig de rechtspraak 
van het EHRM zijn recht op een eerlijk proces onherroepelijk aangetast.

2. Artikel 6.3.c, EVRM garandeert iedere beschuldigde het recht om door een 
advocaat te worden verdedigd maar preciseert niet de voorwaarden voor de uit-
oefening van dat recht. Het laat de verdragsluitende Staten de keuze van de mid-
delen die in hun eigen rechtstelsel geschikt zijn om dat recht te waarborgen ten-
einde aan de vereisten van een eerlijke behandeling van de zaak te voldoen.

3. De artikelen 1, 2 en 16, §2 en §4, Voorlopige Hechteniswet bepalen niet dat 
de verdachte moet worden bijgestaan door een advocaat zodra hij van zijn vrij-
heid wordt beroofd.

4. Uit de bepaling van artikel 6.3.c, EVRM volgt niet dat het Hof zich in de 
plaats van de wetgever mag stellen door zelf die maatregel te treffen en de voor-
waarden voor de tussenkomst van een advocaat te bepalen. De leemte is immers 
van die aard dat zij een volledige nieuwe procesregeling vereist.

5. Anders dan de eiser aanvoert, leidt voormelde wettelijke restrictie evenwel 
niet automatisch tot een onherstelbare miskenning van het recht op een eerlijk 
proces. De wet bepaalt immers een geheel van waarborgen die aan de verdachte 
een eerlijke procesvoering moeten verzekeren, zoals daar zijn: de pleegvormen 
van artikel 47bis Wetboek van Strafvordering bij het verhoor van de verdachte, 
de vrijheidsbeneming die in geen geval langer mag duren dan vierentwintig uur, 
zoals bepaald door artikel 12, derde lid, Grondwet, de onmiddellijke overhandi-
ging bij de betekening van het bevel tot aanhouding van alle stukken bedoeld in 
de artikelen 16, §7 en 18, §2, Voorlopige Hechteniswet, het recht van de ver-
dachte van vrij verkeer met zijn raadsman overeenkomstig artikel 20, §1 en §5, 
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Voorlopige Hechteniswet, de terbeschikkingstelling van het dossier met het oog 
op de verschijning voor het onderzoeksgerecht overeenkomstig artikel 21, §3, 
Voorlopige Hechteniswet, de aanwezigheid van de raadsman van de verdachte 
bij de samenvattende ondervraging bepaald in artikel 22, derde lid, Voorlopige 
Hechteniswet, alsook de rechten die aan de verdachte zijn toegekend bij de arti-
kelen 61ter, 6lquater, 6lquinquies, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering.

6. Dit geheel van waarborgen voorkomt dat het ontbreken van de bijstand van 
een raadsman tijdens de eerste vierentwintig uur van vrijheidsbeneming elke ver-
dere eerlijke behandeling van de zaak onmogelijk maakt.

7. Anders dan het onderdeel aanvoert, blijkt niet uit de motieven van het be-
streden arrest dat de initiële verhoren van de politie en van de onderzoeksrechter, 
zonder de bijstand van een advocaat, beslissend zijn voor de bewezenverklaring 
van de telastleggingen.

De appelrechters overwegen inderdaad dat:
- de telastlegging A ontegensprekelijk bewezen is, gelet op de objectieve vast-

stellingen van de verbalisanten, nl. de roetsporen in het gezicht en op de handen 
van de eiser, die geenszins te verklaren zijn volgens de aanvankelijke uitleg van 
de eiser, het aantreffen van niet minder dan twee aanstekers op de eiser, de dui-
delijke en onmiskenbare brandgeur op de eiser; 

- deze duidelijke, objectieve en overtuigende materiële elementen ruimschoots 
volstaan als bewijs van de telastlegging A. en er dus geen bekentenissen nodig 
zijn van de eiser om tot de overtuiging te komen van zijn schuld aan de feiten, 
voorwerp van de telastlegging A;

- van uit die vaststelling en de onmiskenbare aanwijzingen die de eiser ook in 
verband brengen met de overige telastleggingen B, C en D, en die meteen de arg-
waan wekten van de verbalisanten die de vaststellingen hebben gedaan met be-
trekking tot het feit A, er voldoende sluitende vermoedens zijn dat de eiser even-
eens de feiten, voorwerp van de telastleggingen B en D heeft gepleegd;

- enkel kan aangenomen worden dat de feiten, voorwerp van de telastlegging 
C, waarbij de eiser ook betrokken was, een accidenteel feit kunnen uitmaken;

- gelet op voorgaande er dan ook geen aanleiding is om te twijfelen aan de ver-
klaringen van de eiser, op 26 juni 2009 voor een onafhankelijke en onpartijdige 
onderzoeksrechter afgelegd, dat hij daadwerkelijk de feiten, voorwerp van de te-
lastlegging B heeft gepleegd en op 4 september 2009, andermaal voor diezelfde 
onderzoeksrechter afgelegd, dat hij ook de feiten, voorwerp van de telastlegging 
D, heeft gepleegd;

- deze verklaringen die telkens werden afgelegd na een reflectieperiode en na 
herhaalde contacten met de raadsman waarbij telkenmale de verdediging uitvoe-
rig kon worden besproken, enkel de hierboven vermelde vermoedens, die reeds 
sterk aanwezig waren, bevestigen; 

- het onderzoek met betrekking tot de telastlegging B ook voldoende grondig 
werd gevoerd om de verdenking van andere mogelijke verdachten te kunnen uit-
sluiten.

Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht dat 
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de oorspronkelijke afwezigheid van bijstand van een raadsman de eerlijke pro-
cesvoering, in haar geheel beschouwd, geenszins aantast.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Tweede middel
12. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 6.2 EVRM en arti-

kel 14.3.g, IVBPR: de appelrechters hechten bewijswaarde aan de verklaringen 
van de eiser op grond van artikel 47bis, 1, c, Wetboek van Strafvordering; zij 
miskennen eisers recht op stilzwijgen zoals dit volgt uit voormelde verdragsbe-
palingen.

13. Artikel 47bis, 1, c, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Bij het verhoren 
van personen, ongeacht in welke hoedanigheid zij worden verhoord, worden ten 
minste de volgende regels in acht genomen. Ieder verhoor begint met de medede-
ling aan de ondervraagde persoon dat zijn verklaringen als bewijs in rechte kun-
nen worden gebruikt."

Deze  bepaling  houdt  geen  verband  met  de  wijze  van  beoordeling  van  de 
bewijzen door de strafrechter. Hiermede wordt de ondervraagde enkel erop ge-
wezen dat alle verklaringen die hij in zijn nadeel aflegt, ook tegen hem kunnen 
worden gebruikt en hij aldus mag weigeren om tegen zichzelf belastende verkla-
ringen af te leggen. Dit is geenszins strijdig met de door artikel 6.2 EVRM en ar-
tikel 14.3.g, IVBPR gewaarborgde rechten.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
14. De substantiële of op straffe van 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.

22 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. B. 
Bleyaert, Brugge.

Nr. 446

2° KAMER - 22 juni 2010

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - TERECHTZITTING - VERDACHTE DIE IN 
DE ONMOGELIJKHEID VERKEERT OM TE VERSCHIJNEN - ARTIKEL 23, 2°, VOORLOPIGE 
HECHTENISWET - DRAAGWIJDTE

Artikel 23, 2°, Voorlopige Hechteniswet, dat bepaalt dat als de verdachte niet kan verschij-
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nen op de rechtszitting, de raadkamer zijn advocaat machtigt hem te vertegenwoordigen,  
en als de advocaat, regelmatig verwittigd, geen machtiging vraagt zijn cliënt te vertegen-
woordigen, zij uitspraak kan doen in afwezigheid van de verdachte, geldt evenzeer wan-
neer de onmogelijkheid voor de verdachte voor het onderzoeksgerecht te verschijnen,  
niet aan hemzelf te wijten is. (Art. 23, 2°, Voorlopige Hechteniswet)

(L.)

ARREST

(AR P.10.1061.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 10 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 21 en 23 Voorlopige Hech-

teniswet: de appelrechters oordelen onterecht dat de onmogelijkheid van de eiser 
om te verschijnen omwille van een stakingsactie in de gevangenis en de onmoge-
lijkheid van de raadkamer om zich naar  de gevangenis te  begeven een over-
machtsituatie  vormen die  de raadkamer  toeliet  eisers  voorlopige  hechtenis  te 
handhaven zonder hem vooraf te horen; de onmogelijkheid moet immers bestaan 
voor de verdachte zelf; de onmogelijkheid voor de rechtbank of de inrichtende 
staat de verdachte te laten verschijnen, is niet voldoende; het in die omstandighe-
den verder handhaven van de voorhechtenis zonder het horen van de verdachte is 
onwettig.

2. Artikel 23, 2°, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat als de verdachte niet 
kan verschijnen op de rechtszitting, de raadkamer zijn advocaat machtigt hem te 
vertegenwoordigen, en als de advocaat, regelmatig verwittigd, geen machtiging 
vraagt zijn cliënt te vertegenwoordigen, zij uitspraak kan doen in afwezigheid 
van de verdachte. 

3.  Voormelde bepaling geldt  evenzeer  wanneer  de onmogelijkheid voor de 
verdachte voor het onderzoeksgerecht te verschijnen, niet aan hemzelf te wijten 
is.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. J. 
Van Laer, Antwerpen.

Nr. 447

2° KAMER - 22 juni 2010

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - 
LICHAMELIJKE SCHADE - VERGOEDING VOLGENS HET GEMEEN RECHT - VERGOEDING HOGER DAN DE 
VERGOEDING VOLGENS DE ARBEIDSONGEVALLENWET - VERSCHIL - BEREKENING

2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - 
INKOMENSVERLIES - GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING - BEREKENING

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
INTEREST - COMPENSATOIRE INTEREST - BEGRIP

4º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEGRIP

5º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - EINDDATUM

6º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - INTERESTVOET - AANVANGSDATUM - 
EINDDATUM

1º Het in artikel 46, §2, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet omschreven cumulatiever-
bod houdt in dat de getroffene of zijn rechthebbenden jegens de aansprakelijke derde  
slechts aanspraak kunnen maken op vergoeding van de lichamelijke schade in zoverre  
de volgens het gemeen recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de vergoedingen  
die op grond van de Arbeidsongevallenwet aan de getroffene of aan zijn rechthebbenden  
worden betaald en enkel voor het verschil; om te bepalen in welke mate de volgens het  
gemeen recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de vergoedingen die op grond 
van de Arbeidsongevallenwet aan de getroffene of aan zijn rechthebbenden worden be-
taald, moet de rechter een vergelijking maken tussen de vergoedingen berekend volgens  
de regels van het gemene recht en de vergoeding berekend volgens de regels van de Ar-
beidsongevallenwet1. (Art. 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet)

2º  Bij  de  bepaling  van  de  gemeenrechtelijke  vergoeding  waarop  de  getroffene  of  zijn  
rechthebbende aanspraak kan maken voor inkomensverlies, dient het volledige kapitaal  
gevestigd op grond van de Arbeidsongevallenwet in mindering te worden gebracht van 
de gemeenrechtelijke vergoeding voor inkomensverlies, ook al wordt dat kapitaal bepaald  
op grond van de volledige statistische overlevingsduur, terwijl de gemeenrechtelijke ver-
goeding voor inkomensverlies bepaald wordt op grond van de lucratieve levensduur2.

3º en 4° De compensatoire interesten maken inherent deel uit van de schadevergoeding  
die tot herstel van de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt toegekend 
en  vergoeden  de  bijkomende  schade  uit  de  uitgestelde  betaling  van  de  vergoeding 

1 Cass., 25 jan. 2010, AR C.09.0203.F, AC, 2010, nr. 58; Cass., 11 juni 2007, AR C.06.0255.N, AC, 
2007, nr. 315.
2 Zie: Cass., 2 nov. 1994, AR P.93.1493.F, AC, 1994, nr. 464.
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waarop de benadeelde op de datum van de schade recht had3. (Artt. 1382 en 1383, BW)

5º De compensatoire  interest  loopt  tot  de datum van de gerechtelijke uitspraak die de  
schadevergoeding vaststelt. 

6º  Moratoire  interest  is  verschuldigd,  aan  de  wettelijke  interestvoet,  op  de  bij  de  
gerechtelijke uitspraak vastgestelde schadevergoeding, vanaf de datum van de uitspraak  
tot het ogenblik van de betaling. (Artt. 1153, 1382 en 1383, BW)

(C. e.a. T. D.)

ARREST

(AR P.09.1912.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de cor-

rectionele rechtbank te Ieper van 22 oktober 2009. 
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Geert Jocqué 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 1382 en 1383 Burgerlijk 

Wetboek en de artikelen 46 en 47 Arbeidsongevallenwet: het vonnis laat na voor 
de inkomstenschade vanaf mei 2005 de toekomstige arbeidsongevallenrente in 
mindering te brengen en kent aldus aan de verweerster een grotere vergoeding 
toe dan de vastgestelde schade. 

2. Artikel 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet bepaalt dat volgens het ge-
meen recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de ver-
goeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag sa-
mengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen. 

De getroffene of zijn rechthebbenden kunnen aldus aanspraak maken op ver-
goeding van lichamelijke schade volgens het  gemeen recht,  in  zoverre de op 
grond van het gemeen recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wette-
lijke vergoedingen die aan de getroffene of zijn rechthebbenden worden betaald 
op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop van het verschil. 

3. Om dit verschil te berekenen moet de rechter een vergelijking maken tussen 
de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemeen recht en de vergoe-
dingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet.

De omstandigheid dat de gemeenrechtelijke vergoeding voor inkomstenverlies 
wordt bepaald op grond van de lucratieve levensduur van de getroffene terwijl 
het kapitaal dat wordt gevestigd op grond van de arbeidsongevallenwet uitgaat 
van de volledige statistische overlevingsduur, belet niet dat deze vergoedingen 

3 Cass., 22 okt. 2003, AR P.03.0669.F, AC, 2003, nr. 517.
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dezelfde schade dekken en bij de bepaling van de gemeenrechtelijke vergoeding 
toekomende aan de getroffene of zijn rechthebbende, dit kapitaal in mindering 
dient gebracht te worden van deze vergoeding.

4. Door de toekomstige arbeidsongevallenrente die betrekking heeft op de vol-
ledige verdere levensduur van de getroffene, niet in mindering te brengen van de 
gemeenrechtelijke vergoeding voor loonverlies toekomende aan de weduwe, ver-
antwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht. 

Het middel is gegrond. 
Tweede middel 
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1153, 1382 en 1383 

Burgerlijk Wetboek en artikel 2, §1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de 
lening tegen interest: de appelrechters kennen onterecht een gerechtelijke interest 
toe van 5 procent. 

6. De vergoedende interest maakt inherent deel uit van de schadevergoeding 
die tot herstel van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt 
toegekend. Zij vergoedt de bijkomende schade ingevolge het uitstel van betaling 
van de vergoeding waarop de benadeelde op de datum van de schade recht had. 
Zij loopt tot de datum van de gerechtelijke uitspraak. 

Op de bij de gerechtelijke uitspraak vastgestelde schadevergoeding is verwij-
linterest verschuldigd vanaf de datum van de uitspraak tot het ogenblik van de 
betaling. De interestvoet van de verwijlinterest is krachtens artikel 1153 Burger-
lijk Wetboek in de regel de wettelijke rentevoet.

7. Door gerechtelijke interest van 5 procent toe te kennen als een voortzetting 
van de vergoedende interest vanaf de datum van de uitspraak verantwoorden de 
appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 
Eerste onderdeel 
8. Het onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, behoeft geen ant-

woord. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over: 
- de vergoeding voor inkomensverlies van de verweerster; 
- de gerechtelijke interest vanaf de datum van de uitspraak. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis. 
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Veurne, 

rechtszitting houdend in hoger beroep.

22 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advo-
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caat: mr. Maes.

Nr. 448

2° KAMER - 23 juni 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR VAN EEN PERSOON - ARTIKEL 47BIS 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE - MEDEDELINGEN DIE DOOR DE VERBALISANTEN 
IN SUBSTANTIE WORDEN VERMELD - OPGETEKEND BIJ WIJZE VAN INLICHTING - WETTIGHEID

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - PERSOON DIE TIJDENS HET 
VOORONDERZOEK OF HET GERECHTELIJK ONDERZOEK IS VERHOORD - MEDEDELINGEN DIE DOOR DE 
VERBALISANTEN IN SUBSTANTIE WORDEN VERMELD - OPGETEKEND BIJ WIJZE VAN INLICHTING - 
WETTIGHEID

1º  en  2°  Aangezien  artikel  47bis  van het  Wetboek  van Strafvordering  het  verhoor  niet  
oplegt  van  een  persoon,  in  welke  hoedanigheid  ook,  maar  alleen  de  rechtsvormen 
voorschrijft die moeten worden nageleefd zo dat verhoor noodzakelijk wordt geacht, is  
het de verbalisanten bijgevolg niet verboden om in substantie verslag uit te brengen van  
wat hen buiten het in het voormelde artikel bepaalde verhoor werd meegedeeld1.

(M. T. AXA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0421.F)

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

sel, correctionele kamer, van 12 januari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 1 juni 2010 een conclusie 

neergelegd op de griffie van het Hof.
De eiser heeft daarop geantwoord met een nota die op 21 juni 2010 is neerge-

legd.
Op de rechtszitting van 23 juni 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt 

verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing 

op de tegen de eiser ingestelde strafvordering
Het middel voert de schending aan van de artikelen 149 Grondwet en 47bis 

Wetboek van Strafvordering. Het verwijt het arrest dat dit het voldoende acht dat 
een door de speurders verkregen inlichting als dusdanig in het proces-verbaal 
wordt opgetekend, terwijl zij, volgens de eiser, degene die hen de gerapporteerde 

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2010, nr. 448. 
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verklaringen heeft afgelegd hadden moeten horen met inachtneming van de vor-
men die in de voornoemde wetsbepaling zijn bepaald.

Artikel 149 Grondwet houdt geen verband met de wettigheid van het antwoord 
op de conclusie, wat het enige is waartegen wordt opgekomen.

Artikel 47bis Wetboek van Strafvordering legt het verhoor niet op van een per-
soon, in welke hoedanigheid ook, maar schrijft alleen de rechtsvormen voor die 
moeten worden nageleefd zo dat verhoor noodzakelijk wordt geacht.

Het is de verbalisanten bijgevolg niet verboden om in substantie verslag uit te 
brengen van wat hen buiten het in het voormelde artikel 47bis bepaalde verhoor 
werd meegedeeld.

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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering van de verweerster
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. H. Mievis, Brussel.

Nr. 449

2° KAMER - 23 juni 2010

1º HELING - WITWASPRAKTIJKEN - WEDERRECHTELIJKE OORSPRONG VAN DE GELDEN - BEGRIP

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - FEITELIJKE EN 
ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE BODEMRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF - 
DRAAGWIJDTE

3º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - EENHEID VAN OPZET - FEITELIJKE EN 
ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE BODEMRECHTER - FEITEN GESCHEIDEN IN DE TIJD - 
HERHALING VAN STRAFBARE FEITEN TERWIJL DE BEKLAAGDE ZIJN STRAF UITZIT WEGENS FEITEN VAN 
DEZELFDE AARD - GEEN EENHEID VAN OPZET

1º  Noch  de  twijfel  over  de  herkomst  van  de  geldmiddelen,  noch  de  bewering  dat  zij  
bestemd waren om drugs aan te kopen, noch de vaststelling dat zij niet daartoe hebben 
gediend  vermits  zij  in  beslag  waren  genomen,  verantwoorden  naar  recht  de 
schuldigverklaring aan het witwassen van die geldmiddelen alsook de verbeurdverklaring  
ervan als zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken. 
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2º De bodemrechter oordeelt feitelijk en op onaantastbare wijze of verschillende misdrijven  
de opeenvolgende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde strafbaar opzet; het Hof gaat  
evenwel na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten al dan niet die eenheid van  
opzet naar recht heeft kunnen afleiden1.

3º De appelrechters die vaststellen dat er meer dan zes maanden liggen tussen de te beo-
ordelen feiten en die waarover reeds uitspraak is gedaan, en dat de beklaagde zich op-
nieuw heeft ingelaten met handel in verdovende middelen terwijl hij een gevangenisstraf  
uitzat wegens zijn betrokkenheid bij een vorige identieke handel, beslissen naar recht dat  
de aan hen voorgelegde misdrijven niet voortkwamen uit hetzelfde strafbaar opzet als de 
misdrijven waarover reeds uitspraak werd gedaan. 

(E. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0794.F)

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

Brussel, correctionele kamer, van 31 maart 2010.
In de memories die aan dit arrest zijn gehecht, voert de tweede eiser één mid-

del aan terwijl de derde en vierde eiser ieder drie middelen aanvoeren.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
C. Het cassatieberoep van L. T. 
(...)
Derde middel
De eiser verwijt het arrest dat het een hem toebehorend bedrag verbeurdver-

klaart wegens overtreding van artikel 505, 2°, van het Strafwetboek, zonder daar-
bij vast te stellen dat hij de wederrechtelijke herkomst van de in zijn bezit aange-
troffen gelden kende.

De eiser werd wegens dat misdrijf vervolgd omdat hij welbewust een bedrag 
van 37.800 euro in zijn bezit had, dat een vermogensvoordeel is, verkregen uit de 
handel in verdovende middelen, of een waarde die in de plaats ervan is gesteld.

In antwoord op een verklaring van de eiser volgens welke een gedeelte van dat 
bedrag hem toebehoorde, vermeldt het arrest dat de herkomst ervan twijfelachtig 
is maar dat het geld onbetwistbaar bestemd was voor de aankoop van verdoven-
de middelen.

Noch de twijfel over de herkomst van de geldmiddelen, noch de bewering dat 
zij bestemd waren om drugs aan te kopen, noch de vaststelling dat zij niet daar-
toe hebben gediend vermits zij in beslag waren genomen, verantwoorden naar 
recht de schuldigverklaring aan het feit dat die geldmiddelen zijn aangetroffen 

1 Cass., 9 maart 2005, AR P.04.1591.F, AC, 2005, nr. 145. 
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alsook de verbeurdverklaring ervan als zaken die het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken.

Het middel is gegrond.
De hierna, op grond van dit middel uit te spreken vernietiging, gebeurt binnen 

de grenzen van de aangeklaagde schending.
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.

D. Het cassatieberoep van M. S.
Eerste middel
De eiser die schuldig verklaard is wegens op 15 december 2007 gepleegde fei-

ten, bestaande in handel in verdovende middelen, verwijt de appelrechters dat zij 
geweigerd hebben om artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek toe te passen, 
ofschoon hij op 3 februari 2009 was veroordeeld wegens tussen 1 augustus 2002 
en 1 juni 2007 gepleegde feiten van dezelfde aard.

De bodemrechter oordeelt in feite of de verschillende misdrijven de opeenvol-
gende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde strafbaar opzet.

Het staat evenwel aan het Hof na te gaan of de rechter uit de door hem vastge-
stelde feiten al dan niet die eenheid van opzet naar recht heeft kunnen afleiden.

Het arrest stelt vast dat de te beoordelen feiten losstaan van die waarover reeds 
zes maanden geleden een uitspraak is gedaan en dat de eiser zich opnieuw heeft 
ingelaten met handel in verdovende middelen terwijl hij een gevangenisstraf uit-
zat wegens zijn betrokkenheid bij een vorige identieke handel.

Op grond van die vaststellingen beslissen de appelrechters naar recht dat de 
aan hen voorgelegde misdrijven niet voortkomen uit hetzelfde strafbaar opzet als 
de misdrijven waarover reeds uitspraak is gedaan.

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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser L. T. schuldig verklaart, 

sub telastlegging D.1, aan de overtreding van artikel 505, 2°, van het Strafwet-
boek en in zoverre het de verbeurdverklaring beveelt van het bedrag van 37.800 
euro dat het voorwerp uitmaakt van het voormelde misdrijf.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
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Veroordeelt L. T. in drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat 
het overige vierde ten laste van de Staat.

Veroordeelt ieder van de overige eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

23 juni 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. O. Martins, Brussel, J. Vossen, Brussel, C. Vergauwen, Brussel, S. 
Mary, Brussel en J. Moinil, Brussel.

Nr. 450

2° KAMER - 23 juni 2010

1º VERZET - STRAFZAKEN - VERZET IN DE GEVANGENIS DOOR EEN GEDETINEERDE BEKLAAGDE - 
OPROEPING VAN DE BEKLAAGDE VOOR DE RECHTSZITTING - NA TE LEVEN VORMVEREISTEN - 
TOETSING DOOR HET HOF

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VERZET IN DE GEVANGENIS DOOR 
EEN GEDETINEERDE BEKLAAGDE - OPROEPING VAN DE BEKLAAGDE VOOR DE RECHTSZITTING - NA 
TE LEVEN VORMVEREISTEN - TOETSING DOOR HET HOF

1º en 2° Krachtens de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 20 januari 1936 wordt  
de gedetineerde die verzet heeft gedaan door middel van een verklaring bij de strafin-
richting, door het openbaar ministerie opgeroepen met een door de opposant voor ont-
vangst getekend bericht, dat onmiddellijk naar de afzender wordt teruggestuurd; wanneer  
het ontvangstbericht niet is ondertekend en de weigering van de gedetineerde om het  
stuk in ontvangst te nemen evenmin erop staat vermeld, evenmin als de datum waarop 
het hem ter hand werd gesteld, is het Hof niet in staat om na te gaan of de oproeping 
beantwoordt aan de vereisten van de voormelde reglementaire bepalingen.

(Z.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0896.F)

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

sel, correctionele kamer, van 20 april 2010.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 tot 

vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de 
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gedetineerden, alsook de miskenning van het algemeen beginsel van de eerbiedi-
ging van het recht van verdediging.

Krachtens de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 20 januari 1936 
wordt de gedetineerde die verzet heeft gedaan door middel van een verklaring af-
gelegd in de strafinrichting, door het openbaar ministerie opgeroepen met een 
door de opposant voor ontvangst getekend bericht dat onmiddellijk naar de af-
zender wordt teruggestuurd.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de procureur-generaal de oproe-
ping voor de rechtszitting van 23 maart 2010, op 18 februari 2010 naar de gevan-
genis heeft gefaxt. 

Het ontvangstbericht is evenwel niet ondertekend en evenmin vermeldt het dat 
de gedetineerde heeft geweigerd het stuk in ontvangst te nemen, noch de datum 
waarop het hem zou zijn ter hand gesteld.

De eiser heeft evenwel voor het hof van beroep aangevoerd dat hij slechts de 
dag zelf bericht kreeg van de datum van de rechtszitting.

Het arrest verwerpt weliswaar dat verweer op grond van de overweging dat de 
eiser regelmatig is opgeroepen.

Het hiervoor omschreven stuk laat het Hof echter niet toe na te gaan of de re-
gelmatig verklaarde oproeping daadwerkelijk beantwoordt aan de vereisten van 
de voormelde reglementaire bepalingen.

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 Bergen.

23 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 451

2° KAMER - 23 juni 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - 
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - SPONTANE VERKLARING - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING 
VAN DE ZAAK

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE 
DOOR DE POLITIE - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - SPONTANE VERKLARING - RECHT OP EEN 
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EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - SPONTANE 
VERKLARING - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

4º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - 
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - SPONTANE VERKLARING - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING 
VAN DE ZAAK

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - ARTIKELEN 5.1, 6.1 EN 6.3.C 
E.V.R.M. - VERSCHIJNING ZONDER ADVOCAAT VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG

6º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - VERSCHIJNING 
ZONDER ADVOCAAT VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - ARTIKELEN 5.1, 6.1 EN 6.3.C E.V.R.M. - 
GEVOLG

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE 
ONDERZOEKSRECHTER - VERSCHIJNING ZONDER ADVOCAAT VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - 
GEVOLG VOOR DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE 
ONDERZOEKSRECHTER - VERSCHIJNING ZONDER ADVOCAAT VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - 
GEVOLG VOOR DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE 
DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - VERSCHIJNING ZONDER ADVOCAAT VOOR DE 
ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG VOOR DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

10º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - VOORBEREIDENDE FASE VAN HET STRAFPROCES - VERHOOR 
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - ARTIKELEN 5.1, 6.1 EN 6.3.C 
E.V.R.M. - VERSCHIJNING ZONDER ADVOCAAT VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG VOOR 
DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

1º, 2°, 3° en 4°Noch artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de  
Mens, noch enige andere internrechtelijke bepaling verplichten een gerechtelijke over-
heid of politie-overheid ertoe om degene die zich tot haar richt aan te manen een advo-
caat te raadplegen wanneer de betrokkene spontaan een door hemzelf gepleegd misdrijf  
wenst te onthullen waarvan hij door de overheid niet werd verdacht. 

5º, 6°, 7°, 8°, 9° en 10° De artikelen 5.1, 6.1 en 6.3.c van het Verdrag tot Bescherming van  
de Rechten van de Mens, zoals zij momenteel worden uitgelegd door het Europees Hof,  
verplichten de onderzoeksgerechten niet ertoe het bevel tot aanhouding onmiddellijk op  
te heffen alleen op grond dat de verdachte zonder advocaat voor de onderzoeksmagis-
traat is verschenen1.

(R.)

ARREST (vertaling)

1 Cass., 5 mei 2010, AR P.10.0744.F, AC, 2010, nr. 316.
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(AR P.10.1009.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nummer 1639 van het hof van be-

roep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM. De eiser werpt op dat hij 

niet op wettelijke wijze van zijn vrijheid werd beroofd, vermits hij bij zijn onder-
vraging door de politie wegens zware diefstallen, zonder bijstand van een advo-
caat, aan de speurders een doodslag heeft bekend.

Die bijstand, die door de door de eiser aangevoerde Europese rechtspraak is 
vereist, is niet vereist voor een spontane verklaring die geen verband houdt met 
de redenen waarom de persoon die haar aflegt wordt ondervraagd.

Uit de vermeldingen van de vordering waarvan het bestreden arrest de redenen 
overneemt, blijkt dat de eiser werd ondervraagd omdat hij ervan verdacht werd 
diefstallen te hebben gepleegd in twee krantenzaken. Tijdens zijn overbrenging 
van de ene winkel naar de andere om er met de klagers te worden geconfron-
teerd, heeft de eiser aan de politieagenten verklaard dat hij eveneens zijn buur-
man met een bijl had gedood en het lichaam in een kelder had verborgen, waar 
hij hen naartoe heeft gebracht en waar effectief een lijk werd gevonden.

Uit die vermeldingen blijkt dat de eiser niet door de politie werd ondervraagd 
over een moord waarvan hij  was verdacht maar dat  hij  die  verklaring bij  de 
speurders heeft afgelegd, terwijl die zich daaraan niet verwachtten.

Noch artikel 6.1 EVRM noch enige internrechtelijke bepaling verplichten een 
gerechtelijke overheid of politie-overheid ertoe om degene die zich tot haar richt 
aan te manen een advocaat te raadplegen wanneer de betrokkene spontaan een 
door hemzelf gepleegd misdrijf wenst te onthullen waarvan hij door die overheid 
niet was verdacht.

De artikelen 5.1, 6.1 en 6.3.c EVRM, zoals zij momenteel worden uitgelegd 
door het Europees Hof, verplichten de onderzoeksgerechten niet ertoe het bevel 
tot aanhouding onmiddellijk op te heffen alleen op grond dat de verdachte zon-
der advocaat voor de onderzoeksmagistraat is verschenen.

Het middel dat aan de door hem aangevoerde arresten van het Europees Hof 
een draagwijdte toekent die zij niet bezitten, 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.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 juni 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. Rodeyns, Luik, O. Vanden Eyden, Luik en S. Zokou, Brussel.

Nr. 452

2° KAMER - 23 juni 2010

BETICHTING VAN VALSHEID - VALSHEIDVORDERING - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER OM DE VORDERING METEEN AAN TE NEMEN OF TE VERWERPEN - 
BEOORDELINGSCRITERIUM

De rechtbanken hebben een discretionaire bevoegdheid om de valsheidsvordering meteen 
aan te nemen of te verwerpen; die vordering kan tegen een authentiek proces-verbaal  
alleen worden aangenomen wanneer de feiten relevant en toelaatbaar zijn bevonden, 
met name wanneer het verzoekschrift  betrekking heeft op een essentiële voorwaarde  
voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing1.

(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1044.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 10 juni 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
Het middel voert schending aan van artikel 23, 4°, Voorlopige Hechteniswet. 

De eiser voert eveneens de miskenning aan van het "algemeen beginsel van het 
recht op tegenspraak".

Het arrest wordt verweten dat het niet antwoordt op een valsheidsvordering te-
gen het proces-verbaal van het verhoor van de eiser door de onderzoeksrechter, 
dat aan het verlenen van het bevel tot aanhouding voorafgaat.

De rechtbanken hebben een discretionaire bevoegdheid om de valsheidsvorde-
ring meteen te verwerpen. Er is alleen maar grond om haar tegen een authentiek 
proces-verbaal toe te wijzen wanneer de feiten relevant en toelaatbaar zijn be-
vonden.

Het toelaten van de vordering tot valsheid veronderstelt met name dat het ver-

1 Zie Cass., 19 dec. 2001, AR P.01.1428.F-P.01.1622.F, AC, 2001, nr. 711. 
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zoekschrift betrekking heeft op een essentiële voorwaarde voor de regelmatig-
heid van de bestreden beslissing.

Het arrest oordeelt dat het antwoord van de inverdenkinggestelde aan de on-
derzoeksrechter omtrent de keuze van een raadsman zo vaag was geformuleerd 
dat de magistraat onmogelijk kon weten welke raadsman er gekozen was. De ap-
pelrechters leiden daaruit af dat de vermelding die bij de aanvang van het ver-
hoor in negatieve bewoordingen was gesteld, ook al was zij onjuist, niet nietig 
kon zijn. 

Zij wijzen tevens erop dat die vermelding de eiser het recht niet heeft ontno-
men om door de raadsman van zijn keuze te worden bijgestaan.

Uit die overwegingen volgt dat het in de valsheidsvordering aangevoerde feit 
volgens de kamer van inbeschuldigingstelling geen gevolgen heeft voor de regel-
matigheid van het bevel tot aanhouding en van de daaropvolgende rechtspleging.

Het arrest dat aldus de reden vermeldt waarom ertoe besloten is de valsheids-
vordering niet  te  behandelen,  verwerpt  op regelmatige wijze het  aangevoerde 
verweermiddel.

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.

23 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. J. Moinil, Brussel en Y. De Vlaeminck, Brussel.

Nr. 453

1° KAMER - 24 juni 2010

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - GELIJKHEID VAN DE BURGERS VOOR DE 
OPENBARE LASTEN - BEGRIP

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 16 - 
GELIJKHEID VAN DE BURGERS VOOR DE OPENBARE LASTEN - BEGRIP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTMATIGE DWANGMAATREGEL OP 
GOEDEREN - HUISZOEKING - SCHADE - ONEVENREDIG NADEEL - BEGRIP - TOEREKENING - 
BEOORDELING - OPDRACHT VAN DE RECHTER - CRITERIA

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - GELIJKHEID VAN DE BURGERS VOOR DE 
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OPENBARE LASTEN - GEVOLG - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTMATIGE DWANGMAATREGEL OP 
GOEDEREN - HUISZOEKING - SCHADE - ONEVENREDIG NADEEL - BEGRIP - TOEREKENING - 
BEOORDELING - OPDRACHT VAN DE RECHTER - CRITERIA

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTMATIGE DWANGMAATREGEL OP GOEDEREN - 
HUISZOEKING - SCHADE - ONEVENREDIG NADEEL - BEGRIP - TOEREKENING - BEOORDELING - 
OPDRACHT VAN DE RECHTER - CRITERIA

6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI - OPDRACHT 
VAN DE RECHTER - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTMATIGE DWANGMAATREGEL OP GOEDEREN 
- HUISZOEKING - SCHADE - ONEVENREDIG NADEEL - BEGRIP - TOEREKENING - BEOORDELING - 
CRITERIA

7º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - GELIJKHEID VAN DE BURGERS VOOR DE 
OPENBARE LASTEN - TOEPASSING - STILZWIJGEN VAN DE WETGEVER - GEVOLG - OPDRACHT VAN 
DE RECHTER

8º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI - OPDRACHT 
VAN DE RECHTER - ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN - GELIJKHEID VAN DE BURGERS VOOR DE 
OPENBARE LASTEN - TOEPASSING - STILZWIJGEN VAN DE WETGEVER - GEVOLG

1º en 2° Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de 
openbare lasten, dat onder meer is neergelegd in artikel 16 van de Grondwet, kan de  
overheid niet zonder vergoeding lasten opleggen die groter zijn dan die welke een parti-
culier  in  het  gemeenschappelijk  belang moet  dragen1.  (Art.  16,  Grondwet;  Algemeen 
rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten)

3º, 4°, 5° en 6° Uit het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de  
openbare lasten vloeit voort dat de onevenredig nadelige - dit zijn: buiten het normale 
maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico vallende en op een beperkte groep 
burgers of instellingen drukkende - gevolgen van een op zich zelf rechtmatige dwang-
maatregel op goederen in het raam van een strafrechtelijk onderzoek, zoals een huis-
zoeking,  niet  ten laste van de getroffene behoren te komen,  maar  gelijkelijk  over de  
gemeenschap dienen te worden verdeeld; bij de beoordeling van dit onevenredig nadeel  
moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak en in het bijzon-
der met de betrokkenheid van de getroffene bij het vermeende misdrijf en met de redelij-
ke  verwachtingen  van  de  burgers  in  verband  met  de  solidariteit  die  van  hen  wordt 
gevraagd2. (Algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare 
lasten)

7º en 8° Gelet op het fundamentele karakter van het algemeen rechtsbeginsel van de ge-
lijkheid van de burgers voor de openbare lasten mag de rechter er bij stilzwijgen van de  
wetgever van uitgaan dat deze de toepassing van het rechtsbeginsel aan de beoordeling  
van de rechter heeft gelaten3. (Algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers 
voor de openbare lasten)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN JUSTITIE T. IMMO ANTVERPIA nv)

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal:
Feitelijke gegevens en procedurevoorgaanden
Blijkens het feitenrelaas in het beroepen vonnis en het bestreden arrest is verweerster 

eigenares van een pand gelegen te Borgerhout, Turnhoutsebaan 34, waarin een aantal ap-
partementen worden verhuurd aan diverse huurders. 

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.



Nr. 453 - 24.6.10 HOF VAN CASSATIE 1905 

In het raam van een strafrechtelijk onderzoek wegens drugsinbreuken werd op 4 de-
cember 2000 door onderzoeksrechter VAN CAUWENBERGHE te Antwerpen een bevel tot huis-
zoeking afgeleverd dat, bij verhindering van de onderzoeksrechter, diezelfde dag door de 
politie van Antwerpen, zone City, werd uitgevoerd. In het kader van dit strafdossier had-
den  meerdere  verdachten  immers  verklaard  dat  vanuit  verschillende  van  die  apparte-
menten en studio’s drugs werden verhandeld. 

Eiser was niet een verdachte in het strafdossier waarin de huiszoeking werd bevolen. 
Blijkens het proces-verbaal van huiszoeking werden naar aanleiding van deze huiszoek-

ing 10 voordeuren geforceerd en alle deuren, ook de deurstijlen en/of het houtwerk wer-
den beschadigd om uiteindelijk in één appartement drugs te vinden.

De schade werd tussen verweerster en de verzekeraar van de stad Antwerpen op 15 de-
cember  2000  op  tegenspraak  vastgesteld  op  een  bedrag  van  7.442,38  euro,  exclusief 
BTW.

Verweerster vorderde vergoeding van de door haar geleden schade en de veroordeling 
van eiser en de stad Antwerpen, in solidum, elk voor hun deel, minstens de ene bij ge-
breke van de andere, tot betaling van een som van 9.005,28 euro, meer de vergoedende in-
tresten vanaf 4 december 2000, meer de gerechtelijke intresten en de kosten, en stelde tij-
dens de procedure tevens een vordering in waarbij zij tevens veroordeling eiste van eiser 
tot betaling van een schadevergoeding van 7.500 euro, wegens tergend en roekeloos ver-
weer.

De stad Antwerpen vorderde dat eiser zou worden veroordeeld haar te vrijwaren voor 
alle bedragen waartoe zij in hoofdsom, intresten en kosten zou veroordeeld worden. 

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen verklaarde in het beroepen vonnis van 30 
januari 2003 de vordering van verweerster ten laste van eiser toelaatbaar, behoudens in 
zoverre gesteund op een fout van de politie van Antwerpen, doch ongegrond, de vordering 
van  verweerster  ten  laste  van  de  stad  Antwerpen  toelaatbaar  doch  ongegrond  en  de 
vordering tot vrijwaring van de stad Antwerpen tegen eiser zonder voorwerp.

Verweerster stelde hoger beroep in. Het hof van beroep te Antwerpen verklaarde in zijn 
arrest van 19 april 2004 dit hoger beroep gegrond, hervormde het beroepen vonnis, ver-
klaarde o.m. de vordering van verweerster ten aanzien van eiser met betrekking tot het ter-
gend en roekeloos verweer ongegrond, en voor het overige gegrond in volgende mate, en 
veroordeelde eiser tot betaling aan verweerster van het bedrag van 7.442,38 euro, meer de 
vergoedende intresten vanaf 4 december 2000 en de gerechtelijke intresten, verleende ver-
weerster voorbehoud voor de BTW en veroordeelde eiser in de kosten.

Eiser tekende cassatieberoep aan tegen dit arrest, welk cassatieberoep het voorwerp uit-
maakt van de huidige procedure.

Het cassatiemiddel
Eiser voert in zijn enig cassatiemiddel schending aan van het algemeen rechtsbeginsel 

houdende  de  gelijkheid  van  de  burgers  voor  de  openbare  lasten,  zoals  onder  meer 
neergelegd  in  artikel  16 van  de Gecoördineerde Grondwet,  van  dit  artikel  16  van de 
Gecoördineerde Grondwet en van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.

Eiser verwijt aan het hof van beroep te hebben beslist dat eiser de schade van verweer-
ster moet vergoeden om reden dat de geleden schade gelijkelijk over de gemeenschap 
moet worden verdeeld bij toepassing van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare 
lasten terwijl enerzijds, de uitgedrukte wil van de wetgever er niet op gericht is in derge-
lijk  geval  een  vergoeding te  voorzien en,  anderzijds,  de  appelrechters  nalaten vast  te 
stellen dat de vermoede wil van de wetgever met het algemeen rechtsbeginsel overeen-
stemt en de concrete toepassing ervan in de bepaalde zin niet uitdrukkelijk geschreven 
werd omdat het zo zeker is dat dit niet hoefde.
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Eiser stelt dat het voor het nuttig uitvoeren van een strafrechtelijk onderzoek noodzake-
lijk is dat huiszoekingen in de wettelijk bepaalde voorwaarden moeten kunnen worden 
uitgevoerd,  waarbij  de  particulieren in  wiens eigendom deze verrichtingen geschieden 
deze openbare last in het algemeen belang dienen te dragen. Ditzelfde algemeen belang 
rechtvaardigt ook het toebrengen van schade, die geen aanleiding geeft tot schadevergoe-
ding wanneer de huiszoeking op foutloze wijze wordt bevolen en uitgevoerd en er voor de 
huiszoeking, gelet op de concrete omstandigheden, geen alternatieven voor een even doel-
matige uitvoering van de huiszoeking voorhanden waren. De wet of het decreet bepalen 
niet anders, zodat volgens eiser de wil van de wetgever niet blijkt om in dergelijk geval 
een vergoeding toe te kennen en het niet aan de rechter staat om zelf te bepalen dat het be-
ginsel van de gelijkheid van de openbare lasten rechtvaardigt dat de schadelijder niet met 
de geleden schade blijft zitten, maar dat deze schade gelijkelijk over de gemeenschap 
moet worden verdeeld en dit tegen de wil van de wetgever.

In dat geval vermag de rechter volgens eiser slechts het voormeld algemeen rechtsbe-
ginsel toe te passen mits hij in staat is de vermoedelijke wil van de wetgever in die zin te 
bepalen, hetgeen hij slechts kan doen indien hij de gegronde overtuiging is toegedaan dat 
die beginselen met die bewuste wil overeenstemmen en dat zij niet geschreven werden om 
reden dat hun bestaan zo zeker is dat het niet nodig is het op materiële wijze in een tekst 
vast te leggen.

Bespreking van het middel
Voorafgaand dienen volgende door de appelrechters vastgestelde casuele concrete om-

standigheden in herinnering te worden gebracht:
- Het bevel tot huiszoeking werd terecht gegeven en de onderzoeksrechter is opgetreden 

zoals elk normaal onderzoeksrechter in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan;
- Het optreden van de politieambtenaren van de stad Antwerpen was in de gegeven om-

standigheden niet foutief;
- De actie was legitiem en er zijn geen aanwijzingen dat de tussenkomst op minder 

schadelijke wijze had kunnen gebeuren; er waren integendeel geen alternatieven voor een 
even doelmatige uitvoering van de huiszoeking;

- Verweerster werd niet als verdachte aangemerkt en had niets te maken met de ver-
denking die tegen de verdachten bestond.

In deze zaak is aldus de problematiek van de foutloze overheidsaansprakelijkheid en de 
vergoedbaarheid  van  schade  veroorzaakt  door  een  op  zich  rechtmatig  en  foutloos 
overheidsoptreden aan de orde.

Het cassatiemiddel nodigt uw Hof uit tot een onderzoek naar de draagwijdte en het ju-
ridisch karakter van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de 
openbare lasten.

Procureur-generaal DUMON omschreef de algemene rechtsbeginselen als “formele bron-
nen van het recht die rechtsregels vormen welke niet in geschreven teksten of in bijzonde-
re teksten zijn neergelegd”. Het voornaamste nut van de algemene rechtsbeginselen is dat 
ze toelaten het stilzwijgen, de duisterheid en de onvolledigheid van de wet aan te vullen4. 
Procureur-generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH wees er reeds in zijn mercuriale van 1 sep-
tember 1970 op dat algemene rechtsbeginselen “toepasselijk zijn zelfs in afwezigheid van 
een tekst”5. 

4 A. BOSSUYT, “Algemene beginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TPR, 2004, (1589) 
1593, nr. 3.
5 W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, “Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit”, 
rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 september 1970, 
AC, 1970, 43. 
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Er dient op te worden gewezen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de alge-
mene rechtsbeginselen met grondwettelijke waarde en deze met wettelijke waarde.  “Bij 
algemene rechtsbeginselen met grondwettelijke waarde gaat  het  om beginselen die de 
waarden  van  een  democratie  handhaven;  het  zijn  de  beginselen  die  het  moreel  en 
institutioneel geraamte vormen waarop de maatschappelijke organisatie berust. De rechts-
beginselen met wettelijke waarde kunnen de leemtes in de wet opvullen”6.  Dit  onder-
scheid heeft in de in deze zaak aan de orde zijnde problematiek zijn belang en er wordt 
hieronder dan ook verder ingegaan op de gevolgen van dit onderscheid. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten, 
dat o.m. is neergelegd in artikel 16 van de Grondwet, houdt in dat de overheid niet zonder 
vergoeding lasten kan opleggen, die groter zijn dan die welke een particulier in het ge-
meenschappelijk belang moet dragen7. 

Het criterium van de “lasten die een particulier in het gemeenschappelijk belang moet 
dragen” werd in de rechtspraak van Uw Hof voornamelijk gehanteerd in het kader van de 
burenhinder (art. 544 van het Burgerlijk Wetboek). 

Bekend zijn vooral de zogeheten kanaal- en schoorsteenarresten van 6 april 1960, die 
reeds de theorie van het verstoorde evenwicht hadden ontwikkeld; het kanaalarrest had 
specifiek betrekking op hinder  veroorzaakt  door  openbare  werken,  terwijl  het  schoor-
steenarrest  betrekking had op burenhinder  tussen particulieren8.  Volgens deze arresten 
verplicht artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek de eigenaar van een onroerend goed die 
door een niet-foutieve handeling het evenwicht verbreekt dat tot stand is gekomen tussen 
naburige eigendommen, door aan een naburige eigenaar een stoornis op te leggen die de 
maat van de gewone buurschapsnadelen overschrijdt,  tot  een rechtmatige en passende 
compensatie waardoor het verbroken evenwicht wordt hersteld, en dit overeenkomstig de 
traditie en het algemeen beginsel dat vastgelegd is in o.m. (het toenmalige) artikel 11 van 
de Grondwet (het huidige artikel 16). Het bewijs van een fout in de hoofde van de eige-
naar is daarbij niet vereist. 

“De theorie van het verstoorde evenwicht is ook op de openbare besturen toegepast, 
met dien verstande dat bij door de overheid veroorzaakte hinder veelal wordt gesproken 
van de verstoring in het evenwicht der openbare lasten die op ieder burger moeten rusten 
en waarmee de rechter dient rekening te houden bij het beoordelen van zowel de omvang 
van de hinder als de vergoeding die wordt toegekend als gevolg van het verstoorde even-
wicht”9. 

Uw Hof besliste in zijn arrest van 23 november 2000 “dat de veroorzaker van hinder 
die de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt, krachtens artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek vergoeding verschuldigd is voor het daardoor verbroken evenwicht; 
dat in dit laatste geval de rechter, bij de beoordeling van de omvang van die hinder, dient 
rekening te houden met de lasten die een particulier in het gemeenschappelijk belang 
moet dragen”10. 

De wetgever voorziet in verscheidene gevallen een vergoeding voor schade te wijten 
aan een op zichzelf rechtmatig overheidsoptreden; er kan in dit verband gedacht worden 
aan onwerkdadige hechtenis, vergoeding van zelfstandigen wegens hinder door werken 

6 A. BOSSUYT, o.c., 1594, nr. 4; voor een rechtshistorische benadering van dit algemeen rechtsbeginsel 
zie S. STIJNS en H. VUYE, “Burenhinder, openbare werken, overheden, het ‘beginsel van de gelijkheid 
voor de openbare lasten’ en de verplichting tot compensatie: meanders in de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie”, TBBR, 2001, (329) 341. 
7 A. BOSSUYT, o.c,. 1599, nr. 10.
8 Cass.  6 april  1960 (2 arresten),  Bull.  en  Pas.,  1960, I,  915,  met concl.  van advocaat-generaal 
MAHAUX. 
9 A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 858. 
10 Cass. 23 nov. 2000, AR C.99.0104.F, AC, 2000, nr. 639.
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aan het openbaar domein, planschade enz.
In andere gevallen behoudt de wetgever het stilzwijgen. De vraag is dan ook of de 

rechter in die gevallen, ondanks het ontbreken van een wettelijke basis, toch vergoeding 
kan toekennen op grond van dit algemeen rechtsbeginsel. 

In een arrest van 28 januari 1991 maakte Uw Hof een toepassing van voormeld alge-
meen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten in de con-
text van burenhinder ten gevolge van openbare werken. In de zaak die aanleiding gaf tot 
dit arrest werd aangevoerd dat de in aanmerking te nemen schade moet worden beoor-
deeld volgens de lasten, veroorzaakt door het verrichten van openbare werken, die de stad 
Brussel kon opleggen en die de eigenaars moesten ondergaan in het gemeenschappelijk 
belang en niet op grond van de toestand van eisers in vergelijking met de andere naburen. 
Het Hof oordeelde dat de rechter, bij toepassing van het beginsel van de gelijkheid voor 
de openbare lasten, het recht van de eisers niet kan beperken tot de vergoeding van die 
lasten die andere omwonenden van de door de overheid begonnen werken niet  onder-
gaan11.

Een arrest van 23 mei 1991 bevestigde dat, hoewel artikel 544 van het Burgerlijk Wet-
boek  degene die  hinder  veroorzaakt  welke  de  normale  ongemakken  van  nabuurschap 
overschrijdt, zelfs al gaat het om een openbare macht, verplicht tot vergoeding van het 
door die hinder verbroken evenwicht, de rechter toch bij zijn beoordeling van de omvang 
van de hinder, wanneer degene die de hinder veroorzaakt een openbare dienst is, rekening 
moet houden met de lasten die een particulier persoon in het algemeen belang moet dul-
den. Het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers moet overigens klaar-
blijkelijk niet worden afgewogen tegen een ander (niet-bestaand) rechtsbeginsel dat de 
voorrang van het algemeen op het particulier belang zou vastleggen, vermits Uw Hof in 
dit arrest immers het bestaan van dergelijk rechtsbeginsel uitdrukkelijk heeft ontkend12.

Hoewel Uw Hof vooralsnog enkel in de context van openbare werken toepassing maak-
te van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burger voor de openbare las-
ten, lijkt een uitbreiding van het toepassingsgebied naar de rechtmatige dwangmaatrege-
len op goederen in het raam van een strafrechtelijk onderzoek mij gerechtvaardigd te zijn. 

Een interessante vergelijkbare toepassing van deze casus is terug te vinden in het arrest 
dat de Hoge Raad der Nederlanden op 30 maart 2001 heeft geveld13.

De Hoge Raad stelde in randnummer 3.8: “Een van de verschijningsvormen van het ge-
lijkheidsbeginsel is de regel dat de onevenredig nadelige – dat wil zeggen: buiten het nor-
male maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico vallende, en op een beperkte 
groep burgers of instellingen drukkende – gevolgen van een overheidshandeling of over-
heidsbesluit niet ten laste van die beperkte groep behoren te komen, maar gelijkelijk over 
de gemeenschap dienen te worden verdeeld. Uit deze regel vloeit voort dat het toebrengen 
van zodanige onevenredige schade bij een op zich zelf rechtmatige overheidshandeling als 
de onderhavige huiszoeking jegens de getroffene onrechtmatig is.  In zoverre levert een 
door  de  rechtbank  verleend  verlof  tot  het  doen  van  huiszoeking  dus  geen 
rechtvaardigingsgrond op voor het toebrengen van schade.”

De Hoge Raad overwoog dat de rechtmatigheid van een huiszoeking niet beslissend is 
voor het antwoord op de in het geding aan de orde zijnde vraag “of het bij een op zichzelf 
rechtmatige huiszoeking toebrengen van schade (…) rechtmatig is; het enkele feit dat een 
huiszoeking overeenkomstig de regels van strafvordering is geschied, staat niet in de weg 

11 Cass. 28 jan. 1991, AR 8807, AC, 1990-91, nr. 281.
12 Cass. 23 mei 1991, AR 8918, AC, 1990-91, nr. 488, met concl. van procureur-generaal LIEKENDAEL 
in Pas., 1991, nr. 488.
13 HR,  30  maart  2001,  nr.  C00/083HR,  met  concl.  van  advocaat-generaal  LANGEMEIJER, 
http://zoeken.rechtspraak.nl
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dat  het  daarbij  aanbrengen van zodanige schade onrechtmatig  kan zijn”  (randnummer 
3.6).

Hieruit blijkt weliswaar dat in Nederland de problematiek ook in geval van rechtmatige 
en foutloze huiszoeking wordt benaderd vanuit het leersstuk van de onrechtmatige daad, 
nu het onrechtmatigheidsbegrip er breder is dan in België. Er wordt dan ook beroep ge-
daan op de constructie dat de overheid aansprakelijk is wegens het veronachtzamen van 
de belangen van bepaalde personen14. In België lijkt die problematiek echter onder het 
leerstuk van de foutloze aansprakelijkheid benaderd te moeten worden.

Anders dan het middel aanvoert, meen ik niet dat gesteld kan worden dat het toekennen 
van vergoeding in geval van schade bij een rechtmatige huiszoeking tegen de wil van de 
wetgever zou ingaan. Integendeel, de wetgever heeft later zelf deze problematiek geregeld 
in de zin van het toekennen van een recht op vergoeding, meer bepaald in het K.B. van 27 
april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Artikel 55, eerste lid, van dit K.B. bepaalde immers: 
“De tijdens een huiszoeking veroorzaakte schade valt ten laste van de FOD Justitie in-

geval zij onontbeerlijk is gebleken voor een correcte tenuitvoerlegging van de opdracht. 
Zij wordt betaald volgens de marktprijs.” 

Dit K.B. werd weliswaar door de Raad van State vernietigd wegens schending van sub-
stantiële vormvereisten15, doch de erin vervatte regeling toont in elk geval aan dat de wet-
gever het toekennen van schadevergoeding wegens tijdens een (rechtmatige) huiszoeking 
veroorzaakte schade niet heeft willen uitsluiten, maar integendeel als regel heeft willen 
aannemen.

Eiser gaat er ten onrechte van uit dat de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel van 
de gelijkheid voor de openbare lasten enkel mogelijk is indien de uitgedrukte wil van de 
wetgever erop is gericht in dergelijk geval een vergoeding toe te kennen. 

Weliswaar kunnen de algemene rechtsbeginselen niet tegen de wet gelden, omdat de 
wettekst primeert wanneer de wetgever expliciet afbreuk heeft gedaan aan de toepassing 
van een rechtsbeginsel; Uw Hof stelde expliciet dat de algemene rechtsbeginselen door de 
rechter in een welbepaalde zaak niet mogen worden toegepast, wanneer die toepassing on-
verenigbaar zou zijn met de vaste wil van de wetgever16. Uw Hof besliste tevens in zijn 
arrest van 20 februari 1991 dat de algemene rechtsbeginselen door de rechter in een wel-
bepaalde zaak niet mogen worden toegepast wanneer die toepassing onverenigbaar zou 
zijn met de ondubbelzinnige wil van de wetgever17. 

In geval van huiszoeking heeft de wetgever echter niet expliciet afbreuk gedaan aan de 
toepassing van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten.

Daarenboven meen ik dat, nu het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de bur-
gers voor de openbare lasten is neergelegd in artikel 16 van de Grondwet18, het ter zake 
gaat om een algemeen rechtsbeginsel met grondwettelijke waarde. Nu de bovenstaande 
regel verwoord in ’s Hofs arresten van 20 december 1990 en 20 februari 1991 mij alleen 
betrekking lijkt te hebben op algemene rechtsbeginselen met wettelijke waarde, lijkt hij 
mij in casu niet toepasselijk te zijn. 

A. BOSSUYT specifieert met betrekking tot de algemene rechtsbeginselen met grondwet-

14 T.  HARTLIEF,  “Aansprakelijkheid bij  (on)rechtmatige  overheidsdaad.  Enkele  opmerkingen naar 
aanleiding van HR 3 april 1998,  RvdW 1998, 82”,  A&V, 1998/4, 79; A. VAN OEVELEN,  Preadvies 
Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad in België, Vereniging voor de vergelijkende studie 
van het recht van België en Nederland, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1984, p. 25, nr. 18. 
15 RvS 17 dec. 2008, nr. 188.928, BS, 2 feb. 2009, www.raadvst-consetat.be
16 Cass. 20 dec. 1990, AR 8840, AC, 1990-91, nr. 215. 
17 Cass. 20 feb. 1991, AR 8738, AC, 1990-91, nr. 335.
18 Zie Cass. 28 jan. 1991, AR 8807, AC, 1990-91, nr. 281.
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telijke waarde het volgende: 
“Zij  vullen  de  Grondwet  aan,  zijn  onderliggend  aan  de  Grondwet  en  zijn  in  de 

Grondwet vermeld en staan hiërarchisch boven de wet. Procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie F. DUMON stelt dat algemene rechtsmiddelen, wanneer ze grondwettelijke waarde 
hebben,  dienen  te  worden  nageleefd  door  de  verordenende  en  door  de  bestuurlijke 
overheid,  door  de  rechter  en  ook  door  de  wetgevende  macht.  Deze  algemene 
rechtsbeginselen worden ook wel eens de algemene rechtsbeginselen sensu lato genoemd 
of beschouwd als materiële bron van recht.

De algemene rechtsbeginselen ‘met een grondwettelijke waarde’ verwoorden de idee 
van  de  rechtsstaat.  Het  zijn  fundamentele  gedragsregels  die  wezenlijk  zijn  voor  het 
bestaan  en  de  handhaving  van  de  rechtsorde  en  per  definitie  deel  uitmaken  van  de 
Grondwet, die immers de fundamentele regels omvat die de inrichting en de werking van 
de  staat,  evenals  zijn  relatie  met  de  onder  hem  ressorterende  groepen  en  personen 
beheersen.  Bij  schijnbare  strijdigheid  van  de  wet  met  een  dergelijk  algemeen 
rechtsbeginsel  moet  worden  nagegaan  of  de  wet  niet  kan  worden  geïnterpreteerd  in 
overeenstemming met het beginsel, waarvan zogezegd is afgeweken: de wetgever moet 
vermoed worden geen afbreuk te hebben gedaan aan voor de samenleving wezenlijke 
regels.  In  dergelijk  geval  geldt  het  algemeen  rechtsbeginsel  als  aanvullende  of 
interpretatieve rechtsbron.  De wet kan derhalve aan deze fundamentele rechtsbeginselen 
worden getoetst”19. 

De rechter mag er dan ook van uitgaan dat de wil van de wetgever in overeenstemming 
is met het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare las-
ten,  dat  immers  grondwettelijke  waarde  heeft.  Artikel  16  van  de  Grondwet  benadert 
precies het eigendomrecht in de relatie tussen burger en overheid. Ook de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet kunnen onbetwistbaar met dit beginsel in verband worden gebracht. 

Het grondwettelijk recht bestaat overigens niet alleen uit de artikelen van de geschreven 
Grondwet,  maar ook uit  onderling samenhangende algemene grondslagen en hoofdge-
dachten waarvan de grondwetgever is uitgegaan, maar die hij niet in een specifieke grond-
wetsbepaling  heeft  opgenomen20.  Het  beginsel  van  gelijkheid van  de burgers  voor  de 
openbare lasten vindt zijn grondslag in de rechtsstaat zodat aan dit beginsel naar mijn oor-
deel de waarde van een grondwettelijke regel moet worden toegekend.

Dit  algemeen  rechtsbeginsel  beheerst  de  relatie  van  de  Staat  met  de  onder  hem 
ressorterende groepen en personen. De democratie is mede gestoeld op dit beginsel en het 
is wezenlijk voor het bestaan en de handhaving van de rechtsorde. 

Indien de interpretatie van een wettekst ertoe zou leiden dat bepaalde personen in het 
algemeen belang lasten moeten dragen die groter zijn dan de lasten die een particulier in 
het algemeen belang moet dragen, lijkt het redelijk dat de rechter nagaat of de wet niet 
kan worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het algemeen rechtsbeginsel van de 
gelijkheid van de burger voor de openbare lasten. De rechter gaat er dan van uit dat deze 
toepassing, gelet op het fundamenteel karakter van dit algemeen rechtsbeginsel, overeen-
stemt met de vermoede wil van de wetgever. 

In zijn conclusie bij het voornoemde arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 30 
maart 2001 beklemtoonde advocaat-generaal F.F. LANGEMEIJER overigens dat de toepassing 
van het rechtsbeginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten mogelijkheden tot nuan-
ceren biedt.  Hij wees er vooreerst op dat niet alle schade dient te worden vergoed, maar 
slechts het onevenredig nadeel, om vervolgens te stellen dat de vraag of de toepassing van 

19 A. BOSSUYT, o.c., 1644, nr. 62.
20 L.P. SUETENS, “Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarche der 
normen. Inleidende verkenning”, in I. OPDEBEEK (ed.),  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, nr. 28.
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een dwangmiddel een onevenredig nadeel oplevert, afhankelijk is van de strafprocessuele 
status die de betrokkene op dit ogenblik heeft. Een verdachte dient immers verdergaande 
dwangmiddelen te dulden dan een gewone burger.  Indien het  strafvorderlijk  optreden 
jegens een verdachte zijn rechtvaardigingsgrond vindt in de verdenking van een strafbaar 
feit waarvoor dat strafvorderlijk dwangmiddel is toegelaten, is de vergelijkingsmaat niet 
of de betrokkene onevenredig is getroffen in vergelijking met een doorsnee burger, maar 
of de betrokkene onevenredig is getroffen in vergelijking met andere verdachten. Gaat het 
echter om strafvorderlijk optreden tegen iemand die niet verdacht is geweest, dan is de 
vergelijkingsmaatstaf  of  de  betrokkene  door  de  rechtmatige  toepassing  van  het 
dwangmiddel onevenredig is benadeeld in vergelijking met een gewone burger. Zo ja, dan 
dient dat onevenredige nadeel te worden vergoed. 

LANGEMEIJER stelt dat dezelfde maatstaf overigens kan worden gebruikt in de situatie, dat 
bij een op zichzelf rechtmatige achtervolging van een verdachte een slippende politieauto 
enige geparkeerd staande auto’s van derden beschadigt. Aangenomen dat het om inheren-
te schade gaat en niet om onnodig veroorzaakte schade, die sowieso dient te worden ver-
goed, ondervinden de willekeurig getroffen eigenaars van de geparkeerde auto’s in verge-
lijking met andere gewone burgers onevenredig nadeel van de wijze waarop de politie bij 
de achtervolging het algemeen belang behartigt21. 

Op grond van dit algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de 
openbare lasten is het dan naar mijn mening dan ook precies mogelijk om de Staat in 
voorliggende omstandigheden, met name waarin het optreden van de politie betrekking 
heeft  op  een  niet-verdacht  persoon,  te  veroordelen  tot  schadevergoeding  wegens  het 
berokkenen van schade tijdens een rechtmatige en foutloos uitgevoerde huiszoeking. 

De grief van eiser dat de toepassing van het beginsel enkel mogelijk is indien de uitge-
drukte wil van de wetgever erop gericht was in dergelijk geval een vergoeding toe te ken-
nen lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden.

Nu het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare las-
ten een grondwettelijke waarde heeft, meen ik dat ook de grief van eiser dat de appel-
rechters bij het stilzwijgen van de wetgever hadden moeten vaststellen dat de vermoede 
wil van de wetgever met het algemeen rechtsbeginsel overeenstemt niet aangenomen kan 
worden. Zoals hoger gesteld mag de rechter wegens deze grondwettelijke waarde ervan 
uitgaan dat de wil van de wetgever in overeenstemming is met het algemeen rechtsbegin-
sel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten, gezien het fundamenteel 
karakter ervan.

De appelrechters die de grenzen van het recht van vergoeding hebben bepaald op grond 
van het genoemde rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare las-
ten lijken mij aldus hun beslissing naar recht te hebben verantwoord.

Het middel, dat ervan uitgaat dat de eigenaar van het aangetaste goed op grond van dit 
algemeen rechtsbeginsel geen recht heeft op vergoeding voor de aantasting van de eigen-
dom door de op rechtmatige en foutloze wijze toegebrachte schade, tenzij de wet of het 
decreet anders bepaalt of tenzij de rechter kon vaststellen dat de vermoede wil van de wet-
gever met het algemeen rechtsbeginsel overeenstemt en de wetgever dit niet uitdrukkelijk 
gezegd heeft omdat dit zeker was dat het niet hoefde, lijkt mij niet aangenomen te kunnen 
worden. 

Conclusie: Verwerping

ARREST

21 Concl.  van  advocaat-generaal  LANGEMEIJER bij  HR,  30  maart  2001,  nr.  C00/083HR, 
http://zoeken.rechtspraak.nl 
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(AR C.06.0415.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2004 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de gelijkheid van de burgers voor de openbare 

lasten, zoals onder meer neergelegd in artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Ontvangt het hoger beroep en het incidenteel beroep en verklaart 

enkel het hoger beroep gegrond als volgt; Hervormt het bestreden vonnis, (...); opnieuw 
recht doende; Verklaart de vordering van (de verweerster) ten aanzien van (de eiser) met 
betrekking tot het tergend en roekeloos verweer ongegrond en voor het overige gegrond in 
de volgende mate; Veroordeelt (de eiser) om aan (de verweerster) te betalen het bedrag 
van 7.442,38 euro (300.225 frank), te vermeerderen met de vergoedende interesten vanaf 
4 december 2000 en de gerechtelijke interesten. Verleent aan (de verweerster) voorbehoud 
voor de btw; Veroordeelt (de eiser) tot de kosten van beide aanleggen, (...) deze begroot 
zijnde als volgt (...).

na vastgesteld te hebben op p. 3:
"(De verweerster) is eigenares van een pand gelegen te Borgerhout, Turnhoutsebaan, 

34, waarin een aantal appartementen worden verhuurd; In het raam van een strafrechtelijk 
onderzoek werd op 4 december 2000 door de politie Antwerpen zone City een huiszoe-
king op bevel van onderzoeksrechter Van Cauwenberghe te Antwerpen georganiseerd. 
(De verweerster) is niet een verdachte in het strafonderzoek, waarin de huiszoeking werd 
bevolen. Blijkens het p.v. van huiszoeking werden naar aanleiding van deze huiszoeking 
10 voordeuren geforceerd en alle deuren, ook de deurstijlen en of het houtwerk werden 
beschadigd om uiteindelijk in één appartement drugs te vinden".

op grond van de motieven p. 7:
"De actie was legitiem en er zijn geen aanwijzingen dat de tussenkomst op minder 

schadelijke wijze had kunnen gebeuren. Er waren gelet op de concrete omstandigheden 
geen alternatieven voor een even doelmatige uitvoering van de huiszoeking. Het algemeen 
belang van de huiszoeking rechtvaardigt het toebrengen van schade maar rechtvaardigt 
niet (de verweerster) na afloop van de huiszoeking met de schade te laten zitten. (De ver-
weerster) werd niet als verdachte aangemerkt en had overigens niets te maken met de ver-
denking die tegen de verdachten bestond. Aan haar werd onevenredig nadeel toegebracht, 
dat buiten het normale maatschappelijk risico valt. Deze schade overtreft m.a.w. het na-
deel dat tot het normale risico behoort waarmee (de verweerster) in het maatschappelijk 
verkeer rekening heeft te houden. De door (de verweerster) geleden schade moet gelijke-
lijk over de gemeenschap worden verdeeld (toepassing van het beginsel van de gelijkheid 
voor de openbare lasten: artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet)".

Grieven
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Het algemeen rechtsbeginsel, dat onder meer is neergelegd in artikel 16 van de gecoör-
dineerde Grondwet, houdende de gelijkheid voor de openbare lasten houdt in dat de over-
heid niet zonder vergoeding lasten kan opleggen, die groter zijn dan die welke een parti-
culier in het gemeenschappelijk belang moet dragen.

Voor het nuttig uitvoeren van het strafrechtelijk onderzoek is het noodzakelijk dat huis-
zoekingen, in de voorwaarden bepaald door de wet in o.m. de artikelen 89bis, 89ter en 90 
van het Wetboek van Strafvordering, moeten kunnen uitgevoerd worden, waarbij de parti-
culieren in wiens eigendom deze verrichtingen geschieden deze openbare last in het alge-
meen belang dienen te dragen.

Ditzelfde algemeen belang rechtvaardigt ook het toebrengen van schade, dewelke geen 
aanleiding geeft tot schadevergoeding wanneer de huiszoeking op foutloze wijze bevolen 
en uitgevoerd werd en er voor de huiszoeking gelet, op de concrete omstandigheden, geen 
alternatieven voor een even doelmatige uitvoering van de huiszoeking voorhanden waren.

Voor de aantasting van de eigendom door de aldus op verantwoorde foutloze wijze toe-
gebrachte schade in het algemeen belang, heeft de eigenaar van het aangetaste goed geen 
recht op vergoeding, tenzij de wet of het decreet anders bepaalt.

De wet of het decreet bepalen vooralsnog niet anders, zodat de wil van de wetgever niet 
blijkt om in dergelijk geval een vergoeding toe te kennen.

In dat geval staat het niet aan de rechter om zelf te bepalen dat het beginsel van de ge-
lijkheid voor de openbare lasten rechtvaardigt dat de schadelijder niet met die geleden 
schade blijft zitten, maar deze gelijkelijk over de gemeenschap moet worden verdeeld en 
dit tegen de wil in van de wetgever.

In dat geval vermag de rechter slechts het voormeld algemeen rechtsbeginsel toe te pas-
sen mits hij in staat is de vermoedelijke wil van de wetgever in die zin te bepalen, hetgeen 
hij slechts kan doen indien hij de gegronde overtuiging is toegedaan dat die beginselen 
met die bewuste wil overstemmen en dat zij niet geschreven werden om reden dat hun be-
staan zo zeker is dat het niet nodig is het op materiële wijze in een tekst vast te leggen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de beslissing, dat de eiser de schade van de ver-
weerster moet vergoeden om reden dat de geleden schade gelijkelijk over de gemeenschap 
moet worden verdeeld in toepassing van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare 
lasten, niet wettig verantwoordt met de beoordeling dat die schade het nadeel overtreft dat 
tot het normale risico behoort waarmee de verweerster rekening heeft te houden, nu ener-
zijds, de uitgedrukte wil van de wetgever er niet op gericht is in dergelijk geval een ver-
goeding te voorzien (schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende de gelijkheid 
van de burgers voor de openbare lasten, zoals onder meer neergelegd in artikel 16 van de 
gecoördineerde Grondwet, artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet zelf en artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek) en anderzijds, de appelrechters nalaten vast te stellen dat de 
vermoede wil van de wetgever met het algemeen rechtsbeginsel overeenstemt en de con-
crete toepassing in de bepaalde zin enkel niet uitdrukkelijk geschreven werd omdat het zo 
zeker is dat dit niet hoefde (schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende de ge-
lijkheid van de burgers voor de openbare lasten, zoals onder meer neergelegd in artikel 16 
van de gecoördineerde Grondwet, artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet zelf en arti-
kel 544 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat:
- het bevel tot huiszoeking terecht werd gegeven en de onderzoeksrechter is 

opgetreden zoals elk normaal onderzoeksrechter in dezelfde omstandigheden zou 
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hebben gedaan;
- evenmin het optreden van de politieambtenaren van de stad Antwerpen in de 

gegeven omstandigheden foutief was;
- de actie legitiem was en er geen aanwijzingen zijn dat de tussenkomst op 

minder schadelijke wijze had kunnen gebeuren en er integendeel geen alternatie-
ven waren voor een even doelmatige uitvoering van de huiszoeking;

- de verweerster niet als verdachte werd aangemerkt en niets te maken had met 
de verdenking die tegen de verdachten bestond.

2.  Krachtens het  algemeen rechtsbeginsel  van de gelijkheid van de burgers 
voor  de  openbare  lasten,  dat  onder  meer  is  neergelegd  in  artikel  16  van  de 
Grondwet, kan de overheid niet zonder vergoeding lasten opleggen die groter 
zijn dan die welke een particulier in het gemeenschappelijk belang moet dragen. 

Uit dit algemeen rechtsbeginsel vloeit voort dat de onevenredig nadelige - dit 
zijn:  buiten het  normale  maatschappelijke  risico of  het  normale bedrijfsrisico 
vallende en op een beperkte groep burgers of instellingen drukkende - gevolgen 
van een op zich zelf rechtmatige dwangmaatregel op goederen in het raam van 
een strafrechtelijk onderzoek zoals de onderhavige huiszoeking niet ten laste van 
de getroffene behoren te komen, maar gelijkelijk over de gemeenschap dienen te 
worden verdeeld. 

Bij de beoordeling van dit onevenredig nadeel moet de rechter rekening hou-
den met alle omstandigheden van de zaak en in het bijzonder met de betrokken-
heid van de getroffene bij het vermeende misdrijf en met de redelijke verwach-
tingen van de burgers in verband met de solidariteit die van hen wordt gevraagd. 

3. Gelet op het fundamentele karakter van het voormelde algemene rechtsbe-
ginsel mag de rechter er bij stilzwijgen van de wetgever van uitgaan dat deze de 
toepassing van het rechtsbeginsel aan de beoordeling van de rechter heeft gela-
ten.

4. Het middel gaat ervan uit dat de eigenaar van het aangetaste goed op grond 
van dit algemeen rechtsbeginsel geen recht heeft op vergoeding voor de aantas-
ting van de eigendom door de op verantwoorde foutloze wijze toegebrachte scha-
de, tenzij een wet of een decreet anders bepaalt of tenzij de rechter kon vaststel-
len dat de vermoede wil van de wetgever met het algemeen rechtsbeginsel over-
eenstemt en de wetgever dit niet uitdrukkelijk gezegd heeft omdat dit zo zeker 
was dat het niet hoefde.

5. De appelrechters die de grenzen bepalen van het recht op vergoeding op 
grond  van  het  genoemde  rechtsbeginsel,  verantwoorden  hun  beslissing  naar 
recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. Wouters en Mahieu.

Nr. 454

1° KAMER - 24 juni 2010

1º MILIEURECHT - BODEMSANERING - OVERDRACHT VAN GRONDEN - BODEMATTEST - 
AFLEVERING - NA DE ONDERHANDSE AKTE - VÓÓR DE AUTHENTIEKE AKTE - GEEN 
VERONTREINIGING - GEVOLG - VERBOD VAN RECHTSMISBRUIK - VERWERVER - RECHT OM DE 
NIETIGHEID TE VORDEREN

2º RECHTSMISBRUIK - VERBOD - MILIEURECHT - BODEMSANERING - OVERDRACHT VAN 
GRONDEN - BODEMATTEST - AFLEVERING - NA DE ONDERHANDSE AKTE - VÓÓR DE AUTHENTIEKE 
AKTE - GEEN VERONTREINIGING - GEVOLG - VERWERVER - RECHT OM DE NIETIGHEID TE 
VORDEREN

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERBOD VAN RECHTSMISBRUIK - 
BODEMSANERING - MILIEURECHT - BODEMSANERING - OVERDRACHT VAN GRONDEN - 
BODEMATTEST - AFLEVERING - NA DE ONDERHANDSE AKTE - VÓÓR DE AUTHENTIEKE AKTE - GEEN 
VERONTREINIGING - GEVOLG - VERWERVER - RECHT OM DE NIETIGHEID TE VORDEREN

1º, 2° en 3° De omstandigheid dat de verkoper bij de overdracht van gronden het door het 
Bodemsaneringsdecreet vereiste bodemattest aflevert na het ondertekenen van de on-
derhandse akte en voor dat de authentieke akte wordt verleden, heeft niet noodzakelijk  
tot gevolg dat de verwerver misbruik maakt van zijn recht de nietigheid te vorderen van  
de onderhandse overeenkomst, ook al wijst het afgeleverd attest op een afwezigheid van  
verontreiniging.  (Art.  36,  Bodemsaneringsdecreet;  Algemeen  beginsel  van  rechtsmis-
bruik)

(Y. T. S. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0065.N)

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

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1382 en 1383, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 36 (zoals, na wijziging, vervangen door artikel 27, 1° en 2°, van het decreet 
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van het Vlaams Parlement van 26 mei 1998 doch vóór de opheffing ervan door artikel 
176, §1, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 27 oktober 2006) van het decreet 
van de Vlaamse Raad van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering hierna het Bo-
demsaneringsdecreet;

- het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest verwerpt het hoger beroep van de eiser en verklaart de oor-

spronkelijke vordering van de verweerder in nietigverklaring van de koop-verkoopover-
eenkomst van de woning, gelegen te Beringen, Havenlaan 69, nietig (lees: gegrond) op 
grond van de volgende motieven:

"uit de memorie van toelichting (...) blijkt dat het wel degelijk de bedoeling was dat de 
overdrager de potentiële verwerver volledig op de hoogte diende te stellen van de aard 
van de eventuele verontreiniging van de over te dragen grond, en dit reeds in de fase van 
de onderhandelingen voorafgaand aan de overeenkomst.

Artikel 36, §2 bepaalt dat de onderhandse akte waarin de overdracht van gronden wordt 
vastgelegd, de inhoud van het bodemattest moet bevatten.

Dit toont de bedoeling van de wetgever aan, met name de koper volledig in te lichten 
met betrekking tot het door hem gekochte onroerend goed. Dit is hier niet gebeurd.

Het niet bestreden vonnis van 25 juni 2001 bood aan de meest gerede partij de moge-
lijkheid om het bodemattest van Ovam over te leggen. (De eiser) is er onterecht van uitge-
gaan dat hij niet de meest gerede partij was.

In hoger beroep brengt (de eiser) thans twee bodemattesten bij, gedateerd 30 november 
2001 en 10 mei 2006. Volgens die bodemattesten zijn er voor onderhavig kadastraal per-
ceel geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen 
gegevens beschikbaar zijn bij de Ovam.

Het (hof van beroep) stelt hier vast dat (de eiser) bij aangetekende brief van 19 april 
2000 door de raadsman van (de verweerder) in gebreke werd gesteld tot terugbetaling van 
het voorschot van 300.000 frank (7.436,81 euro) onder meer om volgende reden:

'Vooreerst moet worden vastgesteld dat de aldus opgestelde verkoopsovereenkomst als 
nietig moet worden beschouwd nu zij niet vergezeld is van het door de wet voorgeschre-
ven bodemattest ...'.

(De verweerder) wees terecht op de afwezigheid van dergelijk bodemattest. Hij had 
geen enkele zekerheid over een mogelijke bodemverontreiniging of over mogelijke sane-
ringsverplichtingen en gebruiksbeperkingen.

(De eiser) heeft op voormelde ingebrekestelling van 19 april 2000 niet gepast gerea-
geerd. Hij heeft zich geruime tijd vergenoegd met het behoud van het ontvangen voor-
schot zonder aan zijn wettelijke verplichting ingevolge het Bodemsaneringsdecreet te vol-
doen. Slechts negentien maanden na de ingebrekestelling van 19 april 2000 bekwam (de 
eiser) het eerste bodemattest van 30 november 2001. In onderhavige procedure worden de 
beide voormelde bodemattesten slechts voor de eerste maal vermeld in de inventaris ge-
hecht aan de door (de eiser) ingediende beroepsbesluiten van 6 februari 2008.

Van (de verweerder) kan niet worden verwacht dat hij gedurende jaren in het ongewis-
se blijft over mogelijke bodemvervuiling. Van zijn kant beschikte (de eiser) en over het 
voorschot van 6.197,34 euro (voorheen 250.000 frank) en 1.239,47 euro (voorheen 50.000 
frank) vanaf 30 december 1999, zoals verder vermeld, en over de eigendom, gelegen aan 
de Havenlaan 69 te Beringen.

Hieraan kan worden toegevoegd dat de laattijdigheid waarmee dit bodemattest wordt 
overgemaakt het onmogelijk heeft gemaakt om de wettelijke verplichting de onderhandse 
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verkoopovereenkomst binnen de vier maanden na ondertekening aan te bieden ter regi-
stratie op het registratiekantoor (...).

Dat (de verweerder) volgens (de eiser) niet opdaagde op 25 januari 2000 op de afspraak 
bij notaris K.M. om de onderhandse verkoopovereenkomst om te zetten in een notariële 
akte doet er niet toe, vermits op dat ogenblik er geen bodemattest aanwezig was en niet 
kon worden overgegaan tot het verlijden van de notariële akte van verkoop.

In de gegeven omstandigheden maakt (de verweerder) geenszins misbruik van recht 
door de nietigheid van verkoopovereenkomst van 30 december 1999 in te roepen. Bij de 
uitoefening van dat recht gaat hij hier niet de grenzen van een normale uitoefening door 
een voorzichtig persoon te buiten.

Of (de verweerder) inmiddels een andere woning heeft aangekocht is volstrekt irrele-
vant voor de beoordeling van huidig geschil. Dat gegeven is vreemd aan de betwisting 
met betrekking tot onderhavige verkoop van 30 december 1999".

Grieven
Artikel 36, van het Bodemsaneringsdecreet, zoals op het ogenblik van de litigieuze ver-

koop van 30 december 1999 van toepassing op alle overdrachten van gronden, bepaalde:
"§1. Voor het sluiten van een overeenkomst betreffende de overdracht van grond, moet 

de overdrager bij OVAM een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan meedelen aan de 
verwerver. Dat attest wordt afgeleverd uiterlijk een maand na de ontvankelijke aanvraag. 
Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een grond waarop een inrichting gevestigd is of 
was of een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst bedoeld in arti-
kel 3, §1, wordt het attest afgeleverd uiterlijk twee maanden na de ontvankelijke aanvraag.

§2. De onderhandse akte waarin de overdracht van gronden wordt vastgelegd, bevat de 
inhoud van het bodemattest.

§3. In alle akten betreffende de overdracht van gronden, neemt de instrumenterende 
ambtenaar de verklaring van de overdrager op dat de verwerver voor het sluiten van de 
overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest. De instrumen-
terende ambtenaar neemt tevens de inhoud van het bodemattest in de akte op.

§4. De verwerver van de grond of OVAM kan de nietigheid van de overdracht die 
plaatsvond in strijd met de bepalingen van dit artikel vorderen. De nietigheid kan niet 
meer worden ingeroepen indien voor het verlijden van de authentieke akte met betrekking 
tot de overdracht, de verwerver in het bezit is gesteld van het meest recent afgeleverde bo-
demattest of van een bodemattest waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud van het 
meest recent afgeleverde bodemattest en hij zijn verzaking aan de nietigheidsvordering 
uitdrukkelijk in de authentieke akte laat vaststellen".

De nietigheid waarvan sprake in artikel 36, §4, van het Bodemsaneringsdecreet betreft 
een relatieve nietigheid aangezien de betrokken wetsbepaling tot doel heeft de private be-
langen van de verwerver te beschermen en met name er voor te zorgen dat hij vóór de 
overdracht geïnformeerd is omtrent het feit of de bodem van de grond welke hij wenst te 
verwerven verontreinigd is.

Eerste onderdeel
De vierde paragraaf van artikel 36, van het Bodemsaneringsdecreet, dat de nietigheids-

sanctie uitwerkt, viseert twee onderscheiden situaties:
Vooreerst, de niet mededeling van een bodemattest vóór het sluiten van de overeen-

komst en bij gevolg niet opname van de inhoud ervan in de onderhandse akte (paragrafen 
1 en 2 van artikel 36, van het Bodemsaneringsdecreet): desgevallend kan de verwerver de 
nietigheid vorderen van de reeds gesloten overeenkomst (eerste zin van de vierde para-
graaf van de vierde paragraaf van artikel 36).
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Vervolgens, de mededeling van een bodemattest naar aanleiding van het verlijden van 
de authentieke akte (paragrafen 1 en 3, van het Bodemsaneringsdecreet): de verwerver 
kan de nietigheid niet meer vorderen wanneer blijkt dat hij "in het bezit is gesteld van het 
meest recent afgeleverde bodemattest of van een bodemattest waarvan de inhoud identiek 
is aan de inhoud van het meest recent afgeleverde bodemattest" en "hij zijn verzaking aan 
de nietigheidsvordering uitdrukkelijk in de authentieke akte laat vaststellen" (tweede zin 
van de vierde paragraaf van artikel 36).

De tweede door de vierde paragraaf van artikel 36 geviseerde situatie bevestigt niet al-
leen dat de nietigheid een relatieve nietigheid is; tevens blijkt dat de opzet van de decreet-
gever er enkel in bestaat de verwerver te beschermen tegen onbewuste aankopen van ver-
vuilde of te saneren gronden zodat, ook indien laattijdig, een gunstig bodemattest wordt 
meegedeeld, de verwerver geen rechtmatig belang meer heeft om de nietigheid van de on-
derhandse overeenkomst te vorderen.

Ingeval een gunstig bodemattest  wordt meegedeeld is immers de decretale finaliteit 
voldaan: de partij wier (particulier) belang de decreetgever beoogt te vrijwaren, met name 
de verwerver, en die voortaan ingelicht is over de vervuiling van de grond waarvan hij de 
verwerving beoogt, hoeft niet langer door een nietigheidssanctie te worden beschermd.

Het aangevochten arrest stelt echter vast dat de aangeleverde bodemattesten ontsluiten 
dat "voor onderhavig kadastraal perceel geen gegevens beschikbaar zijn in het register van 
verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij Ovam" (...).

Na dus te hebben vastgesteld dat er geen bodemverontreiniging voorhanden is en dat de 
verweerder op dit vlak aldus ten volle werd ingelicht zodat zijn door de decreetgever be-
schermde belang niet  is  gekrenkt,  bevestigt  het  aangevochten arrest  desalniettemin de 
door  de eerste rechter  uitgesproken nietigheid van de overeenkomst van 30 december 
1999 op grond van artikel 36, §4, van het Bodemsaneringsdecreet inachtgenomen andere 
door dit artikel niet beschermde belangen, met name de laattijdigheid waarmee de bode-
mattesten werden overgelegd ("slechts voor de eerste maal vermeld in de inventaris ge-
hecht aan de door (de eiser) ingediende beroepsbesluiten van 6 februari 2008" -aange-
vochten arrest, p. 10, in fine) en de onzekerheid gedurende die periode ("(de verweerder) 
had geen enkele zekerheid over een mogelijke bodemverontreiniging of over mogelijke 
saneringsverplichtingen en gebruiksbeperkingen" - (...), alsook de onbeschikbaarheid van 
de betaalde voorschotten ("Van zijn kant beschikte (de eiser) en over het voorschot van 
6.197,34 euro en 1.239,47 euro vanaf 30 december 1999 (...), en over de eigendom (...)" - 
(...)en - aldus de appelrechters-de onmogelijkheid "om de wettelijke verplichting de on-
derhandse verkoopovereenkomst binnen de vier maanden na ondertekening aan te bieden 
ter registratie (...)" - (...).

Door de wettelijke bescherming die door artikel 36, van het Bodemsaneringsdecreet 
wordt geboden - met name potentiële verwervers te informeren omtrent een mogelijke bo-
demverontreiniging - uit te breiden naar andere door de decreetgever niet geviseerde om-
standigheden, past het aangevochten arrest de nietigheidssanctie van artikel 36, van het 
Bodemsaneringsdecreet toe op een situatie dat door dit artikel niet wordt geviseerd en 
schendt, mitsdien, deze wettelijke bepaling.

Tweede onderdeel
Zelfs al zou men aannemen dat de verwerver het recht had de nietigheid van de over-

eenkomst te vorderen, dan nog vermag hij deze sanctie niet meer te vorderen indien de 
niet mededeling van een bodemattest vóór het verlijden van de authentieke akte hem geen 
nadeel berokkende.

De verwerver zou immers bij dergelijke rechtsuitoefening van de nietigheid van artikel 
36, §4, eerste zin, van het Bodemsaneringsdecreet geen rechtmatig belang meer hebben.

De uitoefening van een recht zonder belang of op grond van motieven die geen uit-
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staans hebben met de belangen die wettelijk beschermd worden is constitutief voor rechts-
misbruik en bijgevolg strijdig met de artikelen 1134, 1382 en 1383, van het Burgerlijk 
Wetboek alsmede met het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt.

De nietigheidssanctie voorzien in artikel 36, §4, van het Bodemsaneringsdecreet ver-
mag inderdaad enkel ingeroepen te worden teneinde de koper te beschermen tegen het on-
bewust aankopen van vervuilde en/of te saneren gronden, doch niet om de koper een mid-
del te geven om van de overeenkomst af te geraken om redenen die geen uitstaans hebben 
met de toestand van de bodem: de nietigheidssanctie mag niet van haar functie worden af-
gewend teneinde te worden misbruikt om zich aan een verbintenis uit een overeenkomst 
te onttrekken om redenen die vreemd zijn aan de bodemsanering.

Na dus te hebben vastgesteld dat er geen bodemverontreiniging voorhanden is en dat de 
verweerder op dit vlak aldus ten volle werd ingelicht zodat zijn door de decreetgever be-
schermde belang niet is gekrenkt ("voor onderhavig kadastraal perceel geen gegevens be-
schikbaar zijn in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschik-
baar zijn bij Ovam" - (...), bevestigt het aangevochten arrest desalniettemin de door de 
eerste rechter uitgesproken nietigheid van de overeenkomst van 30 december 1999 op 
grond van artikel 36, §4, van het Bodemsaneringsdecreet op grond van andere door dit ar-
tikel niet beschermde belangen, met name de laattijdigheid waarmee de bodemattesten 
werden overgelegd ("slechts voor de eerste maal vermeld in de inventaris gehecht aan de 
door (de eiser) ingediende beroepsbesluiten van 6 februari 2008" - (...)en de gedurende 
die periode door de verweerder ondergane onzekerheid ("(de verweerder) had geen enkele 
zekerheid over een mogelijke bodemverontreiniging of over mogelijke saneringsverplich-
tingen en gebruiksbeperkingen" - (...), alsook de onbeschikbaarheid van de betaalde voor-
schotten ("Van zijn kant beschikte (de eiser) en over het voorschot van 6.197,34 euro en 
1.239,47 euro vanaf 30 december 1999 (...), en over de eigendom (...)" - (...) en - aldus de 
appelrechters -  de onmogelijkheid "om de wettelijke verplichting de onderhandse ver-
koopovereenkomst binnen de vier maanden na ondertekening aan te bieden ter registratie 
(...)" - (...).

Het aangevochten arrest laat bijgevolg de verweerder toe diens recht om de nietigheid 
van de onderhandse koop-verkoop uit te oefenen terwijl hij daar geen belang (meer) bij 
heeft en derhalve dit recht van diens finaliteit afwendt.

Door, na vast te stellen dat het door de decreetgever beoogde belang van de verweerder 
niet was gekrenkt en de door het Bodemsaneringsdecreet beoogde finaliteit, met name aan 
de verwerver uitsluitsel te geven omtrent de vervuiling van de grond die hij wenst te ver-
werven, desalniettemin de sanctie van artikel 36, §4, eerste zin, van het Bodemsanerings-
decreet  toe  te  passen  inachtgenomen de  laattijdigheid  waarmee  het  bodemattest  werd 
overgelegd en de daaraan verbonden gevolgen van onzekerheid alsmede van onbeschik-
baarheid van de betaalde voorschotten en laattijdige registratie, wendt het aangevochten 
arrest het recht door artikel 36, §4, van het Bodemsaneringsdecreet aan de verwerver toe-
gekend om de nietigheid van de koop-verkoop van een vervuilde grond te bewerkstelligen 
af van zijn wettelijke finaliteit en schendt, mitsdien, de artikelen 1134, 1382 en 1383, van 
het Burgerlijk Wetboek alsmede het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht ver-
biedt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel 
1. Krachtens artikel 36, §1, van het decreet van de Vlaamse Raad van 22 fe-

bruari 1995 betreffende de bodemsanering, zoals te dezen van toepassing, moet 
de overdrager, voor het sluiten van een overeenkomst betreffende de overdracht 
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van grond, bij OVAM een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan meedelen 
aan de verwerver.

Krachtens artikel 36, §2, van voormeld decreet, zoals te dezen van toepassing, 
bevat de onderhandse akte waarin de overdracht van gronden wordt vastgelegd, 
de inhoud van het bodemattest.

Krachtens artikel 36, §3, van voormeld decreet, zoals te dezen van toepassing, 
neemt de instrumenterende ambtenaar in alle akten betreffende de overdracht 
van gronden de verklaring van de overdrager op dat de verwerver voor het slui-
ten van de overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bode-
mattest. De instrumenterende notaris neemt tevens de inhoud van het bodemat-
test in de akte op.

Krachtens artikel 36, §4, van voormeld decreet, zoals te dezen van toepassing, 
kan de verwerver van de grond of OVAM de nietigheid vorderen van de over-
dracht die plaatsvond in strijd met de bepalingen van dit artikel, maar kan de 
nietigheid niet meer worden ingeroepen indien voor het verlijden van de authen-
tieke akte met betrekking tot de overdracht, de verwerver in het bezit is gesteld 
van het meest recent afgeleverde bodemattest of van een bodemattest waarvan de 
inhoud identiek is aan de inhoud van het meest recent afgeleverde bodemattest 
en hij zijn verzaking aan de nietigheidsvordering uitdrukkelijk in de authentieke 
akte laat vaststellen.

2. De appelrechters vernietigen op vordering van de verweerder, optredend als 
verwerver, de onderhandse verkoopovereenkomst van 30 december 1999 betref-
fende het onroerend goed gelegen te Beringen, Havenlaan 69, op grond dat:

-  op het ogenblik van het opstellen van deze onderhandse verkoopovereen-
komst, die, afgezien van de betaling van het voorschot door de verwerver, geen 
verdere uitvoering kende en niet gevolgd werd door het verlijden van een au-
thentieke akte, nog geen bodemattest voorhanden was;

- de bodemattesten van 30 november 2001 en 10 mei 2006, vermeld in de in-
ventaris gehecht aan de conclusie van de eiser van 6 februari 2008, door hem als 
overdrager van het onroerend goed voor het eerst werden overgelegd in de loop 
van de behandeling van de zaak in hoger beroep.

De appelrechters spreken zodoende de nietigheid van de onderhandse verkoop-
overeenkomst uit in de omstandigheden voorzien in artikel 36, §§1, 2 en 4, van 
het decreet van 22 februari 1995.

3. Het onderdeel dat aanvoert dat de appelrechters de nietigheidssanctie heb-
ben toegepast in door de decreetgever niet geviseerde omstandigheden, kan niet 
worden aangenomen.

Tweede onderdeel
4. Het onderdeel voert aan dat de opzet van de decreetgever er uitsluitend in 

bestaat de verwerver te beschermen tegen het onbewust aankopen van vervuilde 
grond en leidt hieruit af dat wanneer een gunstig bodemattest zelfs te laat wordt 
medegedeeld maar vóór het verlijden van de authentieke akte, de verwerver geen 
rechtmatig belang meer kan hebben om de nietigheid van de onderhandse over-
eenkomst te vorderen.
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Uit het voornoemde artikel 36 van het decreet volgt dat de decreetgever de be-
doeling had dat reeds in het stadium van de onderhandse akte de inhoud van het 
bodemattest zou worden ingevoegd in de verkoopakte.

De decreetgever had hierbij niet alleen de bedoeling de verwerver te bescher-
men tegen het onbewust aankopen van vervuilde grond, maar beoogde eveneens 
hem te vrijwaren tegen iedere schade ingevolge een laattijdige mededeling.

De decreetgever bepaalde hierbij uitdrukkelijk dat de verwerver de verzaking 
aan de nietigheidsvordering in de authentieke akte zou kunnen laten vaststellen, 
wat impliceert dat de verwerver hiertoe niet kan verplicht worden en in beginsel 
de nietigheid van de onderhandse akte kan vorderen zonder dat dit daarom een 
misbruik zou uitmaken. 

5. De omstandigheid dat de verkoper het door het decreet vereiste attest afle-
vert na het ondertekenen van de onderhandse akte en vóór dat de authentieke 
akte wordt verleden, heeft aldus niet noodzakelijk tot gevolg dat de verwerver 
misbruik maakt  van zijn  recht  de nietigheid te  vorderen van de  onderhandse 
overeenkomst, ook al wijst het afgeleverd attest op een afwezigheid van veront-
reiniging.

6.  Het onderdeel dat  van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat,  faalt 
naar recht.

Vordering in bindend verklaring
7. Nu het cassatieberoep wordt verworpen, is de vordering tot bindend verkla-

ring zonder belang.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Lefébvre.

Nr. 455

1° KAMER - 24 juni 2010

1º JACHT - JACHTRECHT - NEERLEGGING PLAN JACHTTERREIN DOOR DE HOUDER - BETWISTING 
JACHTRECHT VOOR DE RECHTBANK - BEWIJS - GEVOLG

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSVOERING - JACHTRECHT - 
NEERLEGGING PLAN JACHTTERREIN DOOR DE HOUDER - BETWISTING JACHTRECHT VOOR DE 
RECHTBANK - GEVOLG

1º en 2° Het neerleggen van een door hem opgemaakt plan van zijn jachtterrein ontslaat de 
indiener ervan niet om in geval van betwisting van zijn jachtrechten voor de rechtbank, dit  
jachtrecht te bewijzen overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht. (Art. 1315, BW; 
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Art. 870, Gerechtelijk Wetboek; Art. 7, Jachtdecreet Vlaamse Raad 24 juli 1991)

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

ARREST

(AR C.08.0621.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 mei 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. 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 
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
6. In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van de artikelen 1315 van 

het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, gaat het uit van de 
in  het  eerste  onderdeel  vergeefs  aangevoerde  stelling  dat  de verweerders  het 
jachtrecht van de eiser alleen betwisten in zoverre het betrekking heeft op de 
gronden eigendom van de familie S. 

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
7. Artikel 7 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 legt elke houder van het 

jachtrecht die op welke wijze ook van zijn recht gebruik maakt de verplichting 
op een door hem opgemaakt plan van zijn jachtterrein met aanduiding van de 
percelen waarbinnen hij  geen jachtrecht  heeft  in  te  dienen bij  de  arrondisse-
mentscommissaris of de door de Vlaamse Executieve aan te wijzen ambtenaar, 
in wiens ambtsgebied het jachtterrein of het grootste gedeelte ervan is gelegen.

Het neerleggen van een dergelijk plan ontslaat de indiener ervan niet om in ge-
val  van  betwisting  van  zijn  jachtrechten  voor  de  rechtbank,  dit  jachtrecht  te 
bewijzen overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht. 

In zoverre het onderdeel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
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24 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 456

1° KAMER - 24 juni 2010

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - 
ONRECHTMATIGE DAAD DOOR EEN ECHTGENOOT - SCHADE AAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
VERMOGEN - VERGOEDINGSPLICHT

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERGOEDINGSPLICHT - ONRECHTMATIGE 
DAAD DOOR EEN ECHTGENOOT - SCHADE AAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - 
VERZEKERAAR B.A. - GEHOUDENHEID TOT VERGOEDING

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - ONRECHTMATIGE DAAD DOOR EEN ECHTGENOOT - SCHADE AAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - VERGOEDINGSPLICHT - TIJDSTIP

4º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - HUWELIJKSGEMEENSCHAP - SCHADE 
AAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN ECHTGENOOT ALS 
VERZEKERDE MEDEGERECHTIGDE - VERZEKERAAR B.A. - GEHOUDENHEID TOT VERGOEDING - 
OMVANG

1º en 2° Tot de huwelijksgemeenschap behoort een doelvermogen waarvoor een gelijktijdig  
bestuur van beide echtgenoten geldt. Wanneer een van de echtgenoten door een on-
rechtmatige daad schade toebrengt aan een goed van de huwelijksgemeenschap, zal hij  
de schade moeten vergoeden. Nu niets eraan in de weg staat dat het beginsel van de 
vergoedingsplicht  en de omvang van de vergoeding ten  allen  tijde  zou worden vast-
gesteld, houdt dit meteen in dat de verzekeraar BA van de schuldige echtgenoot onmid-
dellijk  kan worden aangesproken door  de  niet-schuldige  echtgenoot  in  naam van de  
gemeenschap voor een deel  van het verlies door de huwelijksgemeenschap geleden. 
(Artt. 1382, 1398, 1415 en 1416, BW; Art. 3, §1, WAM 1989)

3º Artikel 1382 BW bepaalt niet op welk ogenblik de echtgenoot, gehuwd onder het wettelijk  
stelsel, die door zijn fout schade toebrengt aan een goed dat tot het gemeenschappelijk  
vermogen behoort, gehouden is tot schadevergoeding. (Art. 1382, BW)

4º Artikel 3, §1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakeli-
jkheidsverzekering inzake motorvoertuigen ontslaat de verzekeraar niet geheel van zijn  
vergoedingsverplichting als het nadeel is geleden door het gemeenschappelijk vermogen  
waarin de verzekerde een medegerechtigde is. (Art. 3, §1, WAM 1989)

(KBC VERZEKERINGEN nv T. V.)

ARREST

(AR C.09.0188.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 februari 2008 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Gent.
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De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 4 februari 2010 verwe-
zen naar de derde kamer.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1 en 3, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
- de artikelen 1382, 1383, 1398 e.v., 1407 in fine, 1409, 1412, 1415, 1416 en 1450 van 

het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbe-

ginsel genoemd, zoals vervat in artikel 1138 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten vonnis van 14 februari 2008 verklaart het hoger beroep van de eise-

res ontvankelijk maar ongegrond en bevestigt dienvolgens de vonnissen in eerste aanleg 
in al hun onderdelen.

De appelrechters bevestigen derhalve de veroordeling van de eiseres tot betaling aan de 
verweerster van 2.324,08 euro met interest en kosten en veroordelen de eiseres tevens in 
alle kosten in hoger beroep, met aanhouding van de begroting van de rechtsplegings-ver-
goeding.

Het vonnis in hoger beroep stelt de eiseres, als WAM-verzekeraar van de auto BMW, 
bestuurd door Y.V.D. en toebehorend aan diens werkgever, aansprakelijk voor de door 
bestuurder V.D. toegebrachte schade van de geparkeerde auto Audi die toebehoorde aan 
de huwgemeenschap Y.V.D. - M.V. en verklaart de vordering tot schadevergoeding ge-
grond die de verweerster M.V. als bestuurster van de huwgemeenschap tegen de eiseres 
ingesteld had.

Het aangevochten vonnis van 14 februari 2008 komt tot al deze beslissingen op grond 
van onder andere volgende overwegingen:

"A. De relevante feiten:
(De verweerster) is de echtgenote van de heer Y.V.D. , beiden samenwonende te 8310 

Brugge, Polderhoeklaan 10.
Op 2 juli 1999 om 22u reed haar echtgenoot, als bestuurder van een BMW 523 T, ach-

teruit op de oprit van hun woning. Hij botste hierbij tegen het op de oprit geparkeerde 
voertuig Audi (Avant) dat gebruikt wordt door (de verweerster). Haar voertuig werd ern-
stig beschadigd. Er waren geen getuigen noch politietussenkomst.

Het aanrijdende voertuig BMW was eigendom van de nv Uco Textiles, werkgever van 
de echtgenoot van (de verweerster) en in BA verzekerd bij (de eiseres).

(...)
Het door (de verweerster) gebruikte voertuig Audi behoort toe aan de huwgemeenschap 

die bestaat tussen haar en haar (aanrijdende) echtgenoot.
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Er volgde geen minnelijke regeling, met onderhavige betwisting tot gevolg.
B. De vordering en de vonnissen van de eerste rechter:
De eerste rechter, in zijn tussenvonnis van 14 november 2002, achtte de vordering ont-

vankelijk en heropende ambtshalve de debatten ten einde (de verweerster) toe te laten als-
nog stukken voor te brengen over de plaatsgesteldheid en de omstandigheden van het on-
geval.

Te gronde werd al beslist dat (de verweerster) in casu optreedt als beheerster van de 
huwgemeenschap die een apart en op zichzelf staand patrimonium heeft, los van het ver-
mogen van de man en de vrouw. Aldus heeft (de verweerster) het recht tegen haar man 
een vordering in te stellen voor de schade door diens onrechtmatige daad. De bijkomende 
stukken zullen dienstig zijn bij de poging tot weerlegging van het vermoeden van de hei-
melijke verstandhouding.

(...)
De eerste rechter, in zijn eindvonnis van 18 mei 2006, verklaarde de vordering van (de 

verweerster) gegrond en veroordeelde (de eiseres) tot betaling van 2.324,08 euro en de in-
teresten, zoals gevorderd.

(...)
C. Beroepsgrieven:
(De eiseres), in haar beroepsakte van 17 augustus 2006, verzocht de bestreden (3) von-

nissen teniet te doen en, opnieuw wijzende, de oorspronkelijke vordering van (de ver-
weerster) zoals tegen haar gericht, te willen afwijzen als ongegrond.

Als grieven voerde zij aan:
- De huwgemeenschap is geen rechtspersoon en kan dus niet zelf als de eiseres of de 

verweerster optreden;
- De schade aan de huwgemeenschap werd veroorzaakt door bestuurder V.D. die met 

zijn eigen vermogen desgevallend de schade aan de huwgemeenschap kan vergoeden;
- Zolang de huwgemeenschap niet is ontbonden verhouden de heer V.D. en de huwge-

meenschap V.D. -V. zich niet als derden en zijn de bepalingen van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek in casu niet van toepassing.

(De verweerster), in haar conclusie van 27 februari 2007 verzocht de eerste vonnissen 
te willen bevestigen in al hun onderdelen. Zij merkte op dat de voor de eerste rechter ont-
wikkelde betwisting over de heimelijke verstandhouding blijkbaar niet langer in de be-
roepsprocedure  wordt  hernomen  en  dat  de  enige  grief  tegen  de  eerste  uitspraken  de 
beslissing is om de huwgemeenschap toe te laten tot het formuleren van haar vordering tot 
schadevergoeding op grond van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

(De eiseres), in haar conclusie van 29 maart 2007 en van 14 mei 2007 volhardde in de 
termen van haar beroepsakte.

(De verweerster), in haar conclusies van 27 april 2007 en 29 mei 2007, volhardde. 
D. Bespreking en beoordeling:
1. Voorafgaandelijk:
(...)
De betwisting beperkt zich dus tot het juridische debat over het vorderingsrecht van de 

huwgemeenschap in het kader van de BA-verzekering.
2. De vordering van de huwgemeenschap:
Artikel 1415 van het Burgerlijk Wetboek stelt als principe 'het bestuur omvat alle be-

voegdheden van beheer, genot en beschikking' en benadrukt dat het bestuur van het ge-
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meenschappelijke vermogen dient te geschieden 'in het belang van het gezin'. In casu is er 
geen betwisting over het feit dat het beschadigde voertuig Audi toebehoort aan de huwge-
meenschap V.D. -V. .

(De eiseres) kan dus niet ontkennen dat het invorderen van het schadebedrag ter ver-
goeding van een schade, toegebracht aan een onderdeel van het gemeenschappelijke ver-
mogen, in strijd zou zijn met het geciteerde artikel 1415.

Artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek stelt in duidelijke termen dat het gemeen-
schappelijke vermogen bestuurd wordt door de ene of door de andere echtgenoot die de 
bestuurshandelingen alleen kan uitoefenen onder gehoudenheid van hen om de bestuurs-
handelingen van de andere te eerbiedigen'.

De door (de verweerster) aldus ingeleide procedure is op zich dan ook volledig in over-
eenstemming met dit artikel 1416 nu deze niet in strijd is met een eventuele andere be-
stuurshandeling van haar echtgenoot. Dit wordt bevestigd in het cassatiearrest van 10 de-
cember 1997 (Arr. Cass. 1997, 1344) dat uitdrukkelijk stelt dat 'elke' echtgenoot rechts-
vorderingen betreffende de gemeenschappelijke goederen kan instellen of zich ertegen 
kan verweren. Het arrest in kwestie beoordeelde de situatie waarin één echtgenoot zich 
burgerlijke partij stelde voor de aan de gemeenschap toegebrachte schade. Dat de andere 
echtgenoot weliswaar over middelen beschikt om zich preventief of a posteriori te verzet-
ten tegen bestuurhandelingen van de andere echtgenoot is in casu niet aan de orde.

Het principe van 'gelijktijdig' bestuur als algemene regel blijft gelden tot de dag van de 
dagvaarding in echtscheiding.

De door (de eiseres) ontwikkelde redenering dat de huwgemeenschap geen rechtsper-
soon is en niet als eiser of verweerder zou kunnen optreden kan om bovenvermelde reden 
niet worden gevolgd. Dat (de verweerster) gerechtigd was -als bestuurster van de huwge-
meenschap- zich voor het door de gemeenschap beoogde schadeherstel rechtstreeks tot 
het vermogen van haar echtgenoot te wenden, is juist, maar gaat wel voorbij aan het prin-
cipe dat een schadelijder zich ook rechtstreeks tot de verzekeraar kan wenden om genoeg-
doening te bekomen, mits is aangetoond dat de schade is ontstaan door de schuld van de 
verzekerde (die in casu haar echtgenoot is).

Stelt zich dus nog enkel de vraag of de huwgemeenschap V.D. -V. zich als een derde 
kan verhouden tegenover een der echtgenoten (eiseres). (De eiseres) betwist dit.

Terecht verwijst (de eiseres) naar artikel 1407 van het Burgerlijk Wetboek dat als 'eigen 
schuld' bestempelt 'schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of uit een on-
rechtmatige daad begaan door één der echtgenoten'.  Evenzeer een feit is  wel dat deze 
'schuldige' echtgenoot voor schade aan derden verzekerd was.

Met de eerste rechter is deze rechtbank de mening toegedaan dat (gezien het wettelijk 
stelsel waarin de echtgenoten gehuwd zijn) er sprake is van drie van elkaar onderscheiden 
vermogens (art. 1398 van het Burgerlijk Wetboek). De huwgemeenschap is op zich geen 
rechtspersoon maar zolang de huwgemeenschap niet ontbonden is, hebben de echtgenoten 
er geen individueel aandeel in (Brussel, 26.05.1965, Pas. 1966, 11, 136).

Pas na ontbinding van het wettelijk stelsel en nadat alle vergoedingen, verschuldigd 
door de huwgemeenschap, zullen vereffend zijn kan het batig saldo bij helften verdeeld 
worden (artikel 1445 van het Burgerlijk Wetboek).

Ten onrechte dus houdt (de eiseres) voor dat de heer V.D. nu al gerechtigd zou zijn op 
de helft van het gemeenschappelijke patrimonium. Dit vermogen behoort niet toe aan een 
of andere echtgenoot, zelfs niet voor een deel. Het feit dat elk der echtgenoten bestuursda-
den kan stellen voor dit patrimonium doet hieraan niets af.

Terecht merkt (de verweerster) op dat het vorderingsrecht van de huwgemeenschap ook 
volgt uit de analogieredenering van artikel 1433 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de 
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huwgemeenschap schade heeft berokkend. Hieruit blijkt ook dat deze huwgemeenschap 
als een derde dient beschouwd te worden en dat de (schuldige) echtgenoot zich niet kan 
beroepen op een soort 'medegerechtigheid'.

Het door (de eiseres) geciteerde arrest van het hof van beroep te Gent van 19 september 
1980 bevestigt zelfs al het bovenstaande waar het de eis van NMBS (terugvordering van 
loon en medische kosten, uitbetaald aan de ene echtgenoot) afwees. Omdat vergoedingen 
voor  medische kosten en inkomstenverlies  deel  uitmaken van het  gemeenschappelijke 
vermogen.

Het (hof van beroep) besloot dat vorderingen met betrekking op het gemeenschappelij-
ke vermogen niet op het eigen vermogen van een der echtgenoten kan (sic) verhaald wor-
den. Of anders geformuleerd: er is steeds sprake van drie onderscheiden vermogens, elk 
met zijn activa en zijn passiva.

Ook dit is in de onderhavige betwisting aan de orde.
Besluit:
1. De huwgemeenschap is wel degelijk als een derde in het ongevalgebeuren te be-

schouwen.
2. De huwgemeenschap heeft aldus de keuze om vergoeding te vorderen, hetzij van de 

pleger van het oneigenlijke misdrijf (haar echtgenoot) of diens verzekeraar. Zij koos voor 
de laatste.

3. (De verweerster) mag in het kader van het 'gelijktijdig bestuur' alleen de vordering 
tegen deze verzekeraar inleiden".

Grieven
(...)
Vierde onderdeel
Schending van artikel 3, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplich-

te aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, van artikel 86 van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, en van de artikelen 1398 e.v., 1407 in 
fine, 1409, 1412, 1415, 1416 en 1450 van het Burgerlijk Wetboek

1. Overeenkomstig artikel 3, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen dekt de WAM-verzekeraar de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade die het motorrijtuig heeft veroorzaakt, 
zoals die aansprakelijkheid voortvloeit uit de toepasselijke wet.

Overeenkomstig artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-over-
eenkomst geeft de verzekering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar.

Uit de samenlezing van deze artikelen volgt dat de benadeelde een eigen recht heeft te-
gen de WAM-verzekeraar tot vergoeding van schade die het motorrijtuig heeft veroor-
zaakt, zoals die aansprakelijkheid voortvloeit uit de toepasselijke wet.

2. In het wettelijk huwelijksvermogensstelsel waarvan sprake in de artikelen 1398 e.v. 
van het Burgerlijk Wetboek, zijn overeenkomstig artikel 1407 in fine van dat wetboek de 
schulden eigen die ontstaan zijn uit een strafrechtelijke veroordeling of uit een onrechtma-
tige daad begaan door een der echtgenoten.

3. Die eigen schuld van een der echtgenoten kan overeenkomstig de artikelen 1409 en 
1412 van het Burgerlijk Wetboek slechts verhaald worden op diens eigen vermogen en in-
komsten en, indien het eigen vermogen van de echtgenoot-schuldenaar ontoereikend is, 
kan deze schuld bovendien op het gemeenschappelijk vermogen worden verhaald ten be-
lope van de helft van zijn netto-baten.

4. Overeenkomstig de artikelen 1415 en 1416 van het Burgerlijk Wetboek wordt het ge-
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meenschappelijk vermogen in het wettelijk stelsel bestuurd door de ene of door de andere 
echtgenoot die de bestuursbevoegdheden alleen kan uitoefenen, onder gehoudenheid voor 
ieder van hen om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen.

5. Wat de verhaalbaarheid betreft van de schuldvorderingen van de huwgemeenschap 
tijdens het wettelijk stelsel op de eigen goederen van de echtgenoot-schuldenaar, na een 
onrechtmatige daad van laatstgenoemde waardoor de huwgemeenschap schade leed, is de 
wet niet expliciet.

Wat schulden tussen de echtgenoten betreft,  bepaalt artikel 1450 van het Burgerlijk 
Wetboek dat tijdens het wettelijk stelsel schuldvorderingen van de ene echtgenoot op de 
andere alleen kunnen verhaald worden op de eigen goederen van de schuldenaar en dat 
deze schuldvorderingen van rechtswege interest opbrengen te rekenen van de dag van de 
ontbinding van het stelsel.

A contrario kunnen schuldvorderingen van de huwgemeenschap tijdens het wettelijk 
stelsel niet verhaald worden op de eigen goederen van de echtgenoot-schuldenaar.

6. Uit de samenlezing van de voorgaande artikelen volgt dat wanneer een echtgenoot 
ingevolge een onrechtmatige daad schade toebrengt aan een goed dat behoort tot het ge-
meenschappelijk vermogen van het wettelijk stelsel, hierdoor een eigen schuld van die 
echtgenoot ontstaat en dat tijdens het wettelijk stelsel noch door de echtgenoot-schulde-
naar noch door de andere echtgenoot namens de huwgemeenschap voor deze schade ver-
goeding kan gevorderd worden van het eigen vermogen van de echtgenoot-schuldenaar of 
van het gemeenschappelijk vermogen ten belope van de helft van de netto-baten.

Uit de samenlezing van die artikelen volgt derhalve dat in de aangeduide situatie de 
huwgemeenschap niet als "een derde" tegenover de echtgenoten of hun eigen vermogen 
kan beschouwd worden in de zin van die artikelen.

7. Het aangevochten vonnis van 14 februari 2008 stelt vast:
- dat de eiseres als WAM-verzekeraar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van be-

stuurder Y.V.D. dekte;
- dat Y.V.D. als bestuurder van een auto BMW, toebehorend aan zijn werkgever, het 

geparkeerde voertuig Audi aanreed en beschadigde dat eigendom was van de huwge-
meenschap tussen Y.V.D. en de verweerster M.V. die onder het wettelijk stelsel gehuwd 
waren;

- dat schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of uit een onrechtmatige 
daad conform artikel 1407 van het Burgerlijk Wetboek eigen schulden waren;

- dat de verweerster V. overeenkomstig artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek na-
mens de huwgemeenschap een rechtsvordering kon instellen tot het bekomen van vergoe-
ding van de schade aan de Audi.

Het vonnis kon vervolgens niet wettig beslissen:
- (o.a. folio 265, laatste al.) dat de verweerster V. , als bestuurster van de huwgemeen-

schap, zich tijdens het wettelijk stelsel voor het door de gemeenschap beoogde schadeher-
stel rechtstreeks tot het vermogen van haar echtgenoot kon wenden;

- (folio 266, al. 1 en onderaan nr. 1) dat de huwgemeenschap als een derde tegenover de 
echtgenoten en als een derde in het ongevalsgebeuren te beschouwen was;

- (folio 266, onderaan, nr. 2) dat de huwgemeenschap vergoeding kon vorderen van de 
pleger van het oneigenlijk misdrijf, zijnde de echtgenoot van de verweerster, of van diens 
verzekeraar;

- dat de vordering van de verweerster tegen de eiseres, handelend als BA-verzekeraar 
van het aanrijdend voertuig BMW dat bestuurd werd door Y.V.D. , gegrond was.

Het vonnis is derhalve niet wettelijk verantwoord en schendt artikel 3, §1, van de wet 
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van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeen-
komst, en de artikelen 1398 e.v., 1407, in fine, 1409, 1412, 1415, 1416 en 1450 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Vijfde onderdeel
Schending van artikel 3, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplich-

te aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, van artikel 86 van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, en van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek

1. Overeenkomstig artikel 3, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen dekt de WAM-verzekeraar de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade die het motorrijtuig heeft veroorzaakt, 
zoals die aansprakelijkheid voortvloeit uit de toepasselijke wet.

Overeenkomstig artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-over-
eenkomst geeft de verzekering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar.

Uit de samenlezing van deze artikelen volgt dat de benadeelde een eigen recht heeft te-
gen de WAM-verzekeraar tot vergoeding van schade die het motorrijtuig heeft veroor-
zaakt, zoals die aansprakelijkheid voortvloeit uit de toepasselijke wet.

2. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikel 1382:
"Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht 

degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden."
De verplichting,  opgelegd door  dit  artikel,  om schade ingevolge een onrechtmatige 

daad te vergoeden, bestaat derhalve slechts in zoverre de schade "aan een ander", aan een 
derde wordt veroorzaakt.

3. De echtgeno(o)t(e) die gehuwd is onder het wettelijk stelsel en die door zijn/haar 
fout  schade  toebrengt  aan  een  goed  dat  behoort  tot  het  tussen  hem/haar  en  zijn 
echtgeno(o)te bestaande gemeenschappelijk huwelijksvermogen, brengt geen schade toe 
aan "een ander", aan een derde in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
waardoor hij/zij tijdens het bestaan van het wettelijk stelsel aan deze huwgemeenschap 
vergoeding verschuldigd is op grond van dit artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Het aangevochten vonnis stelt vast dat Y.V.D. ingevolge een oneigenlijk misdrijf 
schade toebracht aan het voertuig Audi dat toebehoorde aan de huwgemeenschap die tus-
sen hem en de verweerster V. bestond, en Y.V.D. en de verweerster V. onder het wettelijk 
stelsel getrouwd waren.

Op grond van deze vaststellingen kon het vonnis niet wettig beslissen dat de schade die 
Y.V.D. aan de Audi toebehorend tot de huwgemeenschap toegebracht had, schade was die 
hij "aan een ander", aan "een derde" in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-
boek veroorzaakt had en die hij conform dit artikel diende te vergoeden, noch dat de eise-
res, handelend als zijn BA-verzekeraar, deze schade diende te vergoeden.

Het vonnis is derhalve niet wettelijk verantwoord en schendt artikel 1382 van het Bur-
gerlijk Wetboek, artikel 3, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplich-
te aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en artikel 86 van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Zesde onderdeel
Schending van de artikelen 1 en 3, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende 

de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
1. De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-

ring inzake motorrijtuigen bepaalt in artikel 1 dat onder "verzekerden" wordt verstaan "zij 



1930 HOF VAN CASSATIE 24.6.10 - Nr. 456 

wier aansprakelijkheid overeenkomstig de bepalingen van deze wet is gedekt" en onder 
"benadeelden" "zij die schade hebben geleden welke grond oplevert voor de toepassing 
van deze wet, alsmede hun rechtverkrijgenden".

Overeenkomstig artikel 3, §1, van deze wet moet de verzekering de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid dekken voor de schade die het motorrijtuig heef veroorzaakt zoals die 
aansprakelijkheid voortvloeit uit de toepasselijke wet.

Overeenkomstig  deze  artikelen  dient  de  verzekeraar  in  de  verplichte  aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen niet de schade te vergoeden die een verzekerde 
aan zichzelf  veroorzaakte:  volgens de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inzake 
motorrijtuigen is de WAM-verzekeraar niet tot vergoeding gehouden van de schade van 
een benadeelde indien die benadeelde tegelijkertijd de verzekerde is, indien de schadelij-
der en de schadeverwekker zich niet als derden verhouden.

De WAM-verzekeraar is immers slechts tot vergoeding gehouden indien zijn verzeker-
de schade toebracht aan een derde in de zin van de WAM-wet.

2. Het aangevochten vonnis van 14 februari 2008 stelt vast:
- dat Y.V.D. als bestuurder van een auto BMW, toebehorend aan zijn werkgever, het 

voertuig Audi aanreed en beschadigde;
- dat deze Audi eigendom was van de huwgemeenschap tussen Y.V.D. en de verweer-

ster M.V. die onder het wettelijk stelsel gehuwd waren;
- dat de eiseres de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van Y.V.D. dekte;
- dat de verweerster V. namens de huwgemeenschap van de eiseres vergoeding vorder-

de voor de schade die Y.V.D. had toegebracht aan de Audi die tot de huwgemeenschap 
behoorde.

Het vonnis kon vervolgens niet wettig beslissen dat de eiseres als WAM-verzekeraar de 
schade diende te vergoeden die haar verzekerde Y.V.D. toegebracht had aan de Audi die 
toebehoorde aan de huwgemeenschap die tussen Y.V.D. en zijn echtgenote, de verweer-
ster V. , bestond.

De WAM-wet verplicht de eiseres immers niet tot vergoeding van schade die de verze-
kerde heeft toegebracht aan een schadelijder indien de verzekerde als schadeverwekker en 
de schadelijder zich niet verhouden als derden.

In zover het aangevochten vonnis de huwgemeenschap V.D. -V. aanziet als een derde 
in de zin van de WAM-wet en de eiseres veroordeelt tot vergoeding van de schade aan de 
huwgemeenschap veroorzaakt door haar verzekerde V.D. , is het derhalve niet wettelijk 
verantwoord en schendt het de artikelen 1 en 3, §1, van de wet van 21 november 1989 be-
treffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde onderdeel
5. Het onderdeel voert aan dat, tijdens het huwelijk, de gemeenschap geen ver-

goeding kan vorderen van een schuldige echtgenoot die door zijn onrechtmatige 
daad schade heeft toegebracht aan een goed van de gemeenschap. Het leidt hier-
uit af dat de rechter niet vermocht te beslissen dat de niet-schuldige echtgenoot 
in naam van de gemeenschap een vergoeding zou vorderen vanwege de schuldi-
ge echtgenoot of zijn verzekeraar BA.

6. Tot de huwelijksgemeenschap behoort een doelvermogen waarvoor een ge-
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lijktijdig bestuur van beide echtgenoten geldt. Wanneer een van de echtgenoten 
door een onrechtmatige daad schade toebrengt aan een goed van de huwelijksge-
meenschap, zal hij de schade moeten vergoeden. Niets staat eraan in de weg dat 
het beginsel van de vergoedingsplicht en de omvang van de vergoeding ten allen 
tijde zou worden vastgesteld. Dit houdt meteen in dat de verzekeraar BA van de 
schuldige echtgenoot onmiddellijk kan worden aangesproken door de niet-schul-
dige echtgenoot in naam van de gemeenschap voor een deel van het verlies door 
de huwelijksgemeenschap geleden.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de verzekeraar helemaal niet kan worden 
aangesproken, zelfs niet ten belope van de helft van de netto baten, faalt naar 
recht. 

Vijfde onderdeel
7. Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt niet op welk ogenblik de 

echtgenoot, gehuwd onder het wettelijk stelsel, die door zijn fout schade toe-
brengt aan een goed dat tot het gemeenschappelijk vermogen behoort, gehouden 
is tot schadevergoeding.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 
Zesde onderdeel
8. Het onderdeel gaat ervan uit dat de WAM-verzekeraar niet gehouden is tot 

vergoeding van de schade toegebracht door haar verzekerde, gehuwd onder het 
wettelijk stelsel, aan een goed dat tot het gemeenschappelijk vermogen behoort 
omdat deze geen derde is ten opzichte van de huwelijksgemeenschap.

9. De echtgenoot, gehuwd onder het wettelijk stelsel, is gehouden de schade te 
vergoeden die hij door zijn onrechtmatige daad toebrengt aan een goed dat tot 
het gemeenschappelijk vermogen behoort.

Artikel 1 en 3, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen, verplicht de verzekeraar 
de benadeelde te vergoeden die schade heeft geleden door de fout van de verze-
kerde.

Dit artikel ontslaat de verzekeraar niet geheel van zijn vergoedingsverplichting 
als het nadeel is geleden door het gemeenschappelijk vermogen waarin de verze-
kerde een medegerechtigde is.

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

24 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Maes.
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Nr. 457

1° KAMER - 24 juni 2010

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - SCHULDEN EN SCHULDVORDERINGEN ONTSTAAN VÓÓR EN NA HET 
FAILLISSEMENT - MOGELIJKHEDEN TOT SCHULDVERGELIJKING

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - FAILLISSEMENT - FISCALE SCHULDVORDERING ONTSTAAN VÓÓR 
HET FAILLISSEMENT - FISCAAL TEGOED ONTSTAAN NA HET FAILLISSEMENT - MOGELIJKHEDEN TOT 
SCHULDVERGELIJKING

3º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - FAILLISSEMENT - FISCALE SCHULDVORDERING 
ONTSTAAN VÓÓR HET FAILLISSEMENT - FISCAAL TEGOED ONTSTAAN NA HET FAILLISSEMENT - 
MOGELIJKHEDEN TOT SCHULDVERGELIJKING

1º Schuldvergelijking na faillissement is in beginsel uitgesloten; in de gevallen waar er een 
nauwe samenhang bestaat tussen de schuldvorderingen, is de schuldvergelijking moge-
lijk  ook  al  zijn  de  voorwaarden  voor  schuldvergelijking  eerst  na  het  faillissement  in  
vervulling gegaan; schuldvergelijking blijft dus in beginsel uitgesloten tussen schulden en 
schuldvorderingen  ontstaan  vóór  het  faillissement  en  schuldvorderingen  en  schulden 
ontstaan na het faillissement, ook al is er samenhang1.  (Art. 1298, BW; Art. 17.2, Fail-
lissementswet 1997)

2º en 3° Artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004, dat de schuldvergelijk-
ing na samenloop ook mogelijk  maakt tussen niet-samenhangende vorderingen, geldt  
alleen voor vorderingen die ontstaan zijn vóór de samenloop, te dezen, vóór de failli-
etverklaring; die bepaling laat derhalve geen schuldvergelijking toe tussen een fiscale 
schuldvordering ontstaan vóór de faillietverklaring van de belastingschuldige en fiscale  
tegoeden die aan de curator dienen te worden terugbetaald ingevolge de handelsver-
richtingen  voortgezet  door  hem  na  de  faillietverklaring  van  de  betrokken  belasting-
plichtige2. (Art. 334, Programmawet 2004)

(W. e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs: 
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
1. Bij vonnis van 14 januari 2003 werd de NV Sofinal Cotesa door de Rechtbank van 

Koophandel  te  Kortrijk  failliet  verklaard  en  werden  eerste,  tweede  en  derde  eisers 
aangesteld als curatoren.

Op 5 februari 2003 diende het Ontvangkantoor van de BTW te Zottegem een provi-
sionele aangifte van schuldvordering in voor een bedrag van € 2,00.

Naar aanleiding van de vereffening van het faillissement dienden de curatoren bij de 
BTW twee verzamelaangiftes in m.b.t. de periode na het faillissement. Uit deze aangifte 
bleek dat de curatoren € 174.545,01 meer BTW hadden betaald dan ontvangen tijdens de 
voortzetting der handelsactiviteiten.

Bij aangetekend schrijven van 13 maart 2006 deed de BTW afstand van haar aangifte 
van schuldvordering in het faillissement.

Op 15 maart 2006 liet de BTW weten dat het bedrag van € 174.545,01 niet aan de cura-

1 Zie de conclusie van het O.M; Op 24 juni 2010 heeft het Hof een analoog arrest uitgesproken in de 
zaak F.09.0085.N.
2 Ibid.
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toren zou worden terugbetaald maar zou worden aangewend ter gedeeltelijke compensatie 
met de schuld van de gefailleerde bij de administratie der directe belastingen uit de peri-
ode van vóór het faillissement. Deze schuld bedroeg € 498.149,73.

De curatoren betwistten de doorgevoerde schuldvergelijking en vorderden lastens de 
BTW betaling van de som van € 174.545,01.

De Rechtbank van Koophandel te Kortrijk sprak vonnis uit op 7 november 2006 waar-
bij de vordering van de curatoren ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard. De recht-
bank was van oordeel dat de schuldvergelijking wettig werd doorgevoerd overeenkomstig 
het artikel  334 van de Programmawet van 27 december 2004.  De curatoren tekenden 
hoger beroep aan tegen deze beslissing.

Bij arrest van 14 januari 2008 verklaarde het Hof van Beroep te Gent het hoger beroep 
ontvankelijk doch ongegrond. Het vonnis a quo werd volledig bevestigd.

II. De voorziening in cassatie.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voeren eisers aan dat de ap-

pelrechters, door te beslissen dat het artikel 334 van de Programmawet van 27 december 
2004 de fiscale schuldvergelijking ook toelaat tussen een BTW-tegoed, ontstaan nà het 
faillissement, en directe belastingen die reeds vóór het faillissement door de gefailleerde 
verschuldigd waren, aan voormeld artikel 334 van de Programmawet van 27 december 
2004 een draagwijdte geven die het niet heeft en ze deze wetsbepaling schenden in haar 
versie, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van 22 december 2008.

De appelrechters konden, volgens eisers, op die gronden, wat betreft de schuldvergeli-
jking tussen een tegoed van de boedel en een schuldvordering in de boedel, dan ook niet 
wettig beslissen om af te wijken van het gelijkheidsbeginsel van de schuldeisers in geval 
van faillissement nu het artikel 334 van de Programmawet van 27 december 2004 op dit 
punt niet afwijkt van de gemeenrechtelijke regels. 

3. Overeenkomstig artikel 1298 B.W. mag compensatie geen nadeel toebrengen aan de 
verworven rechten van derden.

Zulks impliceert dat na samenloop schuldvergelijking in beginsel uitgesloten is omdat 
hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de gelijkheid tussen schuldeisers3.

Zo is na het vonnis dat het faillissement uitspreekt in beginsel geen compensatie meer 
mogelijk. 

Zijn de voorwaarden voor de wettelijke compensatie eerst vervuld na het faillissement 
of door het faillissement (bijv. door het opeisbaar worden van de vordering), dan is de 
schuldvergelijking niet tegenwerpelijk aan de boedel. Waren de voorwaarden reeds voor-
handen voor het faillissement – zij het zelfs in de verdachte periode – dan blijft de com-
pensatie verworven. Dat het bestaan van deze voorwaarden eerst komt vast te staan in een 
later gewezen vonnis doet hieraan geen afbreuk. Dit zal het geval zijn wanneer het be-
staan van de schuldvordering door de wederpartij niet op ernstige wijze werd betwist of 
wanneer het bedrag van de schuldvordering zonder veel omhaal kon worden vastgesteld4.

Op het verbod van compensatie na faillissement en andere gevallen van samenloop 
wordt echter traditioneel een uitzondering gemaakt voor de zgn.  verknochte of samen-
hangende vorderingen.

Beide schuldvorderingen moeten evenwel zijn ontstaan voor de samenloop. Aldus kan 
geen compensatie plaatsvinden tussen een schuldvordering op de gefailleerde en een te-
genvordering van de boedel van na het faillissement. De faillissementsboedel vormt im-

3 E. DIRIX, “Zekerheden-Overzicht van rechtspraak (1998-2003)”, TPR 2004, 1209-1210, nr. 62.
4 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, Kluwer, 2006, nr. 555, p. 382-383.
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mers een doelvermogen5.
Aldus kan een verzekeringsmaatschappij een schuldvordering voor premies vervallen 

voor de samenloop niet verrekenen met een tegenvordering van de vereffenaar voor terug-
betaling van teveel betaalde premies die de periode van de vereffening betreffen6.

4. De vraag stelt zich ten deze in welke mate artikel 334 van de Programmawet van 27 
december 2004 afwijkt van hoger vermelde beginselen van het gemeen burgerlijk recht 
aangaande de schuldvergelijking7.

Dit artikel 334 maakt deel uit van hoofdstuk III "Aanwending van terug te geven of te  
betalen sommen" van de Programmawet en bepaalt het volgende:

"Elke som die aan een belastingplichtige moet worden teruggegeven of betaald in het  
kader van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de inkomstenbelastingen en 
de ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde of kracht-
ens de bepalingen van burgerlijk recht met betrekking tot de onverschuldigde betaling,  
kan door de bevoegde ambtenaar zonder formaliteit worden aangewend ter betaling van 
de door deze belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, inkomstenbelastingen en 
ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde, in hoofdsom,  
opcentiemen en verhogingen, fiscale of administratieve geldboeten, interesten en kosten,  
wanneer deze laatste niet of niet meer wordt betwist.

Het voorgaande lid blijft van toepassing in geval van beslag, overdracht, samenloop of  
een insolvabiliteitsprocedure".

5. Het staat vast dat de wetgever met het invoeren van voorgaande bepaling tot doel had 
in fiscale zaken een van het gemeen recht afwijkende schuldvergelijking in te stellen.

Gezien het een afwijkende regeling betreft, moet worden nagegaan waarvan de wetge-
ver precies heeft willen afwijken8.

Dit geldt in het bijzonder voor de laatste zin van artikel 334 dat door in de aangegeven 
omstandigheden af te wijken van het principe van de gelijkheid tussen schuldeisers, een 
bevoorrechte positie toekent aan de fiscus terwijl de gewijzigde faillissementswetgeving 
voor de fiscus precies niet langer meer een voorkeurbehandeling voorziet9.

Uit de voorbereidende werken van de Programmawet blijkt dat de wetgever bij afwij-
king van het principe van de gelijkheid tussen schuldeisers een correctie beoogde in te 
voeren op artikel 17, 2°, van de Faillissementswet van 8 augustus 199710.

Die bepaling van de Faillissementswet concretiseert de gelijkheid van de schuldeisers 
voor wat schulden aangaat in de massa of met andere woorden schulden ontstaan uit ver-
richtingen van voor het faillissement. Ze heeft aldus geen betrekking op verrichtingen van 
na het faillissement, zoals het door de curator verder zetten van de activiteiten van de 
gefailleerde.  De  schuldvorderingen  die  daaruit  ontstaan,  maken  schulden  uit  van  de 
boedel.

De rechtsleer wijst er in dit verband op dat de curator bij de verrichtingen van voortzet-
ting van de activiteiten optreedt als boedelvertegenwoordiger en het in die hoedanigheid is 

5 E. DIRIX en S.C.J.J. KORTMANN, “Compensatie en concursus creditorum”, TPR 1989, 1666-1667, nr. 
7.
6 Cass. 2 sept. 1982, AC 1982-83, 3; RW 1983-84, 523; E. DIRIX en R. DE CORTE, o.c., nr. 556, p. 383-
384.
7 Artt. 1289 tot 1299 B.W.
8 M. DE THEIJE, "Fiscale schuldvergelijking", noot bij Beslagr. Brussel, 13 mei 2005,  RW 2005-06, 
1071.
9 B. VANERMEN, "Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen en aanrekening van te-
rug te betalen bedragen op belastingschulden", RW 2005-06, nr. 43, 291.
10 Zie het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 107/2006 dd. 21 juni 2006.
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dat hij contracteert11. 
Wat in het bijzonder de BTW aangaat, moet in deze context worden opgemerkt dat de 

rekening van de gefailleerde ten gevolge van de faillietverklaring ambtshalve wordt afge-
sloten waarop vervolgens, in geval van het bestaan van een saldo ten voordele van de ad-
ministratie, de aangifte van schuldvordering in het faillissement volgt. Wanneer de curator 
na faillissement de verrichtingen van de gefailleerde voortzet, dan gebeurt verrekening al-
leen tussen de verschuldigde BTW en de eventuele voorbelasting waarvan het recht op af-
trek is ontstaan na het faillissement en heeft de administratie gebeurlijk recht op betaling 
van het haar toekomende verschuldigde saldo zonder de procedure van het faillissement te 
moeten volgen12.

Aan het voorgaande wordt geen afbreuk gedaan door het door artikel 2, 2de lid, van het 
BTW-wetboek ingestelde vermoeden naar luid waarvan de door de curator in uitvoering 
van zijn opdracht gestelde handelingen worden geacht te zijn verricht door de gefailleer-
de. Dat vermoeden heeft immers alleen tot doel de handelingen van de curator tot de wer-
kingsfeer van de BTW te laten behoren13 en hem te onderwerpen aan de hieruit voort-
vloeiende BTW-verplichtingen.

Uit niets blijkt dat artikel 334 van de Programmawet in een afwijking zou voorzien van 
het beginsel dat schuldvergelijking tussen een vordering in het passief van het faillisse-
ment en een vordering van de boedel uitgesloten is14.

6. Eisers’ standpunt blijkt bovendien in overeenstemming te zijn met het gelijkheidsbe-
ginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

In een arrest van 19 maart 2009 (nr. 55/2009) werd door het Grondwettelijk Hof im-
mers het volgende voor recht gezegd: 

"In zoverre artikel 334 van de programmawet van 27.12.2004 in het geval van een fail-
lissement de compensatie toelaat tussen een fiscale schuld voorafgaand aan de faillietver-
klaring en een fiscale schuldvordering die is ontstaan uit de bekendmakingen die aan de  
curator van een faillissement worden opgelegd bij de artikelen 38 en 40 van de faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet."

Zo het in die zaak weliswaar gaat om een fiscale schuldvordering ontstaan in hoofde 
van de curator ingevolge uitvoering van verplichtingen hem opgelegd door de artikelen 38 
en 40 van de Faillissementswet, dan onderstreept het Grondwettelijk Hof toch "dat een 
vordering uit de boedel (...) van een andere aard is dan de schuldvorderingen die zijn  
ontstaan uit de verrichtingen van voor het faillissement"15.

Het hoeft geen verder betoog dat een door de curator na het faillissement opgebouwd 
B.T.W.-tegoed in het kader van het verder zetten van de activiteiten van de gefailleerde 
belastingplichtige eveneens kan gekwalificeerd worden als een vordering uit de boedel die 
van een andere aard is dan de schuldvorderingen die zijn ontstaan uit de verrichtingen van 
vóór het faillissement.

7. De appelrechters die in casu oordelen dat ingevolge artikel 334 van de Program-
mawet van 27 december 2004 “compensatie van toepassing blijft in geval van beslag,  
overdracht, samenloop of een insolvabiliteitsprocedure o.a. in geval van faillissement” en 
dat  “de  schuldvergelijking  kan  plaatsvinden  op  het  ogenblik  dat  de  aan  te  zuiveren  
schuldvordering en de schuld over en weer eisbaar zijn, in casu op het ogenblik dat het  
BTW-tegoed vaststaand en opeisbaar was”, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

11 J. MEERTS, "II. Het faillissement - H. Het passief van het faillissement - 30. De boedelschulden" in 
Gerechtelijk akkoord & Faillissement, nr. 5.3.2, 28.
12 Aanschrijving 78/026, nrs. 3 en 35.
13 Aanschrijving 78/026, nr. 2.
14 M. DE THEIJE, o.c., 1072.
15 Overweging B.5.4.
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Het onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(AR C.09.0365.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 januari 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
FEITEN 
Bij vonnis van 14 januari 2003 werd de nv Sofinal Cotesa door de rechtbank 

van koophandel te Kortrijk failliet verklaard en werden de eerste, tweede en der-
de eisers aangesteld als curators.

Op 5 februari 2003 diende het ontvangkantoor van de btw te Zottegem een 
provisionele aangifte van schuldvordering in voor een bedrag van 2,00 euro.

Naar aanleiding van de vereffening van het faillissement dienden de curatoren 
bij de btw twee verzamelaangiftes in met betrekking tot de periode na het faillis-
sement. Uit deze aangifte bleek dat de curators 174.545,01 euro meer btw had-
den betaald dan ontvangen tijdens de voortzetting der handelsactiviteiten.

Bij aangetekend schrijven van 13 maart 2006 deed de btw-administratie af-
stand van haar aangifte van schuldvordering in het faillissement.

Op  15  maart  2006  liet  de  btw-administratie  weten  dat  het  bedrag  van 
174.545,01 euro niet aan de curators zou worden terugbetaald maar zou worden 
aangewend ter gedeeltelijke compensatie met de schuld van de gefailleerde bij de 
administratie der directe belastingen uit de periode van voor het faillissement. 
Deze schuld bedroeg 498.149,73 euro.

De curators betwistten de doorgevoerde schuldvergelijking en vorderden las-
tens de btw betaling van de som van 174.545,01 euro.

De rechtbank van koophandel te Kortrijk sprak vonnis uit op 7 november 2006 
waarbij de vordering van de curatoren ontvankelijk doch ongegrond werd ver-
klaard.  De rechtbank was van  oordeel  dat  de  schuldvergelijking wettig  werd 
doorgevoerd overeenkomstig het  artikel  334 Programmawet van 27 december 
2004. De curators tekenden hoger beroep aan tegen deze beslissing.

Bij arrest van 14 januari 2008 verklaarde het hof van beroep te Gent het hoger 
beroep ontvankelijk maar ongegrond. Het beroepen vonnis werd volledig beves-
tigd.

CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden bepalingen
de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
de artikelen 7 en 8 van de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken, 
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die Titel XVIII van Boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt;
de artikelen 1289, 1290, 1291, eerste lid, en 1298 van het Burgerlijk Wetboek;,
de artikelen 16, 17.2°, 23, 25, 26 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
artikel 334 van de Programmawet van 27 december 2004, in zijn versie zoals van toe-

passing vóór de inwerkingtreding van de wet van 22 december 2008;
artikel 2, tweede lid, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Btw-wetboek;
artikel 26, §1, 3° en §2, derde lid, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Ar-

bitragehof;
het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers bij samenloop, zoals 

onder meer afgeleid uit artikel 8 van de Hypotheekwet en artikelen 16, 23, 25, 26 en 99 
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Bestreden beslissing
Bij het bestreden arrest van 14 januari 2008 verklaart het hof van beroep te Gent, na 

aan de vierde eiseres akte te hebben verleend van haar vrijwillige tussenkomst, het hoger 
beroep van de eerste, tweede en derde eisers qq. ontvankelijk, doch ongegrond en beves-
tigt het vonnis van 7 november 2006 van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, waar-
bij de tegenvordering van de eerste, tweede en derde eisers qq. om de verweerder te ver-
oordelen tot betaling van 174.545,01 euro, vermeerderd met de gerechtelijke rente, ont-
vankelijk doch ongegrond werd verklaard. Het hof van beroep te Gent wijst het verzoek 
tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof af als ongegrond, 
veroordeelt de eerste, tweede en derde eisers qq. tot de gedingkosten van de beroepspro-
cedure vereffend in hoofde van de verweerder op 5.000,00 euro rechtsplegingsvergoeding 
in hoger beroep en verwijst de vierde eiseres in haar eigen gedingkosten, en dit op de vol-
gende gronden:

"5. (De eerste, tweede en derde eisers qq.) hebben ingevolge voortgezette handelsactivi-
teiten na het faillissement een bedrag aan btw-tegoed (tegoed van de boedel). Anderzijds 
heeft (de verweerder) uit hoofde van directe belastingen een tegoed op de gefailleerde 
voor handelstransacties van vóór het faillissement (schuldvordering in de massa). Mag er 
compensatie worden toegepast over de boedels heen?

Artikel 334 Programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 2004) bepaalt:
'Elke som die aan een belastingplichtige moet worden teruggegeven of betaald in het 

kader van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de inkomstenbelastingen en 
de ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde of krach-
tens de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de onverschuldigde beta-
ling, kan door de bevoegde ambtenaar zonder formaliteit worden aangewend ter betaling 
van de door deze belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, inkomstenbelastingen 
en ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde, in hoofd-
som, opcentiemen en verhogingen, fiscale of administratieve geldboeten, intresten en kos-
ten, wanneer deze laatste niet of niet meer worden betwist. Het voorgaande lid blijft van 
toepassing in geval van beslag, overdracht, samenloop of een insolvabiliteitsprocedure". 

Artikel 334 (in fine) Programmawet stelt derhalve glashelder dat deze mogelijkheid tot 
compensatie van toepassing blijft in geval van beslag, overdracht, samenloop of een insol-
vabiliteitsprocedure onder andere in geval van faillissement.

Dit artikel is in werking getreden op 1 januari 2005 (artikel 338 Programmawet). Sinds-
dien kan (de verweerder) zich op deze voorrangsregel beroepen voor aanwendingen die 
vanaf 1 januari 2005 gebeuren. De schuldvergelijking kan plaatsvinden op het ogenblik 
dat de aan te zuiveren schuldvordering en de schuld over en weer eisbaar zijn, in casu op 
het ogenblik dat het btw-tegoed vaststaand en opeisbaar was.
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Deze wet dient het algemeen belang, o.a. de fiscale achterstand wegwerken en de invor-
deringsprocedure doeltreffender maken (Parl. St. Kamer, 2004-2005, DOC 51-1437/001, 
DOC 51-1438/001, p. 212). Fiscale inkomsten worden aangewend voor overheidsuitgaven 
die gericht zijn op het algemeen belang.

Artikel  334  Programmawet  schendt  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  niet 
(Grondwettelijk Hof, nr. 54/2006, 19 april 2006, J.T. 2006, 701). De wettekst van het arti-
kel is duidelijk en grondwetconform (Antwerpen, 19 juni 2007, 2006/AR/2590, inzake 
mr. K. Patroons qq. t.\ de Belgische Staat FOD Financiën, onuitgegeven - stuk 7 verweer-
der).

6. De mogelijkheid tot schuldvergelijking ten voordele van (de verweerder), ook na het 
tussengekomen faillissement, was dus in casu van toepassing vanaf 1 januari 2005. De te-
goeden die zijn ontstaan na deze datum, konden gecompenseerd worden met de bedragen 
die reeds voor het faillissement verschuldigd waren ingevolge het niet betalen van directe 
belastingen door de nv Sofinal-Cotesa.

Bij brief van 28 februari 2006 liet het ontvangkantoor Kortrijk 3 weten dat er voor de-
zelfde gefailleerde onbetaalde aanslagen bij haar gekend waren voor een bedrag dat de 
btw-tegoeden overtrof (stuk 1 verweerder), zodat deze tegoeden terecht conform artikel 
334 Programmawet werden overgemaakt aan het ontvangkantoor Kortrijk 3. Bij brief van 
13 maart 2006 werden (de eerste, tweede en derde eisers qq.) ingelicht omtrent deze han-
delswijze (stuk 3, eerste, tweede en derde eisers qq.).

De argumentatie van (de eerste, tweede en derde eisers qq.) faalt, gezien de wetgever 
een sui generis fiscale schuldvergelijking heeft ingevoerd, met zelfs een uitdrukkelijke be-
paling om af te wijken van het gelijkheidsbeginsel van de schuldeisers in geval van faillis-
sement (vastgelegd in artikel 1298 BW en artikel 17, 2°, Faill. W.).

Alle andere schuldeisers zijn aan deze regel onderworpen. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt volgens de periode waarin de te compenseren schuldvorderingen zijn ontstaan. 
Er is voldaan aan de voorwaarde van wederkerigheid gelet op artikel 2, 2°, Btw-wetboek, 
zodat er geen aanleiding is tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwette-
lijk Hof.

De theorie inzake de schuldvergelijking volgens het gemeenrecht - zoals uiteengezet in 
de door (de eerste, tweede en derde eisers qq.) aangehaalde beschikking van 13 mei 2005 
van de beslagrechter te Brussel - is in casu niet van toepassing gelet op artikel 334 Pro-
grammawet, welk primeert op de algemene bepalingen inzake de samenloop.

Er werd door de wetgever een soort nieuw voorrecht ingevoerd ten voordele van de fis-
cus. Het is een fiscale schuldvergelijking die sinds 1 januari 2005 zonder formaliteit en 
zonder rechterlijke machtiging kan worden toegepast. De eerste rechter heeft bijgevolg 
een terecht oordeel geveld, zodat het vonnis a quo moet worden bevestigd.

Grieven
Eerste onderdeel
1. Ingevolge artikel 16, eerste lid, Faillissementswet 1997 verliest de gefailleerde te re-

kenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring van rechtswege het beheer over al 
zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij zich in staat van 
faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en 
alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis, kunnen niet aan de 
boedel worden tegengeworpen.

Overeenkomstig artikel 7 Hypotheekwet is ieder die persoonlijk verbonden is, dus ook 
de gefailleerde, gehouden zijn verbintenissen na te komen onder verband van al zijn goe-
deren, hetzij roerende hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige.

Naar luid van artikel 8 Hypotheekwet strekken de goederen van de schuldenaar tot ge-
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meenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers en de prijs ervan wordt onder hen naar 
evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige rede-
nen van voorrang bestaan.

De situatie van samenloop, ontstaan ingevolge het vonnis van faillietverklaring, heeft 
derhalve tot gevolg dat de onderlinge positie tussen de chirografaire en algemeen bevoor-
rechte schuldeisers van de gefailleerde op onherroepelijke wijze wordt vastgelegd op het 
ogenblik van de faillietverklaring en dat het gelijkheidsbeginsel, zoals neergelegd in de 
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet en bevestigd inzake faillissement in onder meer de 
artikelen 16, 23, 25, 26 en 99, Faillissementswet 1997, tussen die schuldeisers in acht 
dient te worden genomen.

2. Artikel 1289 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer twee personen elkaars schul-
denaar zijn, tussen hen schuldvergelijking plaats heeft, waardoor de twee schulden teniet-
gaan.

Schuldvergelijking heeft ingevolge artikel 1290 van het Burgerlijk Wetboek van rechts-
wege plaats uit kracht van de wet, zelfs buiten weten van de schuldenaars; de twee schul-
den vernietigen elkaar op het ogenblik dat zij tegelijk bestaan, ten belope van hun weder-
kerig bedrag.

Artikel 1291,  eerste lid,  Burgerlijk Wetboek preciseert  dat schuldvergelijking alleen 
plaats heeft tussen twee schulden die beide tot voorwerp hebben een geldsom of een zeke-
re hoeveelheid vervangbare zaken van dezelfde soort en die beide vaststaand en opeisbaar 
zijn.

Schuldvergelijking kan aldus worden beschouwd als een tweevoudig ingekorte beta-
ling, waardoor de wederzijdse verbintenissen tenietgaan tot beloop van de laagste ervan.

Luidens artikel 1298 Burgerlijk Wetboek heeft de schuldvergelijking niet plaats ten na-
dele van de verkregen rechten van de schuldeisers.

Overeenkomstig artikel 17,2°, Faillissementswet 1997 kan betaling bij schuldvergelij-
king wegens niet vervallen of vervallen schulden niet aan de boedel worden tegengewor-
pen wanneer zij door de schuldenaar is verricht sinds het door de rechtbank bepaalde tijd-
stip van staking van betaling.

Uit deze in hun onderlinge samenhang gelezen bepalingen volgt dat vanaf het ontstaan 
van een situatie van samenloop met betrekking tot de titularis van de vordering of de vor-
dering zelf, in beginsel elke schuldvergelijking ten nadele van de in samenloop zijnde 
schuldeisers uitgesloten is omdat hierdoor, precies ingevolge het uitdovend karakter van 
de schuldvergelijking, afbreuk zou worden gedaan aan de gelijkheid tussen de schuldei-
sers, tenzij alle voorwaarden voor de (wettelijke) schuldvergelijking reeds vervuld waren 
voor het tijdstip van het faillissement.

3. Op het principieel verbod van schuldvergelijking na faillissement wordt een uitzon-
dering gemaakt wanneer er samenhang bestaat tussen de wederzijdse schuldvorderingen.

De samenhangende vorderingen moeten echter ontstaan zijn vóór de samenloop, nu de 
onderlinge positie van de schuldeisers wordt vastgesteld op het ogenblik van de failliet-
verklaring  en  de  gelijkheid  tussen  hen  zou  worden  miskend  en  doorbroken  mochten 
schuldvorderingen, ontstaan vóór de faillietverklaring, worden gecompenseerd met schul-
den na de faillietverklaring vermits de schuldeisers zich anders aan de gevolgen van de sa-
menloop kunnen onttrekken.

4. Bij artikel 334 Programmawet van 27 december 2004 heeft de wetgever, met ingang 
van 1 januari 2005, een ter zake van het gemeen recht afwijkende compensatieregeling in-
gevoerd. Deze bepaling in haar oorspronkelijke versie luidt als volgt:

"Elke som die aan een belastingplichtige moet worden teruggegeven of betaald in het 
kader van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de inkomstenbelastingen en 
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de ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde of krach-
tens bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de onverschuldigde betaling, 
kan door de bevoegde ambtenaar zonder formaliteit worden aangewend ter betaling van 
de door deze belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, inkomstenbelastingen en 
ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde, in hoofdsom, 
opdeciemen en verhogingen, fiscale of administratieve geldboeten, intresten en kosten, 
wanneer deze laatste niet of niet meer worden betwist.

Het voorgaande lid blijft van toepassing in geval van beslag, overdracht, samenloop of 
een insolvabiliteitsprocedure".

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 334 Programmawet van 27 december 
blijkt:

- dat de wetgever een maatregel heeft willen nemen om de fiscale achterstand te doen 
verdwijnen en dat hij meer bepaald heeft willen voorkomen dat belastingskredieten wor-
den terugbetaald aan een belastingschuldige die voor een andere belasting nog schulde-
naar is van de belastingadministratie (Parl.  St.,  Kamer, 2004-2005, Doc. 51-1437/001, 
DOC 51-1438/001, p. 212);

- dat er in de toenmalige stand van de wetgeving geen enkele vorm van schuldvergelij-
king bestond tussen de schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 166, KB WIB 92 en de 
schuldvorderingen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (Parl. St., 
Kamer, 2004-2005, DOC 51-1437/001, Doc 51-1438/001, p. 211);

Teneinde aan deze situatie te verhelpen heeft de wetgever voorzien in een wettelijke 
schuldvergelijking die afwijkt van de regel van de gelijkheid van de schuldeisers zoals die 
met name is bepaald in artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek of in artikel 17, 2°, Fail-
lissementswet 1997 (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1437/027, p. 37-38).

Ingevolge artikel 334 Programmawet van 27 december 2004 blijft  derhalve, ook na 
faillissement, schuldvergelijking mogelijk tussen ondermeer de door de belastingschuldi-
ge verschuldigde inkomstenbelastingen en elke som die hem moet worden terugbetaald in 
het kader van de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, zonder dat die 
schuldvorderingen samenhangend hoeven te zijn.

De wetgever is echter niet afgeweken van de gemeenrechtelijke voorwaarde dat die 
schuldvorderingen moeten ontstaan zijn vóór de samenloop. Uit de parlementaire voorbe-
reiding van artikel 334 Programmawet van 27 december 2004 blijkt immers dat de wetge-
ver wou verhelpen aan de toenmalige stand van de wetgeving die geen enkele vorm van 
schuldvergelijking toeliet tussen schuldvorderingen bedoeld in artikel 166 KB WIB92 en 
schuldvorderingen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde 'waarde. Uit de 
parlementaire voorbereiding blijkt echter niet dat de wetgever ook schuldvergelijking wou 
toestaan tussen fiscale schulden, ontstaan voor de faillietverklaring van de belastingschul-
dige en fiscale tegoeden die aan de curator dienen te worden terugbetaald ingevolge de 
handelsverrichtingen voortgezet door hem na de faillietverklaring van de betrokken belas-
tingschuldige.

5. De appelrechters stellen vast dat de eerste, tweede en derde eisers qq., ingevolge 
voortgezette handelsactiviteiten na het faillissement, een bedrag aan btw-tegoed hebben 
(tegoed van de boedel) en dat verweerder uit hoofde van directe belastingen een tegoed 
heeft op de gefailleerde voor handelstransacties van vóór het faillissement (schuldvorde-
ring in de boedel) (...).

De appelrechters konden niet wettig beslissen dat, gelet op artikel 334 Programmawet 
van 27 december 2004, er geen onderscheid dient te worden gemaakt volgens de periode 
waarin de te compenseren schuldvorderingen zijn ontstaan en dat de tegoeden, ontstaan na 
het faillissement, konden worden gecompenseerd met de bedragen die reeds voor het fail-
lissement verschuldigd waren ingevolge het niet betalen van directe belastingen door de 
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gefailleerde (...).
Ingevolge artikel 334 Programmawet van 27 december 2004 is fiscale schuldvergelij-

king weliswaar mogelijk na faillissement, ook al zijn de voorwaarden van de schuldverge-
lijking niet vervuld voor de faillietverklaring en ook al bestaat er geen samenhang tussen 
de wederzijdse vorderingen. Deze wetsbepaling wijkt echter niet af van de gemeenrechte-
lijke voorwaarde dat de wederzijdse vorderingen moeten ontstaan zijn voor de faillietver-
klaring van de belastingschuldige.

De gemeenrechtelijke regels blijven gelden in fiscale zaken voor zover bijzondere of 
fiscale wetten er niet van afwijken.

Door  te  beslissen dat  artikel  334 Programmawet  van 27  december  2004 de  fiscale 
schuldvergelijking ook toelaat tussen een btw-tegoed, ontstaan na het faillissement, en di-
recte belastingen die reeds voor het faillissement door de gefailleerde verschuldigd waren, 
geven de appelrechters aan voormeld artikel 334 Programmawet een draagwijdte die het 
niet heeft en schenden ze deze wetsbepaling in haar versie, zoals van toepassing voor de 
inwerkingtreding van de wet van 22 december 2008.

De appelrechters konden op die gronden, wat betreft de schuldvergelijking tussen een 
tegoed van de boedel en een schuldvordering in de boedel, dan ook niet wettig beslissen 
om af te wijken van het gelijkheidsbeginsel van de schuldeisers in geval van faillissement 
nu het artikel 334 Programmawet van 27 december 2004 op dit punt niet afwijkt van de 
gemeenrechtelijke regels. Door niettemin van dit beginsel af te wijken, schenden de ap-
pelrechters de artikelen 7 en 8 Hypotheekwet van 16 december 1851, 16, eerste lid, Fail-
lissementswet 1997 en het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers 
bij samenloop, zoals tevens neergelegd in artikelen 7 en 8 Hypotheekwet en artikelen 16, 
23, 25, 26 en 99 Faillissementswet 1997, evenals de voornoemde artikelen 23, 25, 26 en 
99 Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Door op die gronden de fiscale schuldvergelijking toe te laten tussen schulden van de 
gefailleerde, ontstaan vóór de faillietverklaring, en tegoeden ontstaan ingevolge de voort-
zetting van de handelsactiviteiten door de curators na de faillietverklaring, schenden de 
appelrechters tevens de artikelen 1289, 1290, 1291, eerste lid en 1298 Burgerlijk Wetboek 
en de artikelen 16, eerste lid en 17, 2°, Faillissementswet 1997.

6. Luidens artikel 2, tweede lid, Btw-wetboek worden de handelingen verricht door de 
curator van een gefailleerde belastingplichtige ter uitvoering van de hem toevertrouwde 
opdracht, of door een derde onder toezicht van de curator, geacht door de gefailleerde zelf 
te zijn verricht.

Dit artikel laat de curator evenmin toe om, ingevolge de voortzetting van de handelsac-
tiviteiten van de gefailleerde, de gelijkheid tussen de schuldeisers in samenloop te door-
breken en heeft evenmin tot gevolg dat btw-tegoeden, ontstaan na het faillissement inge-
volge de voortzetting der handelsactiviteiten, mogen worden gecompenseerd met directe 
belastingen die reeds vóór het faillissement door de gefailleerde verschuldigd waren. Het 
hof van beroep schendt artikel 2, tweede lid, Btw-wetboek indien het bestreden arrest al-
dus dient te worden gelezen dat er, ingevolge deze wetsbepaling, schuldvergelijking mo-
gelijk is tussen directe belastingen, verschuldigd vóór het faillissement en btw-tegoeden 
ontstaan na het faillissement.

(...)
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
Het faillissement heeft de vorming van een boedel en een samenloop tussen de 
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schuldeisers van de gefailleerde tot gevolg zodat  tussen deze schuldeisers, de 
schuldeisers in de boedel, het gelijkheidsbeginsel van toepassing is.

Overeenkomstig artikel 17.2 van de Faillissementswet 1997 kan betaling bij 
schuldvergelijking wegens niet-vervallen of vervallen schulden niet aan de boe-
del worden tegengeworpen wanneer zij door de schuldenaar is verricht sinds het 
door de rechtbank bepaalde tijdstip van staking van betaling.

Artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt in het algemeen dat schuld-
vergelijking geen plaatsheeft ten nadele van de verkregen rechten van derden.

Uit deze regels, die een toepassing zijn van het beginsel van de gelijkheid van 
de schuldeisers na samenloop en van het fixatiebeginsel, vloeit voort dat schuld-
vergelijking na faillissement in beginsel uitgesloten is.

Het erkennen van de schuldvergelijking in de gevallen waar er een nauwe sa-
menhang bestaat tussen de schuldvorderingen, tast echter de regel van de gelijk-
heid van de schuldeisers bij faillissement niet aan. Aldus is in die omstandighe-
den, de schuldvergelijking mogelijk ook al zijn de voorwaarden voor schuldver-
gelijking eerst na het faillissement in vervulling gegaan.

Schuldvergelijking blijft dus in beginsel uitgesloten tussen schulden en schuld-
vorderingen ontstaan vóór het faillissement en schuldvorderingen en schulden 
ontstaan na het faillissement, ook al is er samenhang.

Artikel 334, eerste lid, van de Programmawet van 27 december 2004, zoals 
hier van toepassing (hierna: Programmawet) bepaalt dat elke som die aan een be-
lastingschuldige moet worden teruggegeven of betaald in het kader van de toe-
passing van de wettelijke bepalingen inzake de inkomstenbelastingen en de er-
mee  gelijkgestelde  belastingen,  de  belasting  over  de  toegevoegde  waarde  of 
krachtens de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de onver-
schuldigde betaling, kan door de bevoegde ambtenaar zonder formaliteit worden 
aangewend ter betaling van de door deze belastingschuldige verschuldigde voor-
heffingen, inkomstenbelastingen en ermee gelijkgestelde belastingen, de belas-
ting over de toegevoegde waarde,  in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, 
fiscale of administratieve geldboeten, interest  en kosten, wanneer deze laatste 
niet of niet meer worden betwist.

Krachtens het tweede lid van dit artikel blijft die bepaling van toepassing in 
geval van beslag, overdracht, samenloop of een insolvabiliteitsprocedure.

Uit  de parlementaire  voorbereiding van de Programmawet  blijkt  dat  artikel 
334 de mogelijkheden tot schuldvergelijking heeft willen verruimen ten voordele 
van de Staat inzonderheid door te bepalen dat de schuldvergelijking na samen-
loop ook mogelijk is tussen niet-samenhangende vorderingen.

Die bijzondere regeling die gedeeltelijk afwijkt van de bepaling van artikel 
1298 Burgerlijk Wetboek geldt nochtans alleen voor vorderingen die ontstaan 
zijn vóór de samenloop, te dezen, vóór de faillietverklaring. Zij strekt er niet toe 
een mogelijkheid te geven aan de Staat om een fundamentele afwijking toe te 
staan van het gelijkheidsbeginsel en het fixatiebeginsel die aan de basis liggen 
van de artikelen 1298 Burgerlijk Wetboek en 17.2 Faillissementswet.

Artikel 334 Programmawet laat derhalve geen schuldvergelijking toe tussen 
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een fiscale schuldvordering ontstaan voor de faillietverklaring van de belasting-
schuldige en fiscale tegoeden die aan de curator dienen te worden terugbetaald 
ingevolge de handelsverrichtingen voortgezet door hem na de faillietverklaring 
van de betrokken belastingschuldige.

De appelrechters die vervolgens beslissen dat ingevolge artikel 334 "compen-
satie van toepassing blijft in geval van beslag, overdracht, samenloop of een in-
solvabiliteitsprocedure o.a. in geval van faillissement" en dat "de schuldvergelij-
king kan plaatsvinden op het ogenblik dat de aan te zuiveren schuldvordering en 
de schuld over en weer eisbaar zijn, in casu op het ogenblik dat het btw-tegoed 
vaststaand en opeisbaar was", verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

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

24 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en 
De Bruyn.

Nr. 458

1° KAMER - 24 juni 2010

1º MERKEN — BENELUX-MERK - ONDERSCHEIDEND VERMOGEN DOOR GEBRUIK - 
BEOORDELINGSCRITERIA

2º MERKEN — GEMEENSCHAPSMERK - ONDERSCHEIDEND VERMOGEN DOOR GEBRUIK - 
BEOORDELINGSCRITERIA

3º MERKEN — BENELUX-MERK - ONDERSCHEIDEND VERMOGEN DOOR GEBRUIK - 
VERKRIJGING - VEREISTE

4º MERKEN — GEMEENSCHAPSMERK - ONDERSCHEIDEND VERMOGEN DOOR GEBRUIK - 
VERKRIJGING - VEREISTE

5º MERKEN — ALGEMEEN - ONDERSCHEIDEND VERMOGEN DOOR GEBRUIK - BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

6º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - MERKEN - 
ONDERSCHEIDEND VERMOGEN DOOR GEBRUIK - TOETSING DOOR HET HOF

7º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
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FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VERMINDERING - VERHOGING - 
BEOORDELING - CRITERIA - DOEL - PROCESHOUDING VAN EEN PARTIJ - GEVOLG

1º en 2° Bij de beoordeling, door de rechter, of een merk dat voor nietigverklaring in aan-
merking komt, niettemin onderscheidend vermogen gekregen heeft door het gebruik dat  
ervan is gemaakt, moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het  
merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst te identificeren; daarbij kan 
rekening worden gehouden met, onder meer, het marktaandeel van het merk, de omvang  
van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aan-
deel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar of de dienst identi-
ficeert  als  afkomstig  van  een  bepaalde  onderneming,  alsmede  de  verklaringen  van  
kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen1. (Artt. 2.28.2 en 
5.3, BVIE; Art. 3, derde lid, Richtlijn van de Raad nr 89/104/EEG van 21 dec. 1988 betref-
fende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten)

3º en 4° De verduidelijking door het Hof van Justitie dat een teken door het gebruik onder-
scheidend vermogen kan krijgen, ook al wordt het gebruikt in combinatie met een woord-  
of beeldmerk, doet niets af aan zijn rechtspraak dat, wat de verkrijging van het onder-
scheidend vermogen door gebruik betreft, de betrokken kringen de waar of de dienst als 
afkomstig van een bepaalde onderneming moeten identificeren op basis van het gebruik  
van het teken als merk2.  (Art. 3, derde lid, Richtlijn van de Raad nr 89/104/EEG van 21 
dec. 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten)

5º en 6° De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er sprake is van gebruik waardoor een  
merk onderscheidend vermogen heeft gekregen, maar het Hof kan nagaan of de feiten-
rechter dit uit de door hem aangevoerde feiten heeft kunnen afleiden. (Artt. 2.28.2 en 5.3, 
BVIE; Art. 3, derde lid, Richtlijn van de Raad nr 89/104/EEG van 21 dec. 1988 betref-
fende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten)

7º De criteria waarmee de rechter rekening moet houden bij zijn beoordeling of hij de recht-
splegingsvergoeding kan verminderen of verhogen zijn precieze criteria die de beoordel-
ing in goede banen moeten leiden met de bedoeling een waarborg te bieden opdat de  
toegang tot het gerecht behouden zou blijven en bevorderd zou worden; de proceshoud-
ing van een van de partijen in andere gedingen maakt geen deel uit van de elementen  
die de rechter bij de beoordeling van de hoegrootheid van de rechtsplegingsvergoeding 
mag  betrekken,  tenzij  als  een  element  van  een  onredelijke  situatie.  (Art.  1022, 
Gerechtelijk Wetboek)

(MARS NEDERLAND bv, vennootschap naar Nederlands recht e.a. T. NESTLE BELGILUX nv)

ARREST

(AR C.09.0425.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 april 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN

1 HvJ, 7 juli 2005, zaak Société des produits Nestlé t. Mars UK Ltd, C-353/03, Jur. I - 1635, r.o. 31 
en 22 juni 2006, zaak STORCK t. BHIM, C-24/05 P, Jur. 1-5677, r.o. 70 en 71.
2 HvJ, 18 juni 2002, zaak Philips, C-299/99, Jur. 1-5475, r.o. 64, zaak Société des produits Nestlé t.  
Mars UK Ltd, C-353/03, Jur. I - 1635, r.o. 26 en 22 juni 2006, zaak STORCK t. BHIM, C-24/05 P, Jur. 1-
5677, r.o. 61.



Nr. 458 - 24.6.10 HOF VAN CASSATIE 1945 

Uit het arrest blijkt dat de eerste eiseres, Mars Nederland bv, houdster is van 
een Beneluxbeeldmerk gedeponeerd onder nummer 80154 voor waren in klasse 
30 (chocolade,  chocoladewaren en snackproducten).  De tweede  eiseres,  Mars 
Belgium nv, behoort tot dezelfde internationale groep en verdeelt, samen met de 
eerste eiseres, voedingswaren waaronder hapklare met chocolade omhulde bis-
cuitballetjes in verpakkingen die onder meer het hoger genoemd beeldmerk dra-
gen. De verpakkingen dragen het woordmerk "Maltesers".

De verweerster, Nestlé Belgilux nv, commercialiseert in de Benelux met cho-
colade omhulde biscuitballetjes onder het woordmerk Kitkat in een verpakking 
waarvan de eiseressen beweren dat zij dezelfde elementen bevatten als het hoger 
genoemde beeldmerk.

Alleen het beeldmerk maakt het voorwerp uit van het geding. Het hof van be-
roep beslist onder meer dat het beeldmerk van de eiseressen elk onderscheidend 
vermogen mist en dus nietig is, en dat de vordering tot staking door de eiseressen 
ingesteld moet worden afgewezen.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift zes middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Tweede onderdeel 
1. Overeenkomstig artikel 2.28.1. van het Benelux-Verdrag inzake de Intellec-

tuele Eigendom (hierna: BVIE) kan iedere belanghebbende de nietigheid inroe-
pen:

"(...)
b. van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist;
c. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of bena-

mingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, 
hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van ver-
vaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van 
de waren of diensten;

d. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of bena-
mingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebrui-
kelijk zijn geworden;

(...)".
Overeenkomstig artikel 2.28.2. BVIE kan de rechter oordelen dat de merken 

zoals bedoeld in lid 1, sub b, c en d, na inschrijving door gebruik onderscheidend 
vermogen hebben verkregen. 

Met betrekking tot artikel 3, lid 3, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van 
de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht 
der Lidstaten (nu: de Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de 
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Raad van 22 oktober 2008) - dat toelaat dat een merk dat voor nietigverklaring in 
aanmerking komt, niettemin onderscheidend vermogen gekregen heeft door het 
gebruik dat ervan is gemaakt - blijkt uit een arrest van 7 juli 2005 van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie dat alle factoren moeten worden onderzocht 
waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of 
dienst te identificeren, en dat bij deze beoordeling rekening kan worden gehou-
den met onder meer het marktaandeel van het merk, de omvang van de investe-
ringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van 
de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar of de dienst identificeert 
als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van ka-
mers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (Nestlé, C-
353/03, Jur. I - 1635, r.o. 31). Het Hof van Justitie bevestigt deze visie in een ar-
rest van 22 juni 2006 waar het oordeelt dat het onderscheidend vermogen door 
gebruik kan worden verkregen na een normaal proces van inburgering bij het re-
levante publiek waarbij voor de beoordeling daarvan rekening moet worden ge-
houden met  alle  omstandigheden  waarin  het  relevante  publiek  met  dat  merk 
wordt geconfronteerd (arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-24/05 P, Jur. I-
5677, r.o. 70 en 71).

De verduidelijking door het Hof van Justitie dat een teken door het gebruik on-
derscheidend vermogen kan krijgen, ook al wordt het gebruikt in combinatie met 
en  woord-  of  beeldmerk  (zie  in  dit  verband  arrest  van  22  juni  2006, 
Storck/BHIM, C-24/05 P, Jur. I-5677, r.o. 59; arrest van 7 juli 2005; Nestlé, C-
353/03, Jur. I - 1635, r.o. 30) doet niets af aan zijn rechtspraak dat wat de verkrij-
ging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, de betrokken krin-
gen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming moeten 
identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk (arrest van 22 juni 
2006, Storck/BHIM, C-24/05 P, Jur. I-5677, r.o. 61; arrest van 7 juli 2005, Nest-
lé, C-353/03, Jur. I - 1635, r.o. 26 en arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, 
Jur. I-5475, r.o. 64).

2. De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er sprake is van gebruik waardoor 
een merk onderscheidend vermogen heeft gekregen, maar het Hof kan nagaan of 
de feitenrechter dit uit de voor hem aangevoerde feiten heeft kunnen afleiden.

3. Met hun onderzoek naar het voldoende constant gebruik van het specifiek 
beeldmerk als onderdeel van het complex beeld- en woordmerk "Maltesers" gaan 
de appelrechters meer bepaald na of het kwestieuze teken in casu voldoende in-
tensief en langdurig is gebruikt om een onderscheidend vermogen te verwerven.

In dit verband stellen de appelrechters vast dat omwille van het feit dat het in-
geroepen beeldmerk in reclame en verpakking steeds samen met het woordele-
ment Maltesers gebruikt wordt, het doelpubliek het ingeroepen beeldmerk niet 
meer afzonderlijk waarneemt, maar enkel als een deel van een ondeelbaar ge-
heel. Daarnaast overwegen de appelrechters dat het beeldmerk in de achtergrond 
verdwijnt omdat het publiek het woordelement wegens zijn dominante onder-
scheidende kracht als ondubbelzinnige aanduiding van herkomst opvat. Daarmee 
ontkennen de appelrechters niet dat het bewuste merk niet noodzakelijk zelfstan-
dig moet zijn gebruikt opdat het voor verkrijging van het onderscheidend vermo-
gen door gebruik in aanmerking zou komen.
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Zij oordelen evenwel dat op basis van het gebruik van het merk het product 
niet als afkomstig van een bepaalde onderneming wordt geïdentificeerd door het 
doelpubliek.

De appelrechters overwegen bovendien ook nog dat aan de door hen gedane 
vaststellingen geen afbreuk wordt gedaan door de door de eiseressen uitgevoerde 
en ingeroepen marktonderzoeken.

4. Aldus hebben de appelrechters, op grond van de feiten die zij aanhalen, hun 
beslissing  dat  een  voldoende  constant  gebruik  de  vereiste  van  het  specifiek 
beeldmerk als onderdeel van het complex beeld- en woordmerk "Maltesers" ont-
breekt, naar recht verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Eerste onderdeel
5. De appelrechters steunen hun beslissing dat het litigieuze beeldmerk niet 

door inburgering onderscheidend geworden is niet alleen op de in dit onderdeel 
geviseerde  overweging  dat  uit  de  in  de  syntheseconclusie  van  de  eiseressen 
weergegeven evolutie (tussen 1991 en heden) van de door haar voor het product 
Maltesers gebruikte verpakking blijkt dat het ingeroepen beeldmerk als zodanig, 
d.w.z. met de ingeroepen welbepaalde schikking, aantal en dichtheid, niet als on-
derdeel  voor  de  verpakking  gebruikt  wordt.  De  appelrechters  leiden  deze 
beslissing tevens af uit de in het tweede onderdeel vergeefs bekritiseerde zelf-
standige reden dat op basis van het gebruik van het beeldmerk het product niet 
als  afkomstig  van  een  bepaalde  onderneming  wordt  geïdentificeerd  door  het 
doelpubliek.

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvankelijk.
6. Gelet op het voorgaande antwoord, bestaat er geen aanleiding toe enige pre-

judiciële vraag te stellen over de uitlegging van artikel 3, lid 3, van de Eerste 
Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1998 betreffende de aanpas-
sing van het merkenrecht der Lid-Staten aan het Hof van Justitie van de Europe-
se Unie.

Tweede middel
7. Het middel dat opkomt tegen de beslissing van de appelrechters inzake het 

gevaar voor verwarring terwijl de appelrechters, zoals blijkt uit het antwoord op 
het eerste middel, terecht oordelen dat het ingeroepen beeldmerk nietig is, is ge-
richt tegen een overtollige reden en mitsdien niet ontvankelijk.

Derde middel
8. Het middel dat opkomt tegen de beslissing van de appelrechters dat de ver-

weerster geen onrechtmatig voordeel heeft gehaald uit het onderscheidend ver-
mogen of de reputatie van het "Maltesers merk" terwijl de appelrechters, zoals 
blijkt uit het antwoord op het eerste middel van het huidige arrest, naar recht oor-
delen dat het ingeroepen beeldmerk nietig is, is gericht tegen een overtollige re-
den en mitsdien niet ontvankelijk.

Vierde middel
Eerste onderdeel
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9. Met de vermelding onder punt VI van het bestreden arrest naar de "hoger 
vermelde overwegingen", verwijzen de appelrechters naar de overwegingen van 
hun arrest  die  ten grondslag liggen aan de nietigverklaring van het  litigieuze 
merk en naar deze die hun beslissing aangaande de ongegrondheid van een even-
tuele merkenrechtelijke inbreuk staven.

De appelrechters oordelen verder onder hetzelfde punt VI dat hieruit volgt dat 
de verweerster zich m.b.t. de commercialisatie in België van het litigieuze pro-
ject niet schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing noch parasitaire mede-
dinging en dat ook de door eiseressen in ondergeschikte orde ingeroepen "mislei-
dende en oneerlijke handelspraktijken jegens de consument" onbewezen blijven. 

10. Door aldus te oordelen geven de appelrechters met voldoende duidelijk-
heid aan welke de vaststellingen zijn op grond waarvan zij een inbreuk op de 
Handelspraktijkenwet in hoofde van verweerster ongegrond achten en geven zij 
eveneens de redenen aan die het Hof toelaten zijn wettigheidstoezicht uit te oefe-
nen. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
11. Met de in het antwoord op het eerste onderdeel weergegeven overwegin-

gen verwerpen en beantwoorden de appelrechters het door de eiseressen in het 
onderdeel bedoelde verweer.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
12. Zoals blijkt uit de in het antwoord op het eerste onderdeel vermelde over-

wegingen hebben de appelrechters geenszins de door de eiseressen op de Han-
delspraktijkenwet gebaseerde vordering ongegrond verklaard omdat hun merk 
nietig is of omdat er door verweerster geen inbreuk wordt op gemaakt. Met de 
bedoelde overwegingen geven zij immers alleen de feitelijke vaststellingen aan 
op grond waarvan zij deze vordering verwerpen.

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, berust op een onjuiste lezing van 
het bestreden arrest en mist feitelijke grondslag. 

Vierde onderdeel
13. Door onder punt VI van het bestreden arrest te verwijzen naar de feitelijke 

vaststellingen die ten grondslag liggen aan de nietigverklaring van het litigieuze 
merk en aan de ongegrondheid van een eventuele  merkenrechtelijke  inbreuk, 
hebben de appelrechters de toepassing van de Handelspraktijkenwet niet afhan-
kelijk gemaakt van de voorwaarden die inzake het merkenrecht toepasselijk zijn. 

Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist 
mitsdien feitelijke grondslag. 

Vijfde middel
Eerste onderdeel
14. De appelrechters overwegen onder punt II van het bestreden arrest dat "Het 

Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) zich ertegen (verzet) 
dat een stakingsvordering wegens merkinbreuk zou ingesteld worden door een 
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persoon die geen 'merkhouder' is (...)" en dat "op die rechtsgrond de eerste rech-
ter op oordeelkundige motieven, die door (de eiseressen) niet weerlegd en door 
het hof overgenomen worden, de door (de tweede eiseres) op grond van de merk-
inbreuk ingestelde stakingsvordering terecht onontvankelijk (heeft) verklaard".

15. Aldus geven de appelrechters ondubbelzinnig aan dat de vordering van de 
tweede eiseres onontvankelijk is in de mate waarin deze vordering op grond van 
een merkinbreuk was ingesteld.

Het onderdeel mist derhalve feitelijke grondslag.
Tweede en derde onderdeel
16. De onderdelen die ervan uitgaan dat de appelrechters de vordering van de 

tweede eiseres onontvankelijk verklaren ook wat de door deze partij verweten in-
breuk op de Handelspraktijkenwet betreft, missen, zoals blijkt uit r.o.15, feitelij-
ke grondslag.

Zesde middel 
17. Krachtens artikel 1022, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de 

rechter op verzoek van een van de partijen, dat in voorkomend geval wordt ge-
daan na ondervraging door de rechter, bij een met bijzondere redenen omklede 
beslissing ofwel de rechtsplegingsvergoeding verminderen, ofwel die verhogen, 
zonder de door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te over-
schrijden".

Het voormelde artikel 1022 bepaalt met name dat de rechter bij zijn beoorde-
ling rekening houdt met: 

- de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de 
vergoeding te verminderen;

- de complexiteit van de zaak;
- de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij;
- het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het gaat om precieze criteria die 

de rechterlijke beoordeling in goede banen moeten leiden met de bedoeling een 
waarborg te bieden opdat de toegang tot het gerecht behouden zou blijven en be-
vorderd zou worden. De proceshouding van een van de partijen in andere gedin-
gen maakt geen deel uit van de elementen die de rechter bij de beoordeling van 
de hoegrootheid van de rechtsplegingsvergoeding mag betrekken tenzij als een 
element van een onredelijke situatie.

18. De appelrechters die kennen aan de verweerster de maximum rechtsple-
gingsvergoeding  toe  voor  niet  in  geld  waardeerbare  zaken.  Zij  steunen  hun 
beslissing niet alleen op de complexiteit van het dossier, zowel in feite als in 
rechte, maar tevens ook op de halsstarrige proceshouding van de eiseressen, die 
in België reeds meerdere rechtbanken vatte om wezenlijk over dezelfde feiten te 
oordelen,  zij  het  op  andere  rechtsgronden.  Zij  verantwoorden  zodoende  hun 
beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseressen veroordeelt tot beta-

ling aan de verweerster van een rechtsplegingsvergoeding van 10.000 euro.

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 eiseressen tot vijf zesden 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 Brussel.

24 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h.  Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs.  De 
Baets en Mahieu.

Nr. 459

1° KAMER - 24 juni 2010

1º VERDELING - PROCES-VERBAAL VAN BEWERINGEN EN ZWARIGHEDEN - NOTARIS - 
VERPLICHTINGEN - PARTIJEN - ONDERTEKENING - VEREISTE

2º NOTARIS - VERDELING - PROCES-VERBAAL VAN BEWERINGEN EN ZWARIGHEDEN - 
VERPLICHTINGEN - PARTIJEN - ONDERTEKENING - VEREISTE

1º en 2° Ingeval de partijen bij een gerechtelijke verdeling het niet eens zijn, moet de no-
taris ze oproepen om aanwezig te zijn bij het opstellen van het proces-verbaal van bew-
eringen en zwarigheden en ze uitnodigen het te ondertekenen; bij hun afwezigheid dient  
het proces-verbaal te worden ondertekend door de notaris aangesteld om de afwezige of  
onwillige partijen te vertegenwoordigen1. (Art. 1219, §2, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek; 
Art. 14, Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt)

(T. T. A.)

ARREST

(AR C.09.0438.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 september 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 

1 P. WATELET, La rédaction des actes notariés, Brussel, Larcier, 1980, 676; P. WATELET, Partages et 
liquidations judiciaires, in Rép. Not., t. XIII, boek V, Brussel, Larcier, 1988, 73, nr. 138; J. DEMBLON, 
P. HARMEL, M. RENARD-DECLAIRFAYT & J.F. TAYMANS, L'acte notarié, in Rép. Not., t. XI, boek XI, Brus-
sel, Larcier, 2002, 273, nr. 380; A. VAN DEN BOSSCHE, Proces-verbaal van beweringen en zwarigheden 
en afsluiting van de procedure, in Vereffening-verdeling, Kluwer, Antwerpen, 1992.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14 van de wet van 16 maart 1803 (25 ventôse) op het notarisambt; 
- de artikelen 1209, lid 3, 1218, lid 2 en 1219, §2 en 1222 van het Gerechtelijk Wet-

boek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. Ver-

klaart  het  incidenteel  hoger beroep ontvankelijk  en deels  gegrond.  Doet  het bestreden 
vonnis teniet waar het de zwarigheid van (de eiseres) betreffende het handelsfond (voor 
zover deze in werkelijkheid handelt over de handelszaak/de onderneming deel uitmakende 
van het actief van het gemeenschappelijk vermogen, de inkomsten uit  de handelszaak 
door (de verweerder) geïnd sedert de vereffeningsdatum tot de stopzetting en de inbreng 
van intrest) ontvankelijk verklaarde en verklaart deze onontvankelijk. Bevestigt, binnen 
de perken van het hoger beroep (...), het bestreden vonnis voor het overige. Veroordeelt 
(de eiseres) tot de kosten van het geding in deze instantie, aan haar zijde aldus niet nuttig 
te begroten, en aan de zijde van (de verweerder) te begroten op 1.200,00 euro rechtsple-
gingsvergoeding".

op grond van de motieven op p. 6 t/m 9:
"Op 6 oktober 2005 werd door de boedelnotaris ter griffie van de rechtbank van eerste 

aanleg te Brugge een voor eensluidend verklaard afschrift neergelegd van:
- zijn proces-verbaal van staat van vereffening en verdeling van 29 maart 2005;
- zijn proces-verbaal van gezegden en zwarigheden gevolgd door zijn advies van 21 

september 2005.
Volgens (eiseres) heeft de boedelnotaris niet de correcte rechtspleging inzake de veref-

fening-verdeling gevolgd.
Het proces-verbaal van opening der werkzaamheden wordt niet voorgelegd, maar zou 

dateren van 26 maart 1999.
Hierna heeft zich tussen de partijen een discussie ontsponnen, in hoofdzaak betreffende 

het al dan niet bestaan van een handelsfonds en betreffende de waarde van de stock.
De boedelnotaris maakte per fax van 20 juni 2003 zijn ontwerp van staat van vereffe-

ning-verdeling aan de raadslieden van de partijen over (stuk 6/2 eiseres).
Bij brief van 9 maart 2005 gericht aan de raadslieden van de partijen schreef de boedel-

notaris onder meer het volgende: 'Om de vereffening verder te zetten dien ik het ontwerp 
van staat van 2003 als akte op te maken. Het zal partijen behoren daarna eventueel bewe-
ringen en zwarigheden mede te delen. Deze processen-verbaal, samen met mijn advies, 
kan dan neergelegd worden ter griffie.

Zonder tegenbericht zal ik op 29 maart 2005 om 14.30 uur een akte van ontwerp van 
staat verlijden en partijen uitnodigen overeenkomstig artikel 1218 Ger. W...." (stuk 10 ei-
seres).

De boedelnotaris  heeft  derhalve alvast  gehandeld conform artikel  1218 Ger.  W. en 
meer in het bijzonder de partijen aangemaand om inzage te nemen van de staat van veref-
fening en om bij de werkzaamheden aanwezig te zijn op 29 maart 2005 om 14.30 uur. Te-
vens heeft hij hen gewaarschuwd dat bij gebreke aan overeenstemming een proces-ver-
baal van beweringen en zwarigheden zou worden opgemaakt.
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Bij brief van 18 maart 2005 maakte de raadsman van (de verweerder) nog bijkomende 
informatie en stukken over aan de boedelnotaris. Aan de boedelnotaris werd gevraagd om 
een ontwerpstaat op te maken, waarop dan zwarigheden zouden moeten worden geformu-
leerd (stuk 12 eiseres).

Vervolgens ging er bij de boedelnotaris op 29 maart 2005 een bijeenkomst door. De 
staat van vereffening en verdeling werd opgemaakt op diezelfde datum.

Deze bevat een ontwerp van verdeling en geeft op volledige en nauwkeurige wijze de 
rechten en plichten van iedere partij aan.

De staat van vereffening en verdeling werd door de beide partijen ondertekend, doch 
niet goedgekeurd, en vermeldt:

'Na voorlezing door ondergetekende notaris heeft (de eiseres) verklaard niet akkoord te 
gaan met huidige staat van vereffening daar geen rekening wordt gehouden met de waarde 
van het handelsfonds waarvoor een overeenkomst door de beide partijen met de Maat-
schappij BP destijds werd ondertekend.

(De verweerder) antwoordt dat er geen handelsfonds is daar deze steeds heeft toebe-
hoord aan de maatschappij BP.

De  beide  partijen hebben ondergetekende  notaris  op  de  hoogte  gesteld  bijkomende 
zwarigheden te zullen formuleren en deze aan voornoemde Notaris te zullen overmaken 
uiterlijk op dertig april aanstaande.

Na ontvangst van deze zwarigheden zal ondergetekende notaris het proces-verbaal van 
zwarigheden met advies opstellen en deze neerleggen ter griffe van de rechtbank van eer-
ste aanleg te Brugge.

Kopie van dit proces-verbaal van zwarigheden met advies al aan de partijen worden 
overgemaakt'. (stuk 11 eiseres) 

Bij brief van 30 maart 2005 deelde de raadsman van (de eiseres) aan de boedelnotaris 
mee dat de rekening bij de BBL Wapenplein, geblokkeerd op naam van de beide partijen, 
met nummer 384-4043793-44 voor een bedrag van 1.493,90 euro mocht worden opgeno-
men (stuk 13 eiseres).

De raadsman van (de eiseres) schreef op 9 augustus 2005 aan de boedelnotaris:
'Deze zaak zou moeten verder gezet worden. Ofwel roept u nogmaals de partijen en de 

raadslieden samen, ofwel verwachten wij van u binnenkort een staat van vereffening en 
verdeling'. (stuk 14 eiseres)

Aldus werd uit het oog verloren dat de definitieve staat van vereffening-verdeling reeds 
was opgesteld op 29 maart 2005. In deze staat had de boedelnotaris de partijen uitdrukke-
lijk uitgenodigd om hun opmerkingen mee te delen.

Vervolgens maakte de boedelnotaris op 21 september 2005 zijn proces-verbaal van be-
weringen en zwarigheden, met hierin zijn standpunt betreffende de ingebrachte bezwaren.

Zowel  de staat  van vereffening-verdeling als  het  proces-verbaal van beweringen en 
zwarigheden met advies werden door de boedelnotaris aan de partijen meegedeeld en ter 
griffie neergelegd.

Aldus was de rechtbank en thans het hof (van beroep) rechtsgeldig gevat om uitspraak 
te doen over de zwarigheden zoals opgenomen in het proces-verbaal van beweringen en 
zwarigheden van 21 september 2005.

Nergens wordt expliciet voorzien dat het proces-verbaal van beweringen en zwarighe-
den door de partijen mede dient te worden ondertekend.

Waar (de eiseres) aan de boedelnotaris onterecht verwijt dat hij haar standpunt in het 
proces-verbaal van beweringen en zwarigheden 'op onvolmaakte wijze' zou hebben weer-
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gegeven, heeft zij één en ander uitsluitend aan zichzelf te wijten, nu zij na het opmaken 
van de staat van vereffening en verdeling behoudens wat betreft een gemeenschappelijke 
bankrekening (brief van de raadsman van de (eiseres) aan de boedelnotaris van 30 maart 
2005), geen enkele opmerking, verduidelijking of bijkomende zwarigheid heeft geformu-
leerd, ondanks uitdrukkelijke vraag hiertoe van de boedelnotaris zoals vermeld in de staat 
van vereffening-verdeling van 29 maart 2005.

De hoger geciteerde vermeldingen in de staat van vereffening-verdeling lieten aan dui-
delijkheid niets te wensen over zodat (de eiseres) bezwaarlijk kan voorhouden zich niet 
exact in de vereffeningsprocedure te hebben kunnen situeren.

Te dezen is er dan ook geen reden om de zaak voor 'regularisatie' terug te zenden naar 
de boedelnotaris".

Grieven
1. Krachtens de artikelen 1219, §2 en 1222 van het Gerechtelijk Wetboek maakt de no-

taris, ingeval de partijen het niet eens zijn, een proces-verbaal van de beweringen en zwa-
righeden op in minuut.

Binnen een maand legt hij ter griffie een uitgifte van dit proces-verbaal en van de staat 
van vereffening neer.

Door die neerlegging wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank.
2. Krachtens artikel 14 van de wet van 16 maart 1803 (25 Ventôse) op het notarisambt 

worden de akten opgesteld door de notaris ondertekend door o.m. de partijen en de nota-
ris, waarvan in het slot van de akte melding wordt gemaakt.

Ook voormeld proces-verbaal van de beweringen en zwarigheden dient als notariële 
akte op die wijze door de partijen te worden ondertekend.

3. De ondertekening door elke partij werd door de wetgever dermate substantieel be-
vonden dat hij in artikel 1209, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek speciaal voorzien 
heeft in de aanwijzing door de rechtbank van een notaris, die gelast wordt de niet-ver-
schijnende of weigerende partijen te vertegenwoordigen en o.m. in hun plaats de akten en 
voormeld proces-verbaal de tekenen.

4. Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist, 1°) dat er geen reden is om de 
zaak voor regularisatie terug te zenden naar de boedelnotaris, omdat in strijd met voor-
melde bepalingen, nergens expliciet voorzien wordt dat het proces-verbaal van bewerin-
gen en zwarigheden door de partijen mede dient te worden ondertekend (schending van 
artikel 14 van de aangehaalde organieke wet op het notarisambt en artikel 1209, derde lid, 
van het  Gerechtelijk  Wetboek)  en,  2°)  dat  de  rechtbank en thans het  hof  van beroep 
rechtsgeldig gevat was om uitspraak te doen over de zwarigheden zoals opgenomen in het 
proces-verbaal van beweringen en zwarigheden van 21 september 2005, omdat uit het sa-
menlezen van voormelde bepalingen volgt dat dit niet door of namens partijen onderte-
kend proces-verbaal van 21 september 2005 de zaak om die reden niet rechtsgeldig aan-
hangig maakt bij de rechtbank (schending van artikel 14 van de aangehaalde organieke 
wet op het notarisambt en de artikelen 1209, derde lid, 1218, tweede lid, 1219, §2 en 1222 
van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 1219, §2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat inge-

val bij een gerechtelijke verdeling de partijen het niet eens zijn, de notaris een 
proces-verbaal van hun beweringen en zwarigheden in minuut opmaakt.

Artikel  14, eerste lid, van de Organieke wet Notariaat bepaalt dat de akten 
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worden ondertekend door de partijen, de getuigen en de notaris en dat van de on-
dertekening melding wordt gemaakt in het slot van de akte.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de notaris de partijen moet oproepen om aan-
wezig te zijn bij het opstellen van het proces-verbaal van beweringen en zwarig-
heden en dat hij de partijen moet uitnodigen dit proces-verbaal te ondertekenen.

Bij afwezigheid van de partijen dient het proces-verbaal te worden onderte-
kend door de notaris die is aangesteld om de afwezige of onwillige partijen te 
vertegenwoordigen.

3. De appelrechters die oordelen dat bij afwezigheid van ondertekening van 
het voormelde proces-verbaal door de partijen of door de notaris aangesteld om 
de afwezige of onwillige partijen te vertegenwoordigen, er geen reden is om de 
zaak voor regularisatie terug te zenden naar de boedelnotaris, schenden de voor-
melde wetsbepalingen.

Het middel 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 Brussel.

24 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Wouters.

Nr. 460

1° KAMER - 25 juni 2010

VERBINTENIS - NIET-NAKOMING - MATERIËLE ONMOGELIJKHEID - GEVOLG

Het arrest dat oordeelt dat de materiële uitvoering van de verbintenis onmogelijk is gewor-
den, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat die verbintenis geen voorwerp meer heeft  
en bijgevolg vervallen is. (Art. 1148, BW)

(GEMEENTE PONT-A-CELLES T. STAD CHARLEROI e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0094.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 september 2006 gewezen 

door het hof van beroep te Bergen.
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Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel betreffende het verval van de contractuele verbintenissen bij 

het wegvallen van hun voorwerp, zoals het met name is neergelegd in de artikelen 1108, 
1126, 1182, 1193, 1194, 1195, 1196, 1302, 1722, 1741 van het Burgerlijk Wetboek en 39, 
2°, en 41 van het Wetboek van vennootschappen, en voor zoveel als nodig, die wetsbepa-
lingen;

- de artikelen 1108, 1126 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist:
"dat de gemeenteraad van (de eiseres) op 14 december 1978 beslist heeft het waterdis-

tributienet van de voormalige gemeente Thiméon over te dragen aan, de N.M.W.L., met 
uitwerking vanaf 1 januari 1979 (...);

dat de waterregie van Charleroi in het kader daarvan trouwens uitdrukkelijk door (de 
eiseres) verzocht werd voortaan al haar facturen aan de N.M.W.L. te richten (...);

(dat) (de eiseres) dus vanaf 1 januari 1979 niet langer beschikte over de installaties om 
het water te ontvangen dat haar door (de eerste verweerster) gratis moest worden gele-
verd;

dat de verplichting betreffende die gratis levering zodoende noodzakelijkerwijs geen 
voorwerp meer heeft;

dat de (eerste verweerster) bijgevolg het verval (en dus de verdwijning) aanvoert van, 
zoniet de overeenkomst tussen de voormalige gemeenten Thiméon en Jumet, dan wel op 
zijn minst van de voornoemde verbintenis, betreffende de gratis levering van een bepaalde 
hoeveelheid water".

Grieven
Het voorwerp van de verbintenis bestaat in de zaak die een partij zich ertoe verbindt te 

geven of die een partij zich ertoe verbindt te doen of niet te doen.
Het wegvallen van dat voorwerp leidt slechts tot het verval van de verbintenis in zover-

re de verbintenis in natura daardoor onmogelijk kan worden uitgevoerd.
Het arrest stelt in deze zaak vast dat het voorwerp van de verbintenis van de eerste ver-

weerster volgens de bewoordingen van de overeenkomst van 25 juni 1896 bestaat in de le-
vering van een bepaalde hoeveelheid gratis water aan de eiseres. Die kwestie was niet in 
het geding.

Het arrest beslist vervolgens dat de verbintenis voor levering van gratis water, omdat de 
eiseres haar net heeft overgedragen aan de N.M.W.L., in wier rechten de tweede verweer-
ster is getreden, "noodzakelijkerwijs" geen voorwerp meer heeft en dus vervallen is.

Enerzijds echter staat de waterdistributie en de inbreng ervan los van de levering van 
gratis water, waarvan het arrest vaststelt dat zij het voorwerp is van de verbintenis van de 
eerste verweerster die het vervallen verklaart.

Anderzijds stelt het arrest, noch met de hierboven aangewezen overwegingen, noch met 
enige andere, vast dat die verbintenis voortaan niet meer in natura zou kunnen worden uit-
gevoerd.
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Daaruit volgt dat het arrest, in zoverre dat dit het verval uitspreekt van de verbintenis 
van de eerste verweerster om een bepaalde hoeveelheid gratis water te leveren aan de ei-
seres 1) door zich te baseren op een gegeven en een omstandigheid die niets te maken 
hebben met het voorwerp van die verbintenis, het wettelijk begrip 'voorwerp van de ver-
bintenis' miskent (schending van de artikelen 1108, 1126 en 1302 van het Burgerlijk Wet-
boek), en 2) zonder de onmogelijkheid vast te stellen om ze uit te voeren, het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het verval van de verbintenissen miskent (miskenning van het 
beginsel en schending van de bepalingen, aangewezen in het middel).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het arrest oordeelt dat het voorwerp van de verbintenis van de eerste verweer-

ster jegens de eiseres, zoals het voortvloeit uit de verbintenis van 25 juni 1896, 
gewijzigd door de bijvoegsels van 29 november 1930 en 26 augustus 1931, be-
staat in de gratis levering van zestig liter water per dag en per inwoner, en oor-
deelt dat die verbintenis "in natura uitgevoerd moest worden".

Het arrest dat vermeldt dat de eiseres "met uitwerking vanaf 1 januari 1979, 
alle bestaande distributie-installaties van de voormalige gemeente Thiméon aan 
de (tweede verweerster) heeft overgedragen" en "dat (de eiseres) dus vanaf 1 ja-
nuari 1979 niet langer beschikte over de installaties om het water te ontvangen 
dat haar door (de eerste verweerster) gratis moest worden geleverd" en aldus oor-
deelt dat de materiële uitvoering van de verbintenis onmogelijk is geworden, ver-
antwoordt naar recht de beslissing dat die verbintenis geen voorwerp meer heeft 
en bijgevolg vervallen is.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen uitspraak doet over de sub-

sidiaire vorderingen van de eiseres tegen de eerste verweerster, in zoverre het, 
met  bevestiging  van  het  beroepen  vonnis  van  9  februari  2001,  de  eiseres 
veroordeelt  om aan  de  eerste  verweerder  de  bedragen  van  559.805  frank  en 
556.740 frank, vermeerderd met gerechtelijke interest, terug te betalen, en het 
uitspraak doet over de kosten betreffende de vorderingen van de eiseres tegen de 
eerste verweerster.

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 in de helft van de kosten, houdt de kosten aan en laat de 

uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

25 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 461

1° KAMER - 25 juni 2010

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - NIET GEVORDERDE 
ZAKEN - SCHULDVORDERING VAN INTEREST - VEROORDELING TOT TERUGBETALING VAN KAPITAAL - 
GEVOLG

Het arrest dat de eiseres veroordeelt om de verweerder een bedrag te betalen als terugbe-
taling van het kapitaal van de lening, terwijl bij de appelrechters geen vordering tot terug-
betaling van de schuld in hoofdsom aanhangig was gemaakt, doet uitspraak over een 
niet-gevorderde zaak. (Art. 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek)

(M. T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0519.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 mei 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Bergen.
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;
- de artikelen 1134, 1315 (inzonderheid tweede lid), 1319, 1320 en 1322 van het Bur-

gerlijk Wetboek;
- de artikelen 702, 3°, 774, eerste en tweede lid, 807, 870, 1068 en 1138, 2°, en 4°, van 

het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk in burgerlijke za-

ken alleen de partijen het proces sturen;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest hervormt het beroepen vonnis,
"Veroordeelt (de eiseres) tot betaling (aan de verweerder) van 1.487,36 euro met de 

moratoire interest vanaf 25 november 2005, de datum van de dagvaarding, alsook van de 
kosten van de beide aanleggen, in hun geheel vastgesteld op 1.057, 81 euro"

en baseert die beslissingen op de onderstaande gronden:
"Het geschil heeft betrekking op een schuldvordering van interest waarvan (de verweer-

der) voorhoudt titularis te zijn en zich daarvoor beroept op een verbintenis tussen de par-
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tijen van 5 juni 1998 die in de volgende bewoordingen is aangegaan:
'Ik  ondergetekende,  C.M.  (de  eiseres),  wonende  ...  verklaar  hierbij  het  bedrag  van 

400.000 BEF te hebben ontvangen van de heer J.F. (de verweerder), wonende ..., om mijn 
huis met centrale verwarming uit te rusten en te betegelen ...

Ik verbind mij ertoe dat bedrag 10 jaar lang maandelijks af te betalen, a rato van 5.000 
BEF per maand.

De eerste storting zal gebeuren op de eerste september 1998 en de laatste op 1 augustus 
2007 en dit, zonder onderbreking van mijnentwege ...'

(de eiseres) heeft haar afbetalingen onderbroken in april 2005 omdat zij van mening 
was dat op die datum haar schuld in hoofdsom volledig afgelost was en zij betwistte dat 
zij daarop interest diende te betalen, aangezien de overeenkomst met betrekking daartoe 
niets zei;

de eerste rechter heeft haar gelijk gegeven op grond van het bepaalde in artikel 1162 
van het Burgerlijk Wetboek, dat regelt hoe een twijfelachtige overeenkomst moet worden 
uitgelegd;

de overeenkomst bevat rekenfouten: 10 jaar lang afbetalen onderstelt dat de vervalda-
tum 31 augustus 2008 is en niet 1 augustus 2007; een afbetaling van 5.000 BEF vanaf 1 
september 1999 tot 1 augustus 2007, zijnde 95 maanden, betekent de totale betaling van 
een bedrag van 475.000 BEF; door af te betalen tot 1 mei 2005 heeft (de eiseres) 340.000 
BEF aan (de verweerder) betaald, maar niet het volledige bedrag van de lening ...;

er dient dus te worden vastgesteld dat die anomalieën en onjuistheden twijfelachtige be-
standdelen m.b.t. de betekenis en de draagwijdte van de op 5 juni 1998 overeengekomen 
verbintenissen uitmaken;

(de eiseres) levert echter niet het bewijs dat zij het saldo van de schuld in hoofdsom 
daadwerkelijk heeft afbetaald; zij voert de ingebrekestellingsbrief van 21 juni 2005 aan 
die (verweerders) raadsman haar heeft toegestuurd en waarin wordt gezegd dat de betaal-
de maandelijkse aflossingen in april 2005 "gestopt" zijn "waardoor het kapitaal terugbe-
taald is";

de buitengerechtelijke bekentenis is een eenzijdige daad waaruit een bewijs kan worden 
gehaald en die moet uitgaan van de partij tegen wie zij wordt aangevoerd; zij heeft betrek-
king op een feit en niet op rechtsvraag (Cass. 7 februari 1997, AC 1997, nr. 71);

ook al kan de voornoemde brief een buitengerechtelijke bekentenis in de zin van artikel 
1354 van het Burgerlijk Wetboek opleveren, hoewel hij niet uitgaat van de partij zelf en 
een bijzondere lastgeving ontbreekt, toch bevat hij feitelijke fouten betreffende het begin-
punt van de afgesproken betalingen (september 1998 en niet september 1999 zoals ver-
meld in de litigieuze akte) en vertoont hij rekenfouten, waardoor deze een gebrek ver-
toont;

(de eiseres) zou makkelijk kunnen bewijzen dat zij meer betaald heeft dan de, in de le-
ningsakte overeengekomen 5.000 BEF per maand, vanaf 1 september 1999 tot  1 mei, 
maar zij doet dat niet;

bijgevolg moet worden vastgesteld dat de schuld, in hoofdsom, voor een bedrag van 
60.000 BEF onbetaald blijft, zijnde 1.487,36 euro met interest vanaf de respectieve ver-
valdata".

Grieven
In zijn brief van 23 juni 2005 gaf de advocaat van de verweerder toe dat het kapitaal 

van de lening terugbetaald was en stelde hij de eiseres in gebreke de maandelijkse betalin-
gen te hervatten en aan te passen teneinde de nog verschuldigde interest af te betalen.

In haar conclusie voor de eerste rechter vermeldde de eiseres: "het kapitaal is volledig 
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terugbetaald".
De verweerder nam dat aan in zijn conclusie in aanleg:
"in mijn brief van 23 juni 2005 aan de (eiseres) staat vermeld dat het kapitaal terugbe-

taald is, maar de interest blijft verschuldigd;
de (eiseres) is van oordeel dat het om een buitengerechtelijke bekentenis gaat;
zijn brief van 23 juni vermeldt dat het kapitaal terugbetaald is maar dat de interest nog 

verschuldigd is, omdat de (eiseres), volgens de berekeningen, de maandelijkse afbetalin-
gen vanaf april 2005 heeft stopgezet en bleek dat enkel het bedrag van het kapitaal werd 
terugbetaald".

en
"de verbintenis van (de eiser) is niet beperkt tot de terugbetaling van het bedrag van 

400.000 BEF maar wel tot de overeenkomst zoals ze op 5 juni 1998 werd ondertekend".
Het geschil waarvan de eerste rechter aldus kennisnam, had dus enkel betrekking op de 

terugbetaling van de interest die zogezegd nog verschuldigd was op een reeds terugbe-
taald kapitaal.

De eerste rechter verklaarde in zijn vonnis van 19 april 2006 de vordering niet-gegrond 
door erop te wijzen dat de eiseres staande hield dat zij het geleende bedrag van 400.000 
BEF volledig had terugbetaald, en door vast te stellen dat die terugbetaling gebeurd was 
door ononderbroken maandelijkse stortingen van 5.000 BEF van 1 september 1998 tot 1 
april 2005, en door te beslissen dat de overeenkomst van de partijen niet voorzag in (de 
betaling) van interest.

Aldus blijkt dat het enige geschilpunt tussen de partijen voor de eerste rechter betrek-
king had (op de betaling) van interest.

Verweerders appelverzoekschrift verwijt het beroepen vonnis van 19 april 2006 dat het, 
ten onrechte, zijn vordering niet-gegrond heeft verklaard, namelijk zijn vordering tot beta-
ling van nog verschuldigde interest.

Het appelverzoekschrift verwijt het beroepen vonnis immers uitsluitend dat het de eise-
res niet heeft veroordeeld om haar maandelijks afbetalingen te doen "van mei 2005 tot 1 
augustus 2008".

Het arrest stelt vast "dat het geschil (...) betrekking (heeft) op een schuldvordering van 
interest waarvan (de verweerder) zich de houder acht en zich daarvoor beroept op een ver-
bintenis tussen de partijen van 5 juni 1998 ..." en besliste

"dat (...) de eerste rechter afwijzend beschikt op (verweerders) vordering in zoverre zij 
ertoe strekt interest te verkrijgen op de lening die hij heeft verstrekt"".

Het arrest beslist niettemin als volgt:
"door te betalen tot 1 mei 2005 heeft (de eiseres) 340.000 BEF aan (de verweerder) be-

taald, maar niet het volledige bedrag van de lening"
en 
"bijgevolg moet worden vastgesteld dat de schuld, in hoofdsom, voor een bedrag van 

60.000 BEF onbetaald blijft, zijnde 1.487,36 euro met interest vanaf de respectieve ver-
valdata"

en veroordeelt bijgevolg de eiseres in cassatie tot betaling aan de huidige verweerder 
van "van 1.487,36 euro met de moratoire interest vanaf 25 november 2005, de datum van 
de dagvaarding".

Eerste onderdeel
De eerste rechter had geen uitspraak gedaan over de vraag, die bij hem niet aanhangig 

was gemaakt, of er op het geleende kapitaal van 400.000 BEF nog een verschuldigd saldo 
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overbleef.
Zoals het arrest erop wijst, had het geschil, dat bij het hof van beroep aanhangig was 

gemaakt "betrekking op een schuldvordering van interest".
Uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt immers dat de verweer-

der voor het hof van beroep een nieuwe vordering zou hebben ingesteld strekkende tot be-
taling van een nog verschuldigd saldo op het kapitaal.

Daaruit volgt dat het arrest, doordat het een vordering tot terugbetaling van het saldo 
van het geleende kapitaal toewijst, terwijl de verweerder dat punt niet bij het hof aanhan-
gig had gemaakt:

1° de grenzen heeft miskend van het door de huidige verweerder ingestelde hoger be-
roep (schending van artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek);

2° ambtshalve een geschil heeft opgeworpen dat de openbare orde niet raakt en waar-
van de partijen het bestaan hadden uitgesloten (miskenning van het in het middel aange-
wezen algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, en schending van artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek);

3° ambtshalve het voorwerp van de vordering heeft gewijzigd die enkel strekt tot de be-
taling van interest op de lening en niet tot terugbetaling van het saldo van het kapitaal van 
die lening (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, 
en schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig 
van de artikelen 702, 3°, en 807 van het Gerechtelijk Wetboek), ambtshalve de oorzaak 
van de vordering heeft gewijzigd door te steunen op het, door de huidige verweerde niet-
aangevoerde feit dat het saldo van het kapitaal van de lening niet terugbetaald was (mis-
kenning van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, en schending 
van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig van de arti-
kelen 702, 3°, en 807 van het Gerechtelijk Wetboek) en, hoe dan ook, aldus uitspraak 
heeft gedaan over de niet-gevorderde zaak (schending van artikel 1138, 2°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek);

4° het recht van verdediging van de eiseres heeft miskend door haar ambtshalve te ver-
oordelen tot de betaling van een saldo in hoofdsom van 1.487,36 euro, zonder, zoals het 
had kunnen doen (artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek), de heropening van het debat 
te bevelen teneinde haar de mogelijkheid te bieden de bewijsstukken over te leggen van 
de betalingen, die trouwens niet werden betwist, die zij had gedaan vanaf 1 september 
1998 tot en met 1 april 2005, welke bewijsstukken zij in bezit had en zij gemakkelijk had 
kunnen overleggen indien haar was gevraagd dat te doen (miskenning van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging en, voor zoveel als nodig, schending van artikel 
774 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest vermeldt dat het geschil betrekking heeft op een schuldvordering 

van interest en uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de verweerder voor het hof van beroep een nieuwe vordering heeft ingesteld tot 
betaling van een op het kapitaal nog verschuldigd saldo.

Het arrest dat de eiseres veroordeelt om aan de verweerder een bedrag te beta-
len als terugbetaling van het kapitaal van de lening terwijl bij de appelrechter 
geen vordering tot terugbetaling van de schuld in hoofdsom aanhangig was ge-
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maakt, doet uitspraak over een niet gevorderde zaak en schendt bijgevolg artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt om aan de 

verweerder 1.487,36 euro te betalen, vermeerderd met de moratoire interest en 
de kosten van de beide aanleggen.

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

Veroordeelt de verweerder in de kosten van het cassatiegeding.
Zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing m.b.t. kosten van de aanleggen 

ten gronde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

25 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 462

1° KAMER - 25 juni 2010

GEMEENSCHAP EN GEWEST - WAALS GEWEST - VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE - 
RECHTSVORDERING - WAALSE REGERING - DELEGATIE - WETTIGHEID

Noch uit artikel 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellin-
gen, noch uit enige andere bepaling volgt dat de Waalse regering gemachtigd is om een  
derde de bevoegdheid te delegeren om het Waalse Gewest in rechte te vertegenwoordi-
gen of zijn rechtsvorderingen te voeren.  (Art. 82, Bijzondere wet tot hervorming der in-
stellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988)

(WAALSE GEWEST T. PROXIMA PRINTING nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0056.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 september 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
- de artikelen 1134, 1984 en 1985 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17, 811 tot 814 en 1122 tot 1131 van het Gerechtelijk Wetboek;
- wet van 2 april 1962 tot oprichting van een nationale investeringsmaatschappij en van 

gewestelijke investeringsmaatschappijen, zoals zij van kracht was vóór de wijziging ervan 
bij de wet van 27 maart 2006 tot aanpassing van diverse wetten, die een aangelegenheid 
regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, aan de nieuwe benaming van de wetge-
vende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid artikel 22 
ervan;

- voor zoveel als nodig, de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse regering van 
7 november 2002 dat een gedelegeerde opdracht toekent aan de n.v Sogepa met betrek-
king tot de n.v. Proxima Printing.

Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt het beroepen vonnis, beslist dat de vrijwillige tussenkomst en het der-

denverzet van de eiser, niet-ontvankelijk zijn en wijst zijn vordering af, dit om alle rede-
nen die geacht worden hier vermeld te zijn, en inzonderheid om de onderstaande redenen:

"Eerst moeten de nieuwe middelen worden onderzocht die werden aangevoerd door de 
(eerste, tweede, derde en vijfde verweerder) m.b.t. de ontvankelijkheid van het oorspron-
kelijke derdenverzet van de (eiser) aangezien, in de onderstelling dat die middelen ge-
grond zouden worden verklaard, het onderzoek van de beschikkingen van het beroepen 
vonnis dat over die ontvankelijkheid uitspraak doet, daardoor zijn belang zou verliezen;

Het wordt niet betwist dat publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de (eiser), enkel via 
hun bevoegde organen in rechte kunnen optreden of verweer voeren en dat genoemd ver-
eiste van openbare orde is;

Krachtens artikel 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der in-
stellingen vertegenwoordigt de Waalse regering het Waalse Gewest in rechte en voert zij 
zijn rechtsvorderingen, als eiser of verweerder;

De Sogepa werd opgericht krachtens de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een na-
tionale  investeringsmaatschappij  en van gewestelijke  investeringsmaatschappijen,  zoals 
zij werd gewijzigd bij het Waals decreet van 6 mei 1999; artikel 4, §1 en 5, van die wet 
machtigt de Waalse regering om aan de gewestelijke investeringsmaatschappij alsook aan 
gespecialiseerde vennootschappen opdrachten te delegeren met het oog op het op gang 
brengen van het industriële beleid van het Gewest; de opdrachten die deze maatschappij 
en vennootschappen moeten uitvoeren, worden, met toepassing van artikel 2, §3, van die 
wet, vastgelegd bij bijzondere wetten of door de bevoegde minister of Staatsecretaris, op 
beslissing van het ministerieel comité voor gewestelijke aangelegenheden;

De gedelegeerde opdracht van de Sogepa werd omschreven in een besluit van de rege-
ring van 7 november 2002 en uitgevoerd door een delegatie-overeenkomst van 22 novem-
ber 2002 luidens welke de Sogepa 'est chargée de consentir à la (première défenderesse) 
au nom et pour compte de la (demanderesse), un prêt de 4.200.000 euros' en 'd'exercer, au 
nom et pour compte de la (demanderesse), les droits résultant dudit prêt';

Artikel 3 van de statuten van de Sogepa bepaalt dat zij met name zorgt voor, 'l'exécuti-
on des décisions prises au sujet des entreprises qui ont fait l'objet d'une intervention' en 
'veille à assurer une bonne gestion de ces interventions';

Vraag is dus of, bij ontstentenis van expliciete vermeldingen dienaangaande, de aldus 
aan de gespecialiseerde maatschappij Sogepa toegekende 'wettelijke lastgeving' het recht 
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inhoudt om in rechte op te treden en meer bepaald wanneer, zoals hier, de rechtsvordering 
wordt ingesteld teneinde het behoud van de rechten te verzekeren van de schuldvorderin-
gen die ontstaan zijn uit een aan de (eerste verweerster) toegestane lening;

Anders gezegd, mocht de Waalse regering op grond van de delegatie die haar werd toe-
gekend door artikel 82 van de wet van 8 augustus 1980 haar vertegen-woordigingsbe-
voegdheid subdelegeren aan de Sogepa ?

Deze vraag moet ontkennend beantwoord worden;
In grondwettelijk en administratief recht is de delegatie van bevoegdheden de over-

dracht, door een overheid waaraan een bevoegdheid werd toegekend, van de uitoefening 
van die bevoegdheid, in haar geheel of ten dele, aan een andere overheid.

Zij is in beginsel verboden daar de verdeling van die machten en bevoegdheden van 
openbare orde is. Zij kan echter uitdrukkelijk worden toegestaan door bepalingen die de 
bevoegdheid aan de delegerende overheid toekennen, en bij  ontstentenis van een tekst 
dienaangaande, is de delegatie gewoonlijk toegestaan voor zover zij slechts betrekking 
heeft op detailpunten of punten van ondergeschikt belang of nog wanneer zij uit de aard 
der dingen noodzakelijk blijkt, bijvoorbeeld door het hoog aantal te nemen beslissingen in 
een aangelegenheid (Leroy M., Contentieux administratif, Bruylant, 1996, p. 278 e.v.); 
het recht om in rechte op te treden behoort niet tot die uitzonderingen, zelfs niet om het 
behoud van de rechten te waarborgen die voortvloeien uit het sluiten van overeenkomst 
waarvan het sluiten op regelmatige wijze werd gedelegeerd;

De gedelegeerde bevoegdheden bevatten in beginsel geen enkele subdelegatie, die ver-
boden blijft (Novelles, Droit administratif, deel VI, Le Conseil d'Etat, Larcier, 1975, nrs. 
1258 e.v.). Een uitzondering op dat beginsel is enkel mogelijk wanneer de mogelijkheid 
om een bevoegdheid te subdelegeren uitzonderlijk aan de gedelegeerde werd toegekend 
door de tekst die deze bevoegdheid regelt (Flamme M.-A., Droit administratif, dl. I, p. 
339 e.v.);

In deze zaak moet het volgende worden vastgesteld:
- met toepassing van de voormelde beginselen had de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 de Waalse regering de mogelijkheid moeten bieden tot subdelegatie aan een publiek-
rechtelijk rechtspersoon, zoals de n.v Sogepa, van de bevoegdheid om het Waalse Gewest 
in rechte te vertegenwoordigen, welke bevoegdheid zelf aan die regering werd gedele-
geerd bij artikel 80 (lees: 82) van die wet;

- de wet 8 augustus 1980 voorziet geenszins in die subdelegatie;
(De eiser) kan dus niet worden gevolgd wanneer hij beweert het bewijs te leveren van 

de wettigheid van de vertegenwoordigingsbevoegdheid waarop hij zich beroept, door in 
werkelijkheid het bestaan aan te voeren, niet van een machtiging tot subdelegatie gegeven 
door de oorspronkelijke delegataris maar gewoon van subdelegatie vanwege de Waalse 
regering - de oorspronkelijke gedelegeerde - aan de Sogepa zonder echter aan te tonen dat 
die regering daartoe uitdrukkelijk was gemachtigd door de oorspronkelijke delegataris;

Het besluit van de Waalse regering van 7 november 2002 en de delegatie-overeenkomst 
van 22 november 2002 waren bijgevolg niet in overeenstemming met de wet van 8 augus-
tus 1980, ze konden de n.v. Sogepa impliciet niet naar recht toestaan de (eiser) in rechte te 
vertegenwoordigen zodat zowel de vrijwillige tussenkomst als het derdenverzet die oor-
spronkelijk door (de eiser) werden gedaan, niet-ontvankelijk zijn;

Het heeft bijgevolg geen belang de betwistingen betreffende de rechtspersoonlijkheid 
van de n.v. Sogepa te onderzoeken;

Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat het principaal beroep niet gegrond is en 
dat het incidenteel beroep van de (eerste, tweede, derde en vijfde verweerders) gegrond 
is".



1964 HOF VAN CASSATIE 25.6.10 - Nr. 462 

Grieven
Artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvordering niet kan wor-

den toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te die-
nen. De artikelen 811 tot 814 van dat wetboek regelen de procedure van de vrijwillige tus-
senkomst. De artikelen 1122 tot 1131 van dat wetboek regelen de procedure van het der-
denverzet.

Artikel 1984, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat lastgeving of volmacht 
een handeling is waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastge-
ver en in zijn naam te doen. Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat die 
overeenkomst verbindende kracht heeft.

De lastgeving kan betrekking hebben op een rechtsvordering en de vertegenwoordiging 
in rechte.

Krachtens artikel 1985, eerste lid, van dat wetboek kan de lastgeving bij brief of onder-
hands gebeuren.

Artikel 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
dat bepaalt dat de regering het Gewest vertegenwoordigt in en buiten rechte, verbiedt niet 
dat een lasthebber, in naam van en voor rekening van de (eiser) een rechtsvordering voert.

Artikel 22 van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een nationale investerings-
maatschappij en van gewestelijke investeringsmaatschappijen die voorziet in de oprich-
ting  van  gewestelijke  investeringsmaatschappijen,  "gespecialiseerde  vennootschappen" 
genaamd, om opdrachten te vervullen die hun worden gedelegeerd bij decreet of bij be-
sluit van de regering met het oog op het op gang brengen van het economisch beleid van 
het Gewest, verbiedt niet dat de (eiser) aan de vennootschappen de lastgeving verleent om 
hem in rechte te vertegenwoordigen.

De artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse regering van 7 november 2002 die 
aan de n.v.  Sogepa een opdracht delegeren betreffende de (eerste verweerster),  die de 
Sogepa ermee gelasten een lening van 4.200.000 euro aan de (eerste verweerster) toe te 
staan, in naam van en voor rekening van de (eiser) verbieden niet dat laatstgenoemde aan 
de Sogeba de bevoegdheid toekent om hem in rechte te vertegenwoordigen.

Het arrest wijst erop dat "la mission déléguée de la Sogepa a été définie dans un arrêté 
du gouvernement du 7 november 2002 mis en oeuvre par une convention de délégation du 
22 november 2002 aux termes desquels Sogepa 'est chargée de consentir à la (première 
défenderesse) au nom et pour compte de la (demanderesse), un prêt de 4.200.000 euro' et 
'd'exercer, au nom et pour compte de la Région wallonne, les droits résultant dudit prêt'".

In zoverre het bestreden arrest de vrijwillige tussenkomst en het derdenverzet die oor-
spronkelijk werden gedaan door de eiser, die verklaart vertegenwoordigd te zijn door de 
Sogepa, niet-ontvankelijk verklaart om alle in het middel weergegeven redenen en inzon-
derheid om de redenen dat artikel 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot her-
vorming der instellingen, de Waalse regering niet machtigt  de vertegenwoordigingsbe-
voegdheid die haar door die bepaling werd toegekend te delegeren, enerzijds, en dat het 
besluit van de Waalse regering van 7 november 2002 en de delegatie-overeenkomst tussen 
het Waalse Gewest en de Sogepa van 22 november 2002 de Sogepa niet wettig konden 
machtigen de (eiser) in rechte te vertegenwoordigen, anderzijds, terwijl artikel 82 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen niet verbiedt dat de 
(eiser) bij wege van lastgeving, de bevoegdheid toekent om hem in rechte te vertegen-
woordigen, schendt die bepaling, naast artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek dat de 
hoedanigheid regelt om in rechte op te treden, en bijgevolg de artikelen 811 tot 814, in-
zonderheid artikel 811 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de vrijwillige tussen-
komst en de artikelen 1122 tot 1131, inzonderheid artikel 1122 van het Gerechtelijk Wet-
boek, betreffende het derdenverzet in de rechtspleging. Het schendt bijgevolg eveneens de 
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artikelen 1134, 1984 en 1985 van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de overeenkomst 
van lastgeving en de dwingende aard ervan.

Het schendt bijgevolg ten slotte artikel 22 van de wet van 2 april 1962 tot oprichting 
van een nationale investeringsmaatschappij en van gewestelijke investeringsmaatschappij-
en en de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse regering van 7 november 2002 dat 
een gedelegeerde opdracht toekent aan de n.v. Sogepa met betrekking tot de (eerste ver-
weerster).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor-

ming der instellingen vertegenwoordigt de regering de gemeenschap of het ge-
west in rechte en voert zij hun rechtsvorderingen als eiser of verweerder.

Noch uit die bepaling, noch uit enige andere volgt dat de Waalse regering ge-
machtigd is om de Sogepa de bevoegdheid te verlenen het Waalse Gewest in 
rechte te vertegenwoordigen of zijn rechtsvorderingen te voeren.

Het arrest stelt vast: 
1. dat de Sogepa bij een besluit van de Waalse regering van 7 november 2002, 

dat ten uitvoer werd gebracht door een delegatie-overeenkomst van 22 november 
2002, "de consentir à (la première défenderesse), au nom et pour compte de (la 
demanderesse), un prêt de 4.200.000 euros" en "d'exercer, au nom et pour comp-
te de la (demanderesse), les droits résultant dudit prêt";

2. dat "artikel 3 van de statuten van de Sogepa bepaalt dat zij met name zorgt 
voor 'l'exécution des décisions prises au sujet des entreprises qui ont fait l'objet 
d'une intervention' et 'veille à assurer une bonne gestion de ces interventions'". 

Het arrest dat oordeelt dat de aan de Sogepa gedane delegatie niet de bevoegd-
heid omvat om in rechte op te treden en dat zij geen enkele subdelegatie bevat, 
die trouwens verboden is, verantwoordt naar recht zijn beslissing om het hoger 
beroep van de eiser te verwerpen.

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

25 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 463

1° KAMER - 25 juni 2010

KOOP - KOOPVERNIETIGENDE GEBREKEN - VRIJWARING - KORTE TERMIJN - BEGINPUNT

De korte tijd waarbinnen de verkoper zijn vordering tot vrijwaring moet instellen begint pas  
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te lopen op het tijdstip waarin hij zelf door zijn koper in rechte wordt gedaagd. (Art. 1648, 
BW)

(ANRA nv T. HENDRICKX bvba e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0085.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 juni 2008 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
In het cassatieverzoekschrift, waarvan het uittreksel in eensluidend verklaard 

afschrift aan dit arrest is gehecht, voert de eiseres een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Het middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek moet de rechtsvordering 

op grond van koopvernietigende gebreken door de koper worden ingesteld bin-
nen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de ge-
bruiken van de plaats waar de koop gesloten is. 

Die bepaling geldt eveneens voor de rechtsvordering van de verkoper tegen 
degene die hem de zaak heeft verkocht.

De korte tijd waarbinnen de verkoper zijn vordering tot vrijwaring moet instel-
len begint pas te lopen op het tijdstip waarin hij zelf door zijn koper in rechte 
wordt gedaagd.

Het arrest dat vermeldt dat "de korte tijd in de zin van artikel 1648 van het 
Burgerlijk Wetboek niet begint te lopen vanaf het ogenblik waar de verkoper 
door zijn koper wordt gedagvaard om te verschijnen, maar wel vanaf de datum 
waarop hij over het gebrek werd ingelicht. In deze zaak is bewezen (...) dat het 
verborgen gebrek van de door (de verweerster) vervaardigde blokken door (de 
verweerster) werd ontdekt en zeker in oktober 1995 ter kennis (van de eiseres) 
werd gebracht; die datum was dus het beginpunt van de korte tijd waarbinnen 
laatstgenoemde tegen (de verweerster) moest optreden", terwijl de eiseres op 27 
juli  1999 door  de  verweerster  tot  gedwongen  tussenkomst  werd  gedagvaard, 
schendt artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum



Nr. 463 - 25.6.10 HOF VAN CASSATIE 1967 

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het hoger be-

roep en over de vordering van de eiseres tegen de verweerster en over het hoger 
beroep en de vordering van laatstgenoemde tegen de vennootschap Transport 
Bielen en het uitspraak doet over de kosten betreffende die vorderingen.

Verklaart het arrest bindend voor de vennootschap Transport Bielen.
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 Luik.

25 juni 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Mahieu en Verbist.

Nr. 464

3° KAMER - 28 juni 2010

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - UITBREIDING VAN DE DEKKING - 
DRAAGWIJDTE - DEKKING - SCHADE - VERGOEDING - ZWAKKE WEGGEBRUIKER - ARTIKEL 29BIS 
VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 1989 - TOEPASSING

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - UITBREIDING VAN DE DEKKING - 
DRAAGWIJDTE - TOEPASSING

1º Wanneer een van de personen bedoeld in artikel 4, 1°,  b),  van de bij  het koninklijk  
besluit  van  14 december  1992 gevoegde modelovereenkomst,  toevallig  een  voertuig 
bestuurt dat aan een derde toebehoort, moet de maatschappij die, krachtens die bepal-
ing, zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt, in geval van een wegverkeersongeval  
waarin dat voertuig betrokken is, de in artikel 29bis, §1, eerste lid, bedoelde schade van 
elk slachtoffer van het ongeval of van zijn rechthebbenden vergoeden1. (Artt. 1 en 4, 1°, 
b), KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakeli-
jkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen;  en  van  de  bij  dat  K.B.  gevoegde  mode-
lovereenkomst, KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen;  Art.  29bis,  §1,  eerste  lid,  WAM 
1989)

2º Artikel 4, 3°, van de bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 gevoegde mode-
lovereenkomst  heeft  tot  doel  te  preciseren dat  een uitbreiding van de dekking,  zoals  
bepaald in artikel 4, 1°, b), van toepassing blijft op de gevallen die het opsomt2. (Artt. 1, 4, 
1°, b) en 4, 3°, KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering  inzake motorrijtuigen;  en  van de bij  dat  K.B.  gevoegde 
modelovereenkomst, KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)

(ARGENTA VERZEKERINGEN nv T. AXA BELGIUM nv)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 464. 
2 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(AR C.08.0084.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 mei 2007 in hoger beroep 

gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.
De zaak is bij beschikking van 4 juni 2010 van de eerste voorzitter verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. DE FEITEN
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals die blijken uit 

het bestreden vonnis en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kun-
nen als volgt worden samengevat :

Op 5 juni 1996 vond een wegverkeersongeval plaats terwijl L.R. een voertuig 
bestuurde dat aan zijn vader toebehoorde.

Een voetganger, die tijdens dat ongeval werd gewond, werd vergoed door de 
verweerster, W.A.M.-verzekeraar van het betrokken voertuig.

De verweerster heeft van de eiseres, W.A.M.-verzekeraar van de bestuurder, 
een bijdrage "tot beloop van de helft" van die vergoeding gevorderd.

Het bestreden vonnis, dat het beroepen vonnis bevestigt, wijst die vordering 
toe.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

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

eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, uitge-
vaardigd ter uitvoering van artikel 19 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle 
der verzekeringsondernemingen en van artikel 3 van de wet van 21 november 1989 be-
treffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

- artikel 4, inzonderheid 1°, b), van de modelovereenkomst voor de verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat voorkomt in bijlage bij het voormelde 
koninklijk besluit van 14 december 1992;

- de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres, met bevestiging van het beroepen vonnis, 

om aan de verweerster een provisioneel bedrag van 62.683,37 euro en de kosten van het 
geding in hoger beroep te betalen.

Die beslissing is gegrond op alle redenen van het bestreden vonnis, die hier als volledig 
weergegeven worden beschouwd en inzonderheid op de volgende redenen:
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"Hoewel de W.A.M.-verzekering in beginsel slechts de aansprakelijkheid moet dekken 
waartoe het gebruik van het omschreven voertuig in bijzondere omstandigheden aanlei-
ding kan geven, breiden de bepalingen van de modelovereenkomst, bekendgemaakt als 
bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992, de dekking uit tot het gebruik van 
andere voertuigen dan het omschreven voertuig, maar alleen in het voordeel van sommige 
verzekerden.

Zo bepaalt de modelovereenkomst wat volgt:
Artikel 4, 1°: De dekking van deze overeenkomst strekt zich uit, zonder dat hiervoor 

een mededeling vereist is, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekering-
nemer alsmede van diens echtgenoot en kinderen, indien deze bij hem inwonen en de wet-
telijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid van 
bestuurder of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder: b) van een aan der-
den toebehorend motorrijtuig, dat zij toevallig zouden besturen, zelfs terwijl het omschre-
ven rijtuig in gebruik is.

Onder "derden" in de zin van dit artikel wordt verstaan, elke andere persoon dan:
-  de  verzekeringnemer  van deze overeenkomst  en,  indien  de verzekeringnemer een 

rechtspersoon is, de bestuurder bedoeld in a) of b);
- zijn echtgenoot;
- zijn bij hem inwonende kinderen;
- de eigenaar of de houder van het omschreven rijtuig zelf. 
2° Deze uitbreiding van de dekking wordt als volgt beperkt:
a) wanneer het omschreven rijtuig een tweewieler of driewieler is, kan de uitbreiding 

van de dekking in geen geval slaan op een rijtuig op vier of meer wielen;
b) de onder 1°, b), van dit artikel bepaalde uitbreiding van de dekking is niet van toe-

passing wanneer het omschreven rijtuig bestemd is voor het vervoer van personen tegen 
betaling of wanneer het hoofdzakelijk voor het vervoer van goederen is uitgerust of wan-
neer de verzekeringnemer of de eigenaar van het omschreven rijtuig een bedrijf is dat tot 
doel heeft de constructie, de handel, de verhuring, de herstelling of de stalling van motor-
rijtuigen.

3° In zoverre de benadeelden vergoeding hebben verkregen voor hun schade:
- ofwel krachtens een verzekeringsovereenkomst die de burgerrechtelijke aansprakelijk-

heid dekt waartoe het gebruikte rijtuig aanleiding heeft;
- ofwel krachtens een ander door de bestuurder gesloten verzekeringsovereenkomst die 

zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt,
is de uitbreiding van dekking van toepassing:
- wanneer de verzekeraar die een van de voornoemde overeenkomsten gesloten heeft, 

verhaal neemt op de verzekerde in de gevallen bepaald in artikel 25, 3°, c) en 25, 4°, van 
huidige overeenkomst of in de hierin niet bepaalde gevallen behoudens indien de verze-
kerde vooraf van de mogelijkheid van verhaal in kennis werd gesteld;

- wanneer de verzekeringnemer van een van de voornoemde overeenkomsten aan de 
verzekerde een verzoek tot terugbetaling richt voor het bedrag van het verhaal uitgeoefend 
in een van de hierboven opgesomde gevallen.

Te dezen is aangetoond dat L.R. de verzekeringnemer is in de tussen hem en (de eise-
res) gesloten overeenkomst en op de dag van het ongeval een voertuig bestuurde dat aan 
een derde (zijn vader) toebehoorde.

(De eiseres) (betoogt) daarenboven dat, aangezien de oorspronkelijke, door het slacht-
offer en zijn rechtsvoorgangers tegen (de verweerster) ingestelde vordering gegrond was 
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op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, de uitbreiding van de dekking niet van 
toepassing kon zijn, daar 'die vordering niet gegrond is op een vordering die het slachtof-
fer op basis van de aansprakelijkheid heeft ingesteld'.

Aldus betoogt (de eiseres), met verwijzing naar de bewoordingen van artikel 4, 1°, van 
de modelovereenkomst, die hierboven zijn weergegeven, dat de uitbreiding slechts van 
toepassing is indien 'de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer' be-
oordeeld moet worden overeenkomstig de regels van de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid van de artikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek': aangezien de vergoeding 
die (de verweerster) aan het slachtoffer gestort heeft, gegrond was op artikel 29bis, zou 
die uitbreiding dus uitgesloten zijn.

Uit het geheel van de bepalingen van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen blijkt dat, 
wanneer een wegverkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, ge-
beurt op een plaats bedoeld in artikel 2, §1, van die wet, de verzekeraars die de aansprake-
lijkheid  dekken  waartoe  die  voertuigen  aanleiding  kunnen  geven,  de  schade  van  alle 
slachtoffers van het ongeval moeten vergoeden, met uitsluiting van de schade van de be-
stuurders van die voertuigen en van de slachtoffers van meer dan veertien jaar oud die het 
ongeval en zijn gevolgen opzettelijk hebben veroorzaakt.

Aangezien (de eiseres), met toepassing van artikel 4, 1°, b), van de modelovereenkomst 
en gelet op de voorgaande overwegingen die verband houden met artikel 29bis van de wet 
van 21 november 1989, bij 'uitbreiding' de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van L.R. 
dekte in zijn hoedanigheid van bestuurder van het voertuig dat hij  toevallig bestuurde 
maar dat toebehoorde aan zijn vader, die verzekerd was bij (de verweerster), moet (de ei-
seres) de schade van A.K. vergoeden.

Aangezien, daarenboven, 'het aanvullend karakter van de in dat artikel 4 bepaalde uit-
breidingen van de dekking krachtens artikel 45, §1, van de wet op de landverzekerings-
overeenkomst geen zin meer heeft', 'kan het slachtoffer verhaal uitoefenen tegen de verze-
keraar van het omschreven voertuig en tegen de verzekeraar van het gebruikte voertuig'.

(De verweerster) wijst er ten slotte op dat haar rechtsvordering geen subrogatoire vor-
dering is die, bijvoorbeeld, ingesteld wordt op grond van artikel 29bis, §4, maar de contri-
butoire vordering is als bedoeld in artikel 45, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de land-
verzekeringsovereenkomst".

Het bestreden vonnis citeert artikel 45, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landver-
zekeringsovereenkomst en besluit vervolgens:

"Aangezien het door L.R. bestuurde voertuig op de dag van het ongeval gedekt was 
door  twee  verzekeringsovereenkomsten  van  dezelfde  aard,  die  bij  twee  verschillende 
maatschappijen zijn gesloten, wordt de oorspronkelijke vordering derhalve gegrond en het 
hoger beroep ongegrond verklaard".

Grieven
Artikel 4, 1°, van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-verze-

kering inzake motorrijtuigen, die als bijlage gevoegd is bij het koninklijk besluit van 14 
december  1992,  breidt  de  dekking  van de  W.A.M.-verzekeringsovereenkomst  van het 
motorrijtuig uit in het voordeel van de verzekeringnemer en van zijn echtgenoot en kinde-
ren, indien deze bij hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen 
bereikt hebben, in hun hoedanigheid van bestuurder of van burgerrechtelijk aansprakelijke 
voor de bestuurder, met name wanneer die personen toevallig een ander aan een derde 
toebehorend motorrijtuig besturen, zelfs terwijl het in de verzekeringsovereenkomst om-
schreven rijtuig in gebruik is (artikel 4, 1°, b), van de modelovereenkomst).

De bepalingen van de modelovereenkomst breiden zodoende de dekking uit tot het ge-
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bruik van andere voertuigen dan dat welk omschreven is in de verzekeringsovereenkomst, 
maar kennen die uitbreiding slechts toe aan bepaalde verzekerden.

Die uitbreiding van de dekking geldt echter alleen maar voor de "burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid" van de verzekeringnemer of van de andere personen bedoeld in artikel 4, 
1°, van de modelovereenkomst.

Luidens artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aan-
sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wordt, bij een verkeersongeval waarbij 
een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, met uit-
zondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van 
de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebben-
den en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledij-
schade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, 
de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

Artikel 29bis wijkt zodoende af van het beginsel van de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid van de verzekerden en legt aan de verzekeraar van de aansprakelijkheid van de ei-
genaar of van de houder van het bij het ongeval betrokken voertuig een regeling van ver-
plichte vergoeding van de zwakke weggebruikers op.

De uitbreiding van de dekking in de zin van artikel 4, 1°, van de modelovereenkomst, 
die alleen geldt wanneer het slachtoffer vergoed moet worden omdat de toevallige be-
stuurder burgerrechtelijk aansprakelijk is, geldt bijgevolg niet wanneer het slachtoffer ver-
goed moet worden op grond van het voormelde artikel 29bis, omdat voormeld artikel de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder niet regelt.

In dit geval heeft de verweerster het slachtoffer van het litigieuze ongeval vergoed op 
grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, wat het bestreden vonnis vast-
stelt.

De uitbreiding van de dekking die artikel 4, 1°, b), van de modelovereenkomst invoert 
ten voordele van de verzekerde van de bestuurder die toevallig het aan een derde toebeho-
rende motorrijtuig bestuurde dat het ongeval veroorzaakt heeft en dat bij de verweerster 
verzekerd was, is in dit geval bijgevolg niet van toepassing, aangezien het geschil te dezen 
geen betrekking heeft op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder maar 
op de verplichting van de verzekeraar van het bij het ongeval betrokken voertuig, met 
name de verweerster,  om, overeenkomstig artikel  29bis van de wet van 21 november 
1989, de door het ongeval veroorzaakte schade te vergoeden, los van elke fout en dus los 
van alle burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder.

De eiseres hoefde haar dekking dus niet uit te breiden tot de bij het ongeval betrokken 
bestuurder.

Het bestreden vonnis, dat beslist dat de uitbreiding van de dekking, bepaald in artikel 4, 
1°, van de modelovereenkomst, ook betrekking heeft op de verplichting van de verzeke-
raar om op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 dekking te verlenen 
aan de bestuurder die toevallig een aan een derde toebehorend voertuig bestuurt:

- schendt voormeld artikel 4, 1°, meer bepaald b), van de modelovereenkomst gevoegd 
bij het koninklijk besluit van 14 december 1992;

- miskent de verbindende kracht die, krachtens de artikelen 1134 en 1135 van het Bur-
gerlijk Wetboek, toekomt aan dat beding, dat van toepassing is op de verzekeringsover-
eenkomst tussen de bij het ongeval betrokken bestuurder en de eiseres,

- en schendt, bijgevolg, artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992.
Het bestreden vonnis 
- geeft van dat artikel 4, 1°, meer bepaald b), van de modelovereenkomst, op zijn minst 



1972 HOF VAN CASSATIE 28.6.10 - Nr. 464 

een uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan (schending van de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), in zoverre dat artikel geen betrek-
king heeft op de verplichting van de verzekeraar om aan de bij het ongeval betrokken be-
stuurder dekking te verlenen op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 
1989,

- en miskent de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst tussen de eiseres 
en de bij het ongeval betrokken bestuurder (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek).

In dit geval was er bijgevolg geen sprake van een samenloop van verzekeringsovereen-
komsten in de zin van artikel 45, §1, van de wet van 25 juni 1992. Het bestreden vonnis 
veroordeelt de verweerster dus ten onrechte op grond van artikel 45, §2, van dezelfde wet, 
om een gedeelte van de schade van het litigieuze ongeval te vergoeden en schendt derhal-
ve dat artikel 45.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelover-

eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, uitge-
vaardigd ter uitvoering van artikel 19 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle 
der verzekeringsondernemingen en van artikel 3 van de wet van 21 november 1989 be-
treffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

- artikel 4, inzonderheid 1° en 3°, van de modelovereenkomst voor de verplichte aan-
sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gevoegd in bijlage bij het  voormelde 
koninklijk besluit van 14 december 1992;

- de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-gegrond en beves-

tigt bijgevolg het beroepen vonnis (dat de eiseres veroordeelt om aan de verweerster een 
provisioneel bedrag van 62.683,37 euro te betalen), veroordeelt de eiseres in de kosten 
van het geding in hoger beroep en laat haar eigen kosten te haren laste.

Die beslissing is gegrond op alle redenen van het bestreden vonnis, die hier als volledig 
weergegeven worden beschouwd en inzonderheid op de volgende redenen: 

"Hoewel de W.A.M.-verzekering in beginsel slechts de aansprakelijkheid moet dekken 
waartoe het gebruik van het omschreven voertuig in bijzondere omstandigheden aanlei-
ding kan geven, breiden de bepalingen van de modelovereenkomst, bekendgemaakt als 
bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992, de dekking uit tot het gebruik van 
andere voertuigen dan het omschreven voertuig, maar alleen in het voordeel van sommige 
verzekerden.

Zo bepaalt de modelovereenkomst wat volgt:
Artikel 4, 1°: De dekking van deze overeenkomst strekt zich uit, zonder dat hiervoor 

een mededeling vereist is, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekering-
nemer alsmede van diens echtgenoot en kinderen, indien deze bij hem inwonen en de wet-
telijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid van 
bestuurder of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder: b) van een aan der-
den toebehorend motorrijtuig, dat zij toevallig zouden besturen, zelfs terwijl het omschre-
ven rijtuig in gebruik is.

Onder "derden" in de zin van dit artikel wordt verstaan, elke andere persoon dan:
-  de  verzekeringnemer van  deze  overeenkomst  en,  indien de  verzekeringnemer  een 

rechtspersoon is, de bestuurder bedoeld in a) of b);
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- zijn echtgenoot;
- zijn bij hem inwonende kinderen;
- de eigenaar of de houder van het omschreven rijtuig zelf. 
2° Deze uitbreiding van de dekking wordt als volgt beperkt:
a) wanneer het omschreven rijtuig een tweewieler of driewieler is, kan de uitbreiding 

van de dekking in geen geval slaan op een rijtuig op vier of meer wielen;
b) de onder 1°, b), van dit artikel bepaalde uitbreiding van de dekking is niet van toe-

passing wanneer het omschreven rijtuig bestemd is voor het vervoer van personen tegen 
betaling of wanneer het hoofdzakelijk voor het vervoer van goederen is uitgerust of wan-
neer de verzekeringnemer of de eigenaar van het omschreven rijtuig een bedrijf is dat tot 
doel heeft de constructie, de handel, de verhuring, de herstelling of de stalling van motor-
rijtuigen.

3° In zoverre de benadeelden vergoeding hebben verkregen voor hun schade:
- ofwel krachtens een verzekeringsovereenkomst die de burgerrechtelijke aansprakelijk-

heid dekt waartoe het gebruikte rijtuig aanleiding heeft;
- ofwel krachtens een andere door de bestuurder gesloten verzekeringsovereenkomst 

die zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt,
is de uitbreiding van dekking van toepassing:
- wanneer de verzekeraar die een van de voornoemde overeenkomsten gesloten heeft, 

verhaal neemt op de verzekerde in de gevallen bepaald in artikel 25, 3°, c) en 25, 4°, van 
de huidige overeenkomst of in de hierin niet bepaalde gevallen behoudens indien de ver-
zekerde vooraf van de mogelijkheid van verhaal in kennis werd gesteld;

- wanneer de verzekeringnemer van een van de voornoemde overeenkomsten aan de 
verzekerde een verzoek tot terugbetaling richt voor het bedrag van het verhaal uitgeoefend 
in een van de hierboven opgesomde gevallen.

Te dezen is aangetoond dat L.R. de verzekeringnemer is in de tussen hem en (de eise-
res) gesloten overeenkomst en op de dag van het ongeval een voertuig bestuurde dat aan 
een derde (zijn vader) toebehoorde.

Daarenboven hoeft de uitbreiding van de dekking van de verzekeringsovereenkomst, in 
strijd met wat (de eiseres) beweert, niet te voldoen aan de 'twee cumulatieve voorwaarden' 
bepaald in artikel 4.3 van de modelovereenkomst: die gevallen hebben alleen tot doel op 
een ondubbelzinnige wijze te verduidelijken dat die 'uitbreiding ook kan gelden - onder-
lijnd door de rechtbank - wanneer het gebruikte voertuig correct verzekerd is maar de ver-
zekeraar verhaal tegen de bestuurder kan uitoefenen'.

Aangezien, daarenboven, 'het aanvullend karakter van de in dat artikel 4 bepaalde uit-
breidingen van de dekking krachtens artikel 45, §1, van de wet op de landverzekerings-
overeenkomst geen zin meer heeft', 'kan het slachtoffer verhaal uitoefenen tegen de verze-
keraar van het omschreven voertuig en tegen de verzekeraar van het gebruikte voertuig'.

(De verweerster) wijst er ten slotte op dat haar rechtvordering geen subrogatoire vorde-
ring is die, bijvoorbeeld, ingesteld wordt op grond van artikel 29bis, §4, maar de contribu-
toire vordering is als bedoeld in artikel 45, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landver-
zekeringsovereenkomst".

Het bestreden vonnis citeert artikel 45, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landver-
zekeringsovereenkomst en besluit:

"Aangezien het door L.R. bestuurde voertuig op de dag van het ongeval gedekt was 
door  twee  verzekeringsovereenkomsten  van  dezelfde  aard,  die  bij  twee  verschillende 
maatschappijen zijn gesloten, wordt de oorspronkelijke vordering derhalve gegrond en het 
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hoger beroep ongegrond verklaard".
Grieven
Luidens artikel 4, 1°, b), van de modelovereenkomst, gevoegd bij het voormelde ko-

ninklijk besluit van 14 december 1992, beschikt de bestuurder van een verzekerd voertuig 
over een uitbreiding van de dekking van zijn verzekeringsovereenkomst, met name wan-
neer hij toevallig een aan een derde toebehorend voertuig bestuurt.

Artikel 4, 3°, van dezelfde modelovereenkomst bepaalt echter dat, in zoverre de bena-
deelden vergoeding hebben verkregen voor  hun schade,  ofwel  krachtens een verzeke-
ringsovereenkomst die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het gebruikte 
voertuig aanleiding geeft, ofwel krachtens een andere, door de bestuurder gesloten verze-
keringsovereenkomst die zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt, de uitbreiding van 
dekking slechts van toepassing is (i) wanneer de verzekeraar die een van de voornoemde 
overeenkomsten gesloten heeft, verhaal neemt op de verzekerde in de gevallen bepaald in 
artikel 25, 3°, c) en 25, 4°, van de huidige overeenkomst of in de hierin niet bepaalde ge-
vallen, behoudens indien de verzekerde vooraf van de mogelijkheid van verhaal in kennis 
werd gesteld, of (ii) wanneer de verzekeringnemer van een van de voornoemde overeen-
komsten aan de verzekerde een verzoek tot terugbetaling richt voor het bedrag van het 
verhaal uitgeoefend in een van de hierboven opgesomde gevallen.

Wanneer, met andere woorden, de benadeelde werd vergoed, met name krachtens de 
verzekeringsovereenkomst die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het ge-
bruikte en bij het ongeval betrokken voertuig aanleiding geeft, is de uitbreiding van de 
dekking, bepaald in artikel 4, 1°, van de modelovereenkomst, slechts van toepassing (i) 
wanneer de verzekeraar die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het be-
trokken voertuig aanleiding kan geven, een verhaal tegen de verzekerde instelt in de ge-
vallen bepaald in artikel 25, 3°, c) en 25, 4°, van de modelovereenkomst, of (ii) wanneer 
de verzekeringnemer van de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het 
betrokken voertuig aanleiding kan geven, aan de verzekerde een verzoek tot terugbetaling 
richt voor het bedrag van het verhaal.

Zo worden in artikel 4, 3°, van de modelovereenkomst, naast de voorwaarden bepaald 
in artikel 4, 1°, van de modelovereenkomst, cumulatieve voorwaarden ingevoerd waaraan 
de bestuurder moet voldoen om voor de uitbreiding van de dekking in aanmerking te ko-
men, met name wanneer hij toevallig een aan een derde toebehorend voertuig bestuurt.

De dekking die met toepassing van artikel 4, 1°, b), van de modelovereenkomst, wordt 
uitgebreid in het voordeel van de toevallige bestuurder van een aan een derde toebehorend 
voertuig, vult dus de dekking aan die geboden wordt door de verzekering van de aanspra-
kelijkheid waartoe het gebruikte voertuig aanleiding heeft gegeven.

Het slachtoffer was te dezen vergoed door de verzekeraar van de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid waartoe het bij het ongeval betrokken voertuig aanleiding had gegeven. Die 
verzekeraar, met name de verweerster, had tegen de verzekerde geen verhaal uitgeoefend 
in de gevallen bepaald in artikel 25, 3°, c), en 25, 4°, van de modelovereenkomst, en de 
verzekeringnemer van die overeenkomst had aan de verzekerde geen enkel verzoek tot te-
rugbetaling gericht voor het bedrag van het door zijn verzekeraar ingestelde verhaal.

In die omstandigheden kon de dekking van de verweerster niet op grond van artikel 4, 
1°, b), van de modelovereenkomst worden uitgebreid in het voordeel van de toevallige be-
stuurder van het gebruikte voertuig.

Het bestreden vonnis, dat integendeel beslist dat de uitbreiding van de dekking van de 
W.A.M.-verzekeringsovereenkomst ten voordele van de bestuurder die toevallig een an-
der, aan een derde toebehorend voertuig bestuurt, niet onderworpen was aan de cumulatie-
ve voorwaarden bepaald in artikel 4, 1° en 3°, van de modelovereenkomst, schendt bijge-
volg artikel 4, 1°, meer bepaald punt b), en 3°, miskent de verbindende kracht die, krach-
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tens de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, toekomt aan dat beding, dat 
van toepassing is op de verzekeringsovereenkomst tussen de betrokken bestuurder en de 
eiseres, en schendt tevens artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992.

Het bestreden vonnis geeft van artikel 4, 1°, en meer bepaald van punt b), en 3°, van de 
modelovereenkomst, op zijn minst een uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoor-
dingen ervan, in zoverre de in dat artikel bepaalde voorwaarden cumulatief moeten wor-
den vervuld (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 
en miskent de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst tussen de eiseres en 
de bij het ongeval betrokken bestuurder (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek).

In dit geval was er bijgevolg geen sprake van een samenloop van verzekeringsovereen-
komsten in de zin van artikel 45, §1, van de wet van 25 juni 1992. Het bestreden vonnis 
veroordeelt de verweerster dus ten onrechte op grond van artikel 45, §2, van dezelfde wet, 
om een gedeelte van de schade van het litigieuze ongeval te vergoeden en schendt derhal-
ve voormeld artikel 45.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 be-

treffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zo-
als het ten tijde van het ongeval van toepassing was, wordt bij een verkeersonge-
val waarbij een motorrijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke 
schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en 
voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de verzeke-
raar die de aansprakelijkheid van de eigenaar of de houder van het motorrijtuig 
dekt overeenkomstig die wet.

Artikel 4, 1°, b), van de modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk be-
sluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplich-
te aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, breidt de dekking van de 
overeenkomst uit tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekering-
nemer en van zijn echtgenoot en kinderen, indien deze bij hem inwonen en de 
wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, in hun hoeda-
nigheid van bestuurder of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder 
van een aan derden toebehorend motorrijtuig, dat zij toevallig zouden besturen, 
zelfs terwijl het omschreven rijtuig in gebruik is.

Hieruit volgt dat, wanneer een van de personen vermeld in artikel 4, 1°, b), van 
de modelovereenkomst, toevallig een aan een derde toebehorend voertuig be-
stuurt, de maatschappij die, krachtens die bepaling, zijn burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid dekt, bij een wegverkeersongeval waarin dat voertuig betrokken 
is, de in artikel 29bis, §1, eerste lid, bedoelde schade van elk slachtoffer van het 
ongeval of van zijn rechthebbenden moet vergoeden.

Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Tweede middel
Artikel 4, 3°, van de modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk besluit 

van 14 december 1992, bepaalt dat, in zoverre de benadeelden vergoeding heb-
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ben verkregen voor hun schade, ofwel krachtens een verzekeringsovereenkomst 
die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het gebruikte rijtuig aan-
leiding geeft, ofwel krachtens een ander door de bestuurder gesloten verzeke-
rings-overeenkomst die zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt, de uitbrei-
ding van dekking van toepassing is wanneer de verzekeraar die een van de voor-
noemde overeenkomsten gesloten heeft, verhaal neemt op de verzekerde in de 
gevallen bepaald in artikel 25, 3°, c) en 25, 4°, van de overeenkomst of in de 
hierin niet bepaalde gevallen, behoudens indien de verzekerde niet vooraf van de 
mogelijkheid van verhaal in kennis werd gesteld, of wanneer de verzekeringne-
mer van een van de voornoemde overeenkomsten aan de verzekerde een verzoek 
tot terugbetaling richt voor het bedrag van het verhaal uitgeoefend in een van de 
hierboven opgesomde gevallen.

Die bepaling heeft tot doel te preciseren dat een uitbreiding van de dekking, 
zoals bepaald in artikel 4, 1°, b), van toepassing blijft op de gevallen die het op-
somt.

Het middel, dat betoogt dat een dergelijke uitbreiding van dekking bijgevolg 
slechts in die gevallen van toepassing is, faalt naar recht.

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

28 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  mevr. 
Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot,  advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Nelissen Grade en Geinger.

Nr. 465

3° KAMER - 28 juni 2010

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - BENADEELDE - VERGOEDING - EIGEN 
RECHT T.A.V. DE VERZEKERAAR VAN DE AANSPRAKELIJKE - RECHTSTREEKSE VORDERING - AARD - 
VOORWERP

2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - BENADEELDE - VERGOEDING - ARTIKEL 86 
WET LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST - INWERKINGTREDING - EIGEN RECHT T.A.V. DE 
VERZEKERAAR - VORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR INGESTELD VÓÓR DIE INWERKINGTREDING - 
TOEPASSING

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - ARTIKEL 86 WET 
LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST - INWERKINGTREDING - EIGEN RECHT T.A.V. DE VERZEKERAAR 
- VORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR INGESTELD VÓÓR DIE INWERKINGTREDING - TOEPASSING

1º Artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst wijzigt de verplichtingen van de verzeker-
aar niet ingrijpend en stelt geen nieuwe aansprakelijkheidsregel vast; het heeft hoofdza-
kelijk tot doel de regeling van de geschillen te vereenvoudigen door aan de benadeelde 



Nr. 465 - 28.6.10 HOF VAN CASSATIE 1977 

een rechtstreekse vordering en een eigen recht toe te kennen en hem tegen het onver-
mogen van de verzekerde te beschermen op een andere wijze dan door het in artikel 20, 
9°,  van  de  Hypotheekwet,  ingestelde  voorrecht1.  (Art.  86,  Wet  Landverzeker-
ingsovereenkomst)

2º en 3° Artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst moet toegepast worden door de 
rechter die na de inwerkingtreding ervan, op 1 januari 1993, uitspraak doet, zelfs wan-
neer het gaat om schadegevallen die vóór die datum zijn ontstaan, behalve wanneer een  
recht onherroepelijk is vastgesteld en voor zover de rechtsvordering tegen de verzeker-
aar niet verjaard is2. (Art. 2, BW; Art. 86, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(AXA BELGIUM nv T.  P & V VERZEKERINGEN cvba e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0169.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 28 november 2007, gewezen 

op verwijzing door het hof van beroep te Brussel ten gevolge van het arrest van 
het Hof van 9 december 2004. 

De zaak is bij beschikking van 8 juni 2010 van de eerste voorzitter verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 86 en 149 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeen-

komst;
- artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum 

van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst;

- algemeen rechtsbeginsel, vastgelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, van de 
onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet op alle toekomstige gevolgen van toestanden 
die onder vigeur van de vroegere wet zijn ontstaan.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt in substantie vast dat de eiseres in de rechten treedt van de 

verzekeringsmaatschappij Le Secours de Belgique, die de apotheek van apotheker M. te-
gen brand verzekerde; dat twee minderjarigen in de nacht van 7 maart 1986 in de apo-
theek zijn binnengedrongen om er een diefstal te plegen en het pand in brand hebben ge-
stoken; dat de twee verweersters in de rechten en verplichtingen zijn getreden van de ver-
zekeraars van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders van de twee minderja-
rigen; dat de ouders van de twee minderjarigen voor hun kind burgerrechtelijk aansprake-
lijk zijn gesteld bij de beslissingen van de jeugdrechtbanken; dat de eiseres, die haar ver-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 465.
2 Ibid.
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zekerde vergoed had tot beloop van 3.600.000 frank, de verweersters bij exploot van 19 
en 23 maart 1990 gedagvaard heeft voor de rechtbank van eerste aanleg te Luik om haar 
uitgaven terug te vorderen; dat de eiseres, na voor de eerste rechter te hebben verklaard 
dat haar rechtsvordering bestond in een zijdelingse vordering, bedoeld in artikel 1166 van 
het Burgerlijk Wetboek, voor het hof van beroep te Luik in haar op 16 oktober 2002 neer-
gelegde conclusie betoogde dat zij tegen de verweersters een rechtstreekse vordering in-
stelde overeenkomstig de artikelen 86 en 87 van de wet van 25 juni 1992; dat het hof van 
beroep te Luik, bij arrest van 17 december 2002, oordeelde "dat de kwalificatie zijdeling-
se vordering onjuist is gebleken, daar het in werkelijkheid om een rechtstreekse vordering 
gaat; dat de rechtstreekse vordering (was) ingesteld in 1990, d.w.z. toen de wet van 25 
juni 1992 nog niet bestond", en de heropening van het debat beval; dat het hof van beroep 
te Luik bij arrest van 2 september 2003 de vordering verjaard heeft verklaard, daar het 
ging om een "nieuwe vordering die bij een op 16 oktober 2002 neergelegde conclusie was 
ingesteld"; dat het Hof van Cassatie, op het cassatieberoep van de eiseres, dat arrest ver-
nietigd heeft wegens schending van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek; dat de zaak 
is verwezen naar het hof van beroep te Brussel,

en verklaart vervolgens de oorspronkelijke vordering van de eiseres tegen de verweer-
sters niet-ontvankelijk en veroordeelt de eiseres in de kosten van de twee instanties.

Het bestreden arrest is gegrond op de volgende redenen:
"Het feit dat artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 van toepassing is op het schadege-

val dat zich heeft voorgedaan vóór 1 januari 1993, de datum waarop dat artikel van de 
voormelde wet in werking is getreden, betekent dat de rechtstreekse vordering vanaf 1 ja-
nuari 1993 kan worden ingesteld voor schadegevallen die vanaf dat tijdstip zich hebben 
voorgedaan, maar ook voor schadegevallen van vóór die datum. Dat impliceert echter niet 
dat de rechtstreekse vordering kon worden ingesteld nog vóór zij wettelijk gezien kon be-
staan, aangezien hierdoor aan de wet van 25 juni 1992 een terugwerkende kracht zou wor-
den verleend die zij niet heeft.

Aangezien het hof (van beroep) gebonden is door het arrest van 17 december 2002 van 
het hof van beroep te Luik, dat voor recht heeft gezegd dat de oorspronkelijke vordering 
die (de eiseres) in 1990 had ingesteld, als een rechtstreekse vordering moest worden be-
schouwd, en het geschilpunt dus definitief is beslecht (Cassatie, 9 december 2004, uitge-
sproken in deze zaak), kan het hof van beroep alleen maar vaststellen dat de brandverze-
keraar, die zijn verzekerde vergoed heeft, op dat ogenblik geen rechtstreekse vordering 
kon instellen om zijn uitgaven terug te vorderen van de verzekeraars van de burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid van de ouders van de voor de litigieuze feiten verantwoordelijke 
daders".

Grieven
Eerste onderdeel
Volgens 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, eerste lid, van datzelfde wetboek, moet het belang een reeds verkregen 
en dadelijk belang zijn.

Het belang bestaat in ieder daadwerkelijk stoffelijk of zedelijk voordeel dat de eiser kan 
halen uit de vordering die hij instelt, op voorwaarde dat ze gegrond is. De hoedanigheid 
valt samen met het voordeel wanneer de rechtsvordering strekt tot erkenning van een sub-
jectief recht en uitgeoefend wordt door degene die aanspraak maakt op dat recht (en niet 
door een lasthebber of vertegenwoordiger van die rechthebbende).

De partij die aanspraak maakt op een vermogensrecht, heeft dus zowel het belang als de 
hoedanigheid die door de voormelde bepalingen worden vereist om een rechtsvordering in 
te stellen. Het belang en de hoedanigheid die door artikel 17 van het Gerechtelijk Wet-
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boek worden vereist opdat de vordering van degene die aanspraak maakt op dat recht ont-
vankelijk kan worden verklaard, hangen niet af van het antwoord op de vraag of de aan-
spraak al dan niet gegrond is. Het onderzoek van het bestaan of de draagwijdte van het 
aangevoerde subjectieve recht valt niet onder het onderzoek van de ontvankelijkheid van 
de vordering maar van de gegrondheid ervan.

Het bestreden arrest ontkent niet dat de eiseres aanspraak maakte op het recht om van 
de verweersters de terugbetaling van haar uitgaven te verkrijgen, maar verklaart de vorde-
ring van de eiseres tegen de verweersters te dezen niet-ontvankelijk, op grond dat de eise-
res, op het ogenblik dat zij de vordering instelde, "niet over een rechtstreekse vordering 
beschikte om de terugbetaling van haar uitgaven te vorderen van de verzekeraars van de 
familiale burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders van de daders van de litigieu-
ze feiten". Het arrest beslist aldus dat de vordering niet ontvankelijk is omdat het recht 
waarop de eiseres aanspraak maakte, zogezegd niet wettelijk was vastgelegd.

Die reden verantwoordt de beslissing niet naar recht volgens welke de eiseres niet het 
vereiste belang of de vereiste hoedanigheid had om de vordering in te stellen waarbij zij 
vroeg om het recht waarop zij aanspraak maakte, te bekrachtigen. Het arrest schendt bij-
gevolg de artikelen 17 en 18, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Volgens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor het toeko-

mende; zij heeft geen terugwerkende kracht. Overeenkomstig het in de voormelde bepa-
ling vastgelegde algemeen rechtsbeginsel van de onmiddellijke toepassing van de nieuwe 
wet, is die wet onmiddellijk van toepassing op de toekomstige gevolgen van toestanden 
die onder vigeur van de vroegere wet zijn ontstaan, voor zover die toepassing geen af-
breuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, onder 
hoofdstuk III  betreffende de aansprakelijkheidsverzekeringen, bepaalt:  "De verzekering 
geeft de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. De door de verzekeraar ver-
schuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met uitsluiting van de overige 
schuldeisers van de verzekerde." Die bepaling is in werking getreden op 1 januari 1993, 
krachtens artikel 149 van die wet en artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 augustus 
1992.

Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 wijzigt de verplichtingen van de verzekeraar 
niet ingrijpend, daar het geen betrekking heeft op het bestaan of de omvang van het recht 
op de verzekeringsvergoeding, maar slechts een antwoord geeft op de vraag wie recht 
heeft op de verzekeringsvergoeding; dat artikel heeft hoofdzakelijk tot doel de afhande-
ling van de geschillen te vereenvoudigen door aan de benadeelde een rechtstreekse vorde-
ring toe te kennen en die persoon tegen het onvermogen van de verzekerde te beschermen 
op een andere wijze dan door hem het voorrecht, bedoeld in artikel 20, 9°, van de Hypo-
theekwet, toe te kennen.

Gelet op de wil van de wetgever om de uitoefening van de rechten van de benadeelde te 
onderwerpen aan de onmiddellijke uitwerking van de nieuwe wet, beschikt de benadeelde 
ook over een rechtstreekse vordering voor feiten die dagtekenen van vóór 1 januari 1993, 
tenzij het gaat om onherroepelijk vastgestelde rechten. Wat dat betreft is de datum waarop 
de rechtsvordering is ingesteld, van geen belang, op voorwaarde evenwel dat de rechts-
vordering tegen de verzekeraar niet verjaard is.

Indien de rechter vóór 1 januari 1993, datum van inwerkingtreding van artikel 86 van 
de wet van 25 juni 1992, uitspraak had gedaan over de rechtsvordering die door de bena-
deelde of door de in zijn rechten gesubrogeerde was ingesteld tegen de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker en die ertoe strekte om van 
laatstgenoemde verzekeraar rechtstreeks de vergoeding van zijn schade te verkrijgen, had 
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de rechter die vordering wel degelijk niet kunnen toewijzen. Aangezien het hof van be-
roep echter na 1 januari 1993 uitspraak heeft gedaan in een zaak waarin de rechten ten 
aanzien van de verzekeraar niet onherroepelijk zijn vastgesteld, kon het hof (van beroep) 
niet weigeren artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op het hem voorgelegde geschil toe 
te passen, in zoverre dat artikel aan de benadeelde een eigen recht op de verzekeringsver-
goeding toekent, alleen op grond dat de rechtsvordering is ingesteld op een tijdstip waarop 
de wet van 25 juni 1992 nog niet bestond.

Het bestreden arrest stelt te dezen niet vast dat de rechtstreekse vordering die de eiseres 
in 1990 tegen de verweersters heeft ingesteld, zou zijn verjaard. Het beslist echter dat de 
rechtsvordering niet ontvankelijk is, op grond dat de rechtstreekse vordering niet vóór het 
bestaan ervan kon worden ingesteld, daar het de wet van 25 juni 1992 op dat punt een te-
rugwerkende kracht zou moeten geven die zij niet heeft.

Het arrest schendt aldus artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en miskent het in die be-
paling vastgelegde algemeen rechtsbeginsel van de onmiddellijke toepassing van de nieu-
we wet, schendt de artikelen 86 en 149 van de wet van 25 juni 1992 en artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 24 oktober 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
In de regel is een nieuwe wet niet alleen van toepassing op toestanden die na 

haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de 
onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren 
onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet 
aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
bepaalt dat de verzekering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar 
geeft en dat de door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding aan de be-
nadeelde toekomt, met uitsluiting van de overige schuldeisers van de verzekerde.

Die bepaling wijzigt de verplichtingen van de verzekeraar niet ingrijpend en 
stelt geen nieuwe aansprakelijkheidsregel vast; ze heeft hoofdzakelijk tot doel de 
afhandeling van geschillen te vereenvoudigen door aan de benadeelde een recht-
streekse vordering en een eigen recht toe te kennen en hem tegen het onvermo-
gen van de verzekerde te beschermen op een andere wijze dan door het in artikel 
20, 9°, van de Hypotheekwet bedoelde voorrecht.

De wetgever heeft aan die bepaling onmiddellijk uitwerking willen geven. De 
rechter die uitspraak doet na de datum van inwerkingtreding ervan, d.i. 1 januari 
1993, moet die bepaling toepassen, zelfs wanneer het gaat om schadegevallen die 
vóór die datum zijn ontstaan, behalve wanneer de rechten onherroepelijk zijn 
vastgesteld en voor zover de rechtsvordering tegen de verzekeraar niet verjaard 
is.

Het bestreden arrest, dat weigert de gegrondheid van de vordering van de eise-
res te onderzoeken, op grond dat "de rechtstreekse vordering niet vóór het be-
staan ervan kon worden ingesteld", omdat anders aan artikel 86 van de wet van 
25 juni 1992 op dat punt "terugwerkende kracht zou worden verleend, (dat het) 
niet heeft", maar uitspraak doet na de inwerkingtreding van die bepaling, is niet 
naar recht verantwoord.
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Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 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 Bergen.

28 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  mevr. 
Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot,  advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. Kirkpatrick en Geinger.

Nr. 466

3° KAMER - 28 juni 2010

1º BEURS - WISSELAGENT - WAARBORGKAS VAN DE WISSELAGENTEN - INTERVENTIE - 
VOORWAARDEN - TOEGESTANE ACTIVITEITEN - ROERENDE WAARDEN - BEWIJS - BEWIJSLAST

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - WISSELAGENT - WAARBORGKAS VAN DE WISSELAGENTEN - 
INTERVENTIE - VOORWAARDEN - ROERENDE WAARDEN - BEWIJSLAST

1º en 2° Volgens artikel 14 van de statuten van de Waarborgkas van de wisselagenten,  
aangenomen bij koninklijk besluit van 19 november 1986, is het waarborgfonds bestemd  
voor  het  aanzuiveren  van  de  beroepsverbintenissen  van  de  leden  voor  zover  deze 
verbintenissen betrekking hebben op de roerende waarden; wie een beroep wil doen op 
de  interventie  van dat  waarborgfonds,  moet  aantonen dat  de  voorwaarden  voor  een  
dergelijke interventie vervuld zijn.  (Art. 1315, eerste en tweede lid, BW; Art. 14, KB 19 
nov.  1986;  Art.  3,  Algemeen  reglement  van  de  Waarborgkas  van  de  wisselagenten, 
goedgkeurd bij MB 5 aug. 1988)

(V. T. BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, publiekrechtelijk rechtsper-
soon)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0565.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 maart 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 20 mei 2010 van de eerste voorzitter verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 74, inzonderheid zesde lid, van titel V van boek I van het Wetboek van Koop-

handel, zoals het van kracht was vóór de opheffing ervan bij de wet van 4 december 1990 
op de financiële transacties en de financiële markten (artikel 104, 1°);

-  artikel  3  van het algemeen reglement  van de Waarborgkas van de wisselagenten, 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 augustus 1988.

Aangevochten beslissingen
Het arrest "verklaart het hoofdberoep ontvankelijk en zegt dat alleen dat hoofdberoep 

gegrond is; vernietigt het beroepen vonnis; opnieuw uitspraak doende bij wege van nieu-
we beschikkingen, verklaart het de oorspronkelijke vordering van (de eiser) ongegrond en 
verwerpt ze; verklaart de nieuwe vordering die in hoger beroep werd ingesteld, niet-ont-
vankelijk en legt de kosten van de twee instanties ten laste (van de eiser)".

Het arrest grondt die beslissingen met name op de volgende redenen:
Het arrest beslist, na de teksten van de toepasselijke wetten en verordeningen te hebben 

weergegeven, dat die teksten "het Waarborgfonds niet toestaan om de risico's te dekken 
die voortvloeien uit de algemene beroepsactiviteit van de wisselagent" en dat "zijn inter-
ventie beperkt is tot de relaties die betrekking hebben hetzij op de verhandeling en de be-
waring van roerende waarden, hetzij op de gelden die bestemd zijn voor de aankoop of af-
komstig zijn uit de verkoop van die waarden",

en beslist, met betrekking tot het bewijslast, wat volgt:
"Overeenkomstig artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, moet degene die de uitvoe-

ring van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan bewijzen;
(De eiser) voert geen enkele wettelijke of verordenende bepaling aan volgens welke de 

(verweerder) zou moeten aantonen dat de litigieuze verrichting dat karakter niet had en 
dus onwettig was;

Het bewijs moet dus door hem geleverd worden;
Bijgevolg moet hij de oorsprong en de bestemming aantonen van de gelden die wissel-

agent B. voor hem bewaarde, zodat nagegaan kan worden of zij voortkwamen uit de ver-
koop van roerende waarden of aangewend gingen worden om roerende waarden aan te 
kopen en niet terugbetaald konden worden (cfr. Brussel, 27 maart 2003, onuitgegeven, in-
zake FIF / Delwiche, AR nr. 1995/AR/3133)".

Grieven
Artikel 1315, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, in het eerste lid, dat degene die de 

uitvoering van een verbintenis  vordert,  het  bestaan daarvan moet bewijzen,  en,  in het 
tweede lid, dat, omgekeerd, degene die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren 
van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweegge-
bracht; artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek is slechts een veralgemening van de re-
gel die is vastgelegd in het voormelde artikel 1315.

Krachtens artikel 74, zesde lid, van het in het middel bedoelde Wetboek van Koophan-
del,  mogen de wisselagenten geen andere deposito's van kapitalen aanvaarden dan die 
welke verband houden met de uitoefening van hun beroep, noch aan die deposito's de 
vorm geven van spaardeposito's.



Nr. 466 - 28.6.10 HOF VAN CASSATIE 1983 

Artikel 3 van het in het middel bedoelde algemeen reglement van de Waarborgkas van 
de wisselagenten, bepaalt dat de Kas, wiens verplichtingen zijn overgenomen door de ver-
weerder, slechts optreedt voor schuldvorderingen die hun oorsprong vinden in de professi-
onele verbintenissen van de leden en die betrekking hebben hetzij op de verhandeling en 
de bewaring van roerende waarden, hetzij op de gelden die bestemd waren voor de aan-
koop of afkomstig waren uit de verkoop van die waarden.

Overeenkomstig artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, diende de ver-
weerder, die beweerde van waarborg vrijgesteld te zijn, op grond dat de aan wisselagent 
B. overhandigde gelden een onwettig deposito van gelden vormden omdat die verrichting 
niet bestemd was voor de aankoop van roerende waarden, aan te tonen dat de voorwaar-
den voor die wettelijke grond van vrijstelling van waarborg vervuld waren.

Het arrest beslist daarentegen, op grond van artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, dat de eiser de bestemming van de door hem aan wisselagent B. overhandigde 
gelden diende aan te tonen, zodat bewezen kon worden dat de gelden voor de aankoop 
van roerende waarden aangewend gingen worden.

Het arrest keert aldus onwettig de bewijslast om (schending van de artikelen 1315, eer-
ste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor 
zover nodig, 74, inzonderheid zesde lid, van het in het middel bedoelde Wetboek van 
Koophandel, en 3 van het algemeen reglement van de Waarborgkas van de wisselagenten, 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 augustus 1988).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, in het eerste lid, dat degene 

die  de  uitvoering  van  een  verbintenis  vordert,  het  bestaan  daarvan  moet 
bewijzen, en, in het tweede lid, dat degene die beweert bevrijd te zijn, het bewijs 
moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbinte-
nis heeft teweeggebracht.

Artikel 3 van het algemeen reglement van de Waarborgkas van de wisselagen-
ten, goedgekeurd bij het ministerieel besluit van 5 augustus 1988, zoals dat arti-
kel van toepassing was op de feiten, bepaalt dat de Kas, wiens verplichtingen 
door de verweerder zijn overgenomen, slechts optreedt voor schuldvorderingen 
die hun oorsprong vinden in de professionele verbintenissen van de leden en die 
betrekking hebben hetzij op de verhandeling en de bewaring van roerende waar-
den, hetzij op de gelden die bestemd waren voor de aankoop of afkomstig waren 
uit de verkoop van die waarden.

Krachtens artikel 14 van de statuten van de Waarborgkas van de wisselagen-
ten, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 19 november 1986, is het waar-
borgfonds bestemd voor het aanzuiveren van de beroepsverbintenissen van de le-
den, voor zover deze verbintenissen betrekking hebben op de roerende waarden.

Uit die bepalingen volgt dat degene die een beroep wil doen op de interventie 
van de verweerder, moet aantonen dat de voorwaarden voor een dergelijke inter-
ventie vervuld zijn.

Het arrest stelt vast dat de eiser op 4 oktober 1988 een bedrag van 2.000.000 
frank aan wisselagent B. heeft overhandigd, dat die wisselagent op 21 april 1989 
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failliet is verklaard en dat de rechtsvordering die de eiser op 14 januari 1993 
heeft ingesteld, ertoe strekt de verweerder te doen veroordelen om hem een be-
drag van 44.151,42 euro te betalen ter vergoeding van de schade die hij ten ge-
volge van dat faillissement door het verlies van die gelden geleden heeft.

Het arrest beslist bijgevolg wettig dat de bewijslast op de eiser rust.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

28 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  mevr. 
Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot,  advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Foriers en Van Ommeslaghe.

Nr. 467

3° KAMER - 28 juni 2010

1º ONDERWIJS - GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS - FRANSE GEMEENSCHAP - VERPLICHTING - 
WEDDETOELAGEN - PERSONEELSLID - SUBJECTIEF RECHT

2º ONDERWIJS - GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS - FRANSE GEMEENSCHAP - 
WEDDETOELAGEN - BETALINGSPLICHT - ONTSTAAN - PLAATS WAAR DE ARBEID WORDT VERRICHT

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS - FRANSE 
GEMEENSCHAP - WEDDETOELAGEN - BETALINGSPLICHT - ONTSTAAN - PLAATS WAAR DE ARBEID 
WORDT VERRICHT

4º ONDERWIJS - GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS - PERSONEELSLID - WACHTGELD - ZIEKTE - 
STAND TERBESCHIKKINGSTELLING - EINDE - VOORWAARDEN

1º Tegenover de verplichting van de Staat, in wiens plaats de gemeenschappen zijn getre-
den, om rechtstreeks en maandelijks de weddetoelagen aan de leden van het personeel  
van de gesubsidieerde instellingen te betalen, staat een subjectief recht van die leden  
t.a.v. die overheden. (Artt. 25, tweede lid, en 36, tweede lid, Wet 29 mei 1959)

2º en 3° Aangezien het personeelslid, door zijn arbeid, een subjectief recht op de wed-
detoelagen heeft verkregen, is de verplichting van de betrokken overheid om die te betal-
en, ontstaan op de plaats waar die arbeid is verricht. (Art. 624, 2°, Gerechtelijk Wetboek)

4º  Geen  enkele  bepaling  impliceert  dat  de  stand  terbeschikkingstelling  wegens  ziekte  
slechts kan eindigen wanneer het bevoegde gezag die stand beëindigt door het person-
eelslid opnieuw in stand dienstactiviteit te plaatsen. (Artt. 25, tweede lid, en 36, tweede 
lid, Wet 29 mei 1959; Art. 65, Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993)

(FRANSE GEMEENSCHAP T. D.)

ARREST (vertaling)
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(AR S.09.0047.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 juni 2008 gewezen door 

het arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert vier middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, 578, 7°, en 643 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 23 en 42 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 

van het loon der werknemers;
- de artikelen 2, 25, 26, 36, inzonderheid §1, en, voor zover nodig, 27 tot 29 van de wet 

van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving (arti-
kel 2 zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij het decreet van de Franse Ge-
meenschap van 17 december 2003);

- de artikelen 9 en 67 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 1 februari 1993 
houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij on-
derwijs (artikel 9 zoals het van kracht was zowel vóór als na de wijziging ervan bij het de-
creet van 19 december 2002).

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de arbeidsrechtbank "zich terecht bevoegd heeft verklaard om ken-

nis te nemen van de zaak op grond van artikel 578, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek" en 
verklaart, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechters, de vorderingen van de 
verweerster tegen de eiseres ontvankelijk; "zegt voor recht dat (de eiseres) onwettig, in 
strijd met de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werkne-
mers, zonder titel of recht ambtshalve inhoudingen op de aan (de verweerster) voor okto-
ber 2002 tot en met februari 2003 verschuldigde weddetoelagen in mindering heeft ge-
bracht; zegt voor recht dat de terbeschikkingstelling wegens ziekte van (de verweerster) 
vanuit medisch en juridisch oogpunt is geëindigd op 29 juni 2002; zegt voor recht dat (de 
verweerster) opnieuw in de stand dienstactiviteit  is geplaatst  na het verstrijken van de 
door haar medisch getuigschrift gedekte periode en dat (de eiseres) haar terecht weddetoe-
lagen tegen 100 pct. heeft toegekend voor de periode van 29 juni 2002 tot en met 31 au-
gustus 2002", en veroordeelt de eiseres om aan de verweerster "de bedragen terug te beta-
len die ambtshalve en onwettig zijn ingehouden van de weddetoelagen van oktober 2002 
tot en met februari 2003".

Die beslissingen zijn gegrond op twee categorieën van redenen.
1. Het arrest verantwoordt eerst de bevoegdheid van de arbeidsgerechten op grond van 

de volgende redenen, die niets te maken hebben met de analyse en de kwalificatie die ver-
volgens aan de oorspronkelijke vorderingen gegeven moeten worden om de gegrondheid 
ervan te beoordelen:

"Artikel 578, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek (...) bepaalt dat de arbeidsrechtbank be-
voegd is om kennis te nemen van de geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn 
van een overtreding van de wetten en de besluiten betreffende de arbeidsreglementering. 
(...) In tegenstelling tot wat (de eiseres) betoogt, heeft de rechtbank het voorwerp van de 
vordering niet gewijzigd door een eis (weddetoelage) door een andere (loon) te vervan-
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gen, aangezien de slotsom van de gedinginleidende dagvaarding wel degelijk betrekking 
heeft op het loon. De rechtbank heeft dat voorwerp evenmin gewijzigd door de juridische 
omschrijving uit te breiden die (de verweerster) aan haar vordering gegeven heeft, daar de 
rechtsvordering wel degelijk gegrond was op de wet van 12 april 1965. (...) Indien reeds 
in dit stadium van de redenering ervan uitgegaan zou worden dat de wet van 12 april 1965 
te dezen niet van toepassing zou zijn, omdat zij de gebruikelijke betekenis van het begrip 
"loon" niet zou hanteren, dat het begrip "weddetoelage" niet zou omvatten, of omdat (de 
eiseres) niet de werkgever is, dan zou dit neerkomen op een voorbarige beoordeling van 
de grond van de zaak. Zelfs al zou in fine moeten onderzocht worden of de betrekkingen 
tussen de partijen niet geregeld worden door (de wet van 12 april 1965 betreffende de be-
scherming van het loon der werknemers), quod non, dan nog dient men zich te houden 
(aan het beginsel volgens hetwelk) de volstrekte bevoegdheid beoordeeld wordt in het 
licht van de oorspronkelijke vordering die voor de eerste rechter is gebracht, meer bepaald 
gegrond is op de schending van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon, inzonderheid op artikel 23 van die wet, en die de onwettige inhoudingen op (het) 
loon aanklaagt".

2. Het arrest, dat de gegrondheid van de vordering onderzoekt, vervolgt:
"Het subjectieve recht (op de betaling van de weddetoelagen) gaf (de verweerster) de 

keus om ofwel haar rechtsvordering te gronden op haar individuele arbeidsverhouding 
met het bevoegd gezag als werkgever of met (de eiseres) als schuldenaar van haar loon, 
ofwel om zich te beroepen op de wet van 12 april 1965, wat ze in dit geval heeft gedaan.

In laatstgenoemd geval rijst de vraag of de door die verordenende bepaling geboden be-
scherming (de verweerster) ten goede komt, gelet op de betekenis die deze wet geeft aan 
het begrip 'loon' (artikel 2) in vergelijking met het begrip 'weddetoelage', en gelet op de 
mogelijkheid om die wetsbepalingen aan te voeren tegen een partij waarmee de eiser niet 
rechtstreeks door een arbeidsovereenkomst verbonden is.

Het (arbeids)hof neemt op dat punt de oordeelkundige redengeving van de rechtbank 
over en beschouwt die hier als volledig weergegeven (...): de weddetoelage is een loon 
omdat zij een tegenprestatie voor verrichte arbeid vormt; het subjectieve recht op de wed-
detoelage geldt ten aanzien van (de eiseres) en verplicht haar dus om de dwingende regle-
mentering betreffende de bescherming van het loon na te leven".

De door het arrest aldus overgenomen redenen van de eerste rechters zijn de volgende:
"Bij gebrek aan een bijzondere, gunstigere reglementering, is de wet van 12 april 1965 

betreffende de bescherming van het loon der werknemers van toepassing op de leden van 
het onderwijzend personeel, ongeacht of zij statutair benoemd dan wel contractueel aan-
geworven zijn.

De wetgever heeft het begrip loon in artikel 2 uitgebreid door de bescherming van de 
wet van 12 april 1965 ook toe te kennen aan de personen die met werknemers gelijkge-
steld worden doordat zij in een ondergeschikte arbeidsverhouding ten aanzien van een 
werkgever tewerkgesteld worden.

Het staat vast dat de voordelen die op grond van de gepresteerde arbeid aan de met 
werknemers gelijkgestelde personen verschuldigd zijn, in werkelijkheid geen loon zijn 
omdat er geen arbeidsovereenkomst gesloten is. Loon is immers een van de bestaansrede-
nen van de arbeidsovereenkomst.

Hoewel de voordelen die op grond van de gepresteerde arbeid verschuldigd zijn aan de 
met werknemers gelijkgestelde personen geen loon zijn, moeten zij evenwel als loon be-
schouwd worden overeenkomstig de wet betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers, zodra artikel 2 van de wet het begrip loon uitbreidt.

In dat geval bestaat het recht op loon echter alleen op voorwaarde dat de partijen dat 
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uitdrukkelijk overeengekomen zijn en de verplichting om het loon te betalen voortvloeit 
uit een andere rechtsbron, zoals een eenzijdige verbintenis, een wet, een reglement, een 
collectieve arbeidsovereenkomst of een gebruik.

Uit het voorgaande volgt dat (de verweerster) haar recht om van (de eiseres) de betaling 
van haar weddetoelage te vorderen weliswaar baseert op artikel 36 van de wet van 29 mei 
1959 en uit artikel 67 van het decreet van 1 februari 1993, maar dat dit voordeel niettemin 
gelijkgesteld zal worden met loon dat beschermd wordt door de wet van 12 april 1965, 
ook al oefent (de eiseres) over (de verweerster) niet het gezag van een werkgever uit.

(De verweerster) kan zich ten aanzien van (de eiseres) dus met goed gevolg beroepen 
op de bescherming van de wet van 12 april 1965, met dien verstande dat het wat dat be-
treft niets uitmaakt dat de partijen niet onderling door een arbeidsovereenkomst gebonden 
zijn".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek is volstrekte bevoegdheid de rechts-

macht bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het spoedeisend 
karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen.

Wanneer de rechter uitspraak doet over de gegrondheid van de vordering, moet hij re-
kening houden met het doel dat de eiser werkelijk voor ogen staat, indachtig de feiten die 
met name worden aangevoerd door de partijen, en moet hij ambtshalve de juridische om-
schrijving wijzigen die de eiser tot staving van zijn rechtsvordering aanvoert,  wanneer 
deze onjuist is.

Het onderwerp van de vordering kan niet anders beoordeeld worden in het geval de vol-
strekte bevoegdheid moet worden bepaald van de rechter die van de zaak kennisgenomen 
heeft en in het geval er uitspraak moet worden gedaan over de grond van de zaak.

Zelfs in het stadium van de beoordeling van zijn volstrekte bevoegdheid kan de rechter 
bijgevolg geen genoegen nemen met de kwalificatie die de eiser aan het onderwerp van 
zijn vordering gegeven heeft maar moet hij dat voorwerp zelf kwalificeren of wijzigen op 
grond van de feiten die de partijen met name in hun geschreven processtukken aanvoeren, 
waarbij hij rekening moet houden met het concrete, feitelijke resultaat dat de eiser wil be-
reiken.

Bijgevolg wordt de beslissing van de feitenrechters over de volstrekte bevoegdheid te 
dezen niet naar recht verantwoord door de reden van het arrest volgens welke, "indien 
reeds in dit stadium van de redenering ervan uitgegaan zou worden dat de wet van 12 april 
1965 te dezen niet van toepassing zou zijn, omdat (het onderwerp van de voor de eerste 
rechter ingestelde vordering) de gebruikelijke betekenis van het begrip "loon" niet zou 
hanteren, dat het begrip "weddetoelage" niet zou omvatten, of omdat (de eiseres) niet de 
werkgever is, dan zou dit neerkomen op een voorbarige beoordeling van de grond van de 
zaak, (...) de volstrekte bevoegdheid wordt beoordeeld in het licht van de oorspronkelijke 
vordering die voor de eerste rechter is gebracht".

Die reden betekent immers dat de feitenrechters beslist hebben dat zij voor het onder-
zoek van de volstrekte bevoegdheid van de arbeidsgerechten niet hoefden te bepalen of de 
wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon daadwerkelijk van toepas-
sing was op de arbeidsverhouding tussen de eiseres en de verweerster daar die vraag uit-
sluitend van belang was voor de beslissing over de grond van de zaak, maar dat ze daaren-
tegen alleen rekening mochten houden met de grondslag en de kwalificatie zoals zij door 
de verweerster zijn aangevoerd in haar schriftelijke processtukken (gedinginleidende dag-
vaarding en conclusie), daar die grondslag en die kwalificatie, zelfs als zij onjuist zouden 
zijn, de enige criteria zijn die de rechter in aanmerking moet nemen om het onderwerp 
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van de vordering te bepalen in de zin van artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek.
Kortom, de eerste categorie redenen van het arrest is onwettig en miskent het beginsel 

volgens hetwelk het onderwerp van de vordering, die de volstrekte bevoegdheid bepaalt 
van de rechter die van de zaak heeft kennisgenomen, door die rechter gekwalificeerd moet 
worden overeenkomstig de wet, waarbij hij zich niet hoeft te houden aan de kwalificatie 
die de partijen eraan gegeven hebben. Het arrest, dat de door de eiseres tegen de rechts-
vordering van de verweerster opgeworpen exceptie van onbevoegdheid verwerpt op grond 
van die eerste categorie redenen, miskent dus het wettelijk begrip 'onderwerp van de vor-
dering' in de zin van artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek (schending van dat artikel 9, 
inzonderheid eerste lid, en van artikel 578, 7°, van datzelfde wetboek) en miskent even-
eens het feit dat de regels betreffende de volstrekte bevoegdheid de openbare orde raken 
(schending van de artikelen 9, inzonderheid tweede lid, en 643 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

Tweede onderdeel
A. De wet van 29 mei 1959 (vroeger "de Schoolpactwet", thans "wet tot wijziging van 

sommige bepalingen van de onderwijswetgeving"), die een reeds lang bestaande traditie 
overneemt, legt twee grondbeginselen vast: 1. de kosten van het onderricht, verstrekt in de 
instellingen of afdelingen van instellingen voor onderwijs, opgericht door publiekrechte-
lijke rechtspersonen en door particulieren (met inbegrip van het loon van de leerkrachten 
en de andere personeelsleden) vallen ten laste van het bevoegd gezag (artikel 25, eerste 
lid) en 2. de Staat, in wiens rechten de gemeenschappen getreden zijn, verleent aan de in-
stellingen en afdelingen van instellingen die aan de bij wet, decreet en verordening gestel-
de voorwaarden voldoen, weddetoelagen en werkingstoelagen (artikel 25, tweede lid).

De aard van de twee soorten toelagen is fundamenteel dezelfde en wordt uitgedrukt 
door het algemeen begrip "toelage": het gaat om een bijzonder soort staatssteun, die in de 
vorm van een financiële tegemoetkoming van een publiekrechtelijke rechtspersoon (de 
Staat of de gemeenschap) aan ondergeschikte publiekrechtelijke rechtspersonen of privé-
instellingen verstrekt vordt, voor de financiering van bepaalde activiteiten die van alge-
meen belang worden geacht. De weddetoelagen en de werkingstoelagen bedoeld in artikel 
25, tweede lid, van de wet van 1959 zijn onderworpen aan alle supranationale, grondwet-
telijke, budgettaire en administratieve regels die van toepassing zijn op toelagen in het al-
gemeen en, met name, aan de grondbeginselen van gelijkheid en wettelijkheid.

Voor het bevoegde gezag vormen de wedden van de leerkrachten en andere personeels-
leden van de onderwijsinstellingen slechts een bijzondere post op het werkingsbudget. De 
wet regelt de weddetoelagen op een bijzondere wijze (wat in een specifieke benaming re-
sulteert), met de bedoeling om de personeelsleden beter te beschermen, door hen in een 
bevoorrechte positie te plaatsen ten aanzien van de andere schuldeisers, leveranciers en 
dienstverstrekkers van de onderwijsinstelling of van het bevoegde gezag. Die bijzondere 
bescherming blijkt met name uit de verplichting, voor het gezag dat bevoegd is voor de 
gesubsidieerde instellingen, om aan de leken onder hun personeel lonen toe te kennen die 
"ten minste gelijk zijn" aan de weddetoelagen die door de Gemeenschap voor de betrok-
kenen worden toegekend (artikel 26) en uit de regel volgens welke de Gemeenschap ver-
plicht is om "rechtstreeks en maandelijks de weddetoelagen aan de leden van het perso-
neel van de gesubsidieerde instellingen" te betalen (artikel 36, §1, tweede lid).

Die beschermingsregels wijzigen geenszins de aard van de weddetoelage, die een toela-
ge blijft, dat wil zeggen een financiële bijdrage die door de subsidiërende overheid aan het 
bevoegde gezag (ondergeschikte overheid of privé-instelling) wordt toegekend om hem in 
staat te stellen zijn opdracht van algemeen belang te vervullen. De weddetoelage mag niet 
verward worden met het loon dat contractueel overeengekomen wordt tussen het bevoeg-
de gezag en het personeelslid, zelfs al doet de betaling van die weddetoelage die de Ge-
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meenschap verricht overeenkomstig artikel 36, §1, tweede lid, van de wet van 1959, de 
contractuele verplichting van het bevoegde gezag ten aanzien van het personeelslid tot be-
loop van hetzelfde bedrag teniet.

Het onderscheid tussen weddetoelage, enerzijds, en loon, anderzijds, wordt bevestigd 
door verschillende bepalingen van de wet van 1959 en, met name, door het reeds vermel-
de artikel 26, waaruit volgt dat het loon dat tussen het bevoegde gezag en het personeels-
lid overeengekomen wordt,  in de regel het bedrag van de weddetoelage te boven kan 
gaan.

Dat onderscheid is daarenboven vastgelegd in artikel 9 van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeels-
leden van het gesubsidieerd vrij onderwijs. Luidens dat artikel 9 heeft het bevoegde gezag 
de verplichting om het loon tegen de overeengekomen voorwaarden en op de overeenge-
komen tijd en plaats uit te betalen. Die aan het bevoegde gezag opgelegde verplichting 
valt niet samen met de aan de Gemeenschap opgelegde verplichting om de weddetoelage 
te betalen, daar die verplichting vaak aan andere voorwaarden onderworpen is dan die 
waaronder het bevoegde gezag verplicht is om het loon te betalen.

B. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de weddetoelage weliswaar niet samen-
valt met het loon dat tussen het personeelslid en het bevoegde gezag is overeengekomen, 
maar dat de Gemeenschap, de subsidiërende overheid, evenmin samenvalt met de werkge-
ver en ten aanzien van de leerkracht of een ander personeelslid van het gesubsideerd on-
derwijs geen van de bevoegdheden uitoefent die kenmerkend zijn voor het gezag van een 
werkgever. Daar wordt overigens uitdrukkelijk op gewezen, zowel in het arrest als in het 
vonnis, waarvan het arrest de redenen overneemt.

C. De toepassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers is in de regel beperkt tot de betrekkingen tussen werknemers en werkge-
vers (artikel 1).

Die wet verstaat onder "loon" uitsluitend het loon in geld en bepaalde voordelen waar-
op de werknemer recht heeft "ingevolge zijn dienstbetrekking". Daarenboven, en behou-
dens enkele uitzonderlijke gevallen zoals fooien, zijn het loon en de andere voordelen die 
in de wet bedoeld worden, alleen die welke "ten laste van de werkgever" vallen (artikel 2 
van de voormelde wet van 12 april 1965).

Bijgevolg valt de in artikel 25, tweede lid, a), van de wet van 1959, bedoelde weddetoe-
lage ingevolge de overwegingen sub A en B, om de volgende twee redenen niet onder de 
toepassing van de wet van 12 april 1965: 1. zij vormt geen tegenprestatie voor de arbeid 
die het personeelslid verricht ingevolge de overeenkomst tussen hem en het bevoegde ge-
zag en 2. de subsidiërende overheid verkrijgt de hoedanigheid van werkgever niet, daar 
alleen het bevoegde gezag het gezag van de werkgever uitoefent, ondanks de bepalingen 
van de wet van 1959 en het decreet van 1 februari 1993 van de Franse Gemeenschap die 
ertoe strekken om de betaling van de weddetoelagen aan het personeelslid te waarborgen.

Aangezien de betaling van de weddetoelage niet onder de toepassing van de wet van 12 
april 1965 valt, kunnen de inhoudingen van de eiseres op de aan de verweerster betaalde 
toelagen derhalve niet beschouwd worden als een inbreuk op de artikelen 23 en 42 van de 
voormelde wet en heeft het arrest niet wettig kunnen beslissen dat de vordering, die ertoe 
strekt voor recht te doen zeggen dat de litigieuze bedragen zonder titel of recht waren in-
gehouden en de eiseres te doen veroordelen tot terugbetaling van de van de verweerster 
ingehouden bedragen, een geschil van burgerlijke aard is dat het gevolg is van een over-
treding van de wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangele-
genheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, en dat krachtens artikel 578, 7°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, aan het arbeidsgerecht kan worden voorgelegd.

De tweede categorie redenen kan de beslissing over de volstrekte bevoegdheid bijge-
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volg niet naar recht verantwoorden. Het arrest, dat zijn beslissing op die tweede categorie 
redenen grondt, miskent het feit dat de weddetoelage bedoeld in artikel 25, tweede lid, a), 
van de wet van 1959, geen loon is dat aan het personeelslid verschuldigd is als tegenpres-
tatie voor de verrichte arbeid maar staatssteun is die aan het bevoegde gezag wordt toege-
kend om het in staat te stellen een opdracht van algemeen belang te vervullen (schending 
van alle bepalingen van de wet van 29 mei 1959 en van het decreet van de Franse Ge-
meenschap van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsle-
den van het gesubsidieerd vrij onderwijs, die bedoeld worden in de aanhef van het mid-
del). Het arrest miskent daarenboven het begrip "loon" in de zin van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (schending van artikel 2 
van die wet van 12 april 1965) en breidt de toepassing van die wet onwettig uit (schending 
van de artikelen 1, 2, 23 en 42 van de voormelde wet van 12 april 1965 en, voor zover no-
dig, 578, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek). Het arrest miskent ten slotte het begrip ge-
schillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en be-
sluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegd-
heid van de arbeidsrechtbank in de zin van artikel 578, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek 
(schending van dat artikel).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 624, inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt de volgende feiten vast: 1. "(de verweerster), een vastbenoemde leer-

kracht kleuteronderwijs, die tewerkgesteld is in de door (de eiseres) gesubsidieerde vrije 
basisschool te Bergen, was om in het medisch getuigschrift aangegeven medische redenen 
arbeidsongeschikt van 15 juni 2002 tot 28 juni 2002; aangezien zij haar dagen ziektever-
lof tegen 26 juni 's avonds volledig had opgenomen, werd zij vanaf 27 juni wegens ziekte 
ter beschikking gesteld; de jaarlijkse vakantie is begonnen op 1 juli 2002 en eindigde op 
zaterdag 31 augustus 2002, (de verweerster) heeft het werk hervat op maandag 2 septem-
ber 2002"; 2. "aangezien (de eiseres) van oordeel was dat (de verweerster) nog steeds we-
gens ziekte ter beschikking was gesteld van zaterdag 29 juni tot zondag 1 september 2002, 
heeft  zij  op  20  september  2002  van  (de  verweerster)  een  onverschuldigd  bedrag  van 
518,38 euro teruggevorderd en heeft zij, ondanks de betwisting hiervan door (de verweer-
ster), vanaf oktober 2002 inhoudingen op haar loon verricht. Dat bedrag komt overeen 
met het verschil tussen het bedrag van een activiteitsweddetoelage en het bedrag van de 
wachtweddetoelagen verminderd tot 80 pct. voor de periode van 27 juni tot 1 september 
2002"; 3. "(de verweerster) heeft (de eiseres), bij gedinginleidend exploot van 18 maart 
2004, gedagvaard tot terugbetaling van de bedragen die zij onwettig heeft ingehouden op 
de weddetoelagen van oktober 2002 tot februari 2003; de rechtsvordering beoogt tevens 
voor recht te doen zeggen dat de terbeschikkingstelling wegens ziekte geëindigd is op 29 
juni 2002 en dat (de eiseres) de situatie van de betrokkene administratief en financieel in 
orde moet brengen",

en beslist vervolgens dat de arbeidsrechtbank te Bergen territoriaal bevoegd was om 
kennis te nemen van de door de verweerster tegen de eiseres ingestelde vorderingen en 
zegt, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechters, "zegt voor recht dat (de ei-
seres) onwettig, in strijd met de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers, zonder titel of recht ambtshalve inhoudingen op de aan (de ver-
weerster) voor oktober 2002 tot en met februari 2003 verschuldigde weddetoelagen in 
mindering heeft gebracht; zegt voor recht dat de terbeschikkingstelling wegens ziekte van 
(de verweerster) vanuit medisch en juridisch oogpunt is geëindigd op 29 juni 2002; zegt 
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voor recht dat (de verweerster) opnieuw in de stand dienstactiviteit is geplaatst na het ver-
strijken van de door haar medisch getuigschrift gedekte periode en dat (de eiseres) haar te-
recht weddetoelagen tegen 100 pct. heeft toegekend voor de periode van 29 juni 2002 tot 
en met 31 augustus 2002, en veroordeelt (de eiseres) om aan (de verweerster) de bedragen 
terug te betalen die ambtshalve en onwettig zijn ingehouden van de weddetoelagen van 
oktober 2002 tot en met februari 2003".

Het arrest grondt die beslissingen op de volgende redenen :
"Aangezien de litigieuze inhoudingen, ongeacht de redenen daarvoor, zijn verricht op 

de weddetoelagen die de tegenprestatie vormden voor de arbeid van (de verweerster) en 
die arbeid verricht werd te Jemappes, in het gerechtelijk arrondissement Bergen, was de 
rechtbank die van de zaak heeft kennisgenomen, te dezen de arbeidsrechtbank te Bergen, 
territoriaal bevoegd overeenkomstig artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat volgt:
"Met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter 

bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, kan deze naar keuze van de eiser wor-
den gebracht:

1° voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders;
2° voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of 

een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;
3° voor de rechter van de woonplaats gekozen voor de uitvoering van de akte;
4° voor de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de 

verweerder in persoon, indien noch de verweerder noch, in voorkomend geval, een van de 
verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland".

Artikel 624, 2°, biedt de eisende partij de keus tussen twee territoriale bevoegdheden: 
zij kan de zaak aanhangig maken bij de rechtbank van de plaats waar de verbintenissen 
waarover het geschil loopt (of één ervan) zijn ontstaan, of waar zij worden, zijn of moeten 
worden uitgevoerd.

Uit de processtukken waarop het Hof vermag acht te slaan en, met name, uit het dictum 
van het vonnis dat alle vorderingen van de verweerster tegen de eiseres in hun geheel toe-
wijst, blijkt te dezen dat het geschil uitsluitend op de volgende verbintenissen betrekking 
had:

- de betaling, door de eiseres, van de weddetoelagen bedoeld in de artikelen 25, tweede 
lid, en 36, §1, tweede lid, van de wet van 1959;

- de verplichting van de eiseres om de inhoudingen terug te betalen die zij op de wedde-
toelagen in mindering had gebracht overeenkomstig een administratieve stand - terbe-
schikkingstelling wegens ziekte - die, volgens de verweerster, op een welbepaalde datum 
van rechtswege niet meer van toepassing was.

Gelet op het voorwerp van het geschil, maakte het in het licht van de criteria bedoeld in 
artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, niet uit waar de verweerster de onderwijs-
prestaties voor rekening van het bevoegde gezag moest leveren, daar laatstgenoemde geen 
partij was in de zaak en het geschil geen betrekking had op de betrokken onderwijspresta-
ties.

Het arrest, dat de territoriale bevoegdheid van de arbeidsgerechten bepaalt op grond 
van de plaats waar de verweerster de onderwijsprestaties moest leveren ingevolge haar 
overeenkomst met het bevoegde gezag, een derde in het geschil, schendt derhalve artikel 
624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
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Tweede onderdeel
De voormelde redenen antwoorden op zijn minst niet op de conclusie waarin de ver-

weerster betoogde dat "de regel van artikel 624, 2°, (van het Gerechtelijk Wetboek) be-
oordeeld moet worden vanuit het standpunt van de verweerder, daar het daarin vastgeleg-
de criterium betrekking heeft op een verplichting en niet op een recht (...). In verband met 
betaalverplichtingen bepaalt artikel 1247, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek dat de 
schulden haalbaar en niet draagbaar zijn, waardoor de rechter van de woonplaats van de 
schuldenaar bevoegd is, in dit geval zijn dat de gerechten van het gerechtelijk arrondisse-
ment Brussel (...). Enerzijds is het loon dat (de verweerster) als tegenprestatie eist voor het 
werk dat zij verricht heeft ingevolge haar arbeidsovereenkomst met het instituut Saint-
Ferdinand te Jemappes van oktober 2002 tot februari 2003 geen verbintenis 'waarover het 
geschil loopt', daar dat loon moet worden uitbetaald door haar werkgever, die geen partij 
is in de zaak. In tegenstelling tot het loon, vormen de weddetoelagen geen tegenprestatie 
voor de arbeid die verricht wordt ingevolge een arbeidsovereenkomst, zodat de plaats van 
uitvoering van die arbeid niet terzake doet. Anderzijds heeft de aangevoerde wettelijke 
verplichting om activiteits-weddetoelagen in plaats  van wachtweddetoelagen te  storten 
betrekking op de periode van 29 juni tot 1 september 2002, tijdens welke (de verweerster) 
geen arbeid heeft verricht, zodat de ligging van het instituut Saint-Ferdinand geen enkele 
invloed heeft op de bevoegdheid rationae loci. De eerste rechter had de zaak moeten ver-
wijzen naar de territoriaal bevoegde vrederechter te Brussel en de zaak moet, overeen-
komstig artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek, verwezen worden naar de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel, die bevoegd is om in hoger beroep van de zaak kennis te ne-
men".

Het arrest, dat die conclusie niet beantwoordt, schendt artikel 149 van de Grondwet.
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 25 en 36, inzonderheid §1, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 tot 

wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
- de artikelen 65, 67 en 69 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 1 februari 

1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd 
vrij onderwijs (artikel 69 zoals het van kracht was voor de litigieuze periode van juni 
2002 tot februari 2003, d.w.z. na de wijziging ervan bij het decreet van 17 juli 1998 van 
de Franse Gemeenschap en vóór de wijziging ervan bij het decreet van de Franse Ge-
meenschap van 17 juli 2003);

- de artikelen 1, 2°, 6, 13 en 14 van het decreet van 5 juli 2000 van de Franse Gemeen-
schap houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit 
van sommige personeelsleden uit het onderwijs;

- voor zover nodig, de artikelen 7 tot 12 en 15 tot 17 van het voormelde decreet van 5 
juli 2000 (alle voormelde bepalingen van het decreet van 5 juli 2000 zoals zij van kracht 
waren voor de periode van juni 2002 tot eind september 2002).

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist, na de in de aanhef van het tweede middel weergegeven vaststellingen 

te hebben gedaan, dat de verweerster "de hoedanigheid en het belang heeft om tegen (de 
eiseres) in rechte op te treden" teneinde de terugbetaling te eisen van de inhoudingen op 
de weddetoelagen die haar moesten worden uitbetaald voor de litigieuze periode van okto-
ber 2002 tot februari 2003 en zegt, met bevestiging van het beroepen vonnis, "zegt voor 
recht dat (de eiseres) onwettig, in strijd met de wet van 12 april 1965 betreffende de be-
scherming van het loon der werknemers, zonder titel of recht ambtshalve inhoudingen op 
de aan (de verweerster) voor oktober 2002 tot en met februari 2003 verschuldigde wedde-
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toelagen in mindering heeft gebracht; zegt voor recht dat de terbeschikkingstelling we-
gens ziekte van (de verweerster) vanuit medisch en juridisch oogpunt is geëindigd op 29 
juni 2002; zegt voor recht dat (de verweerster) opnieuw in de stand dienstactiviteit is ge-
plaatst na het verstrijken van de door haar medisch getuigschrift gedekte periode en dat 
(de eiseres) haar terecht weddetoelagen tegen 100 pct. heeft toegekend voor de periode 
van 29 juni 2002 tot en met 31 augustus 2002, en veroordeelt (de eiseres) om aan (de ver-
weerster) de bedragen terug te betalen die ambtshalve en onwettig zijn ingehouden van de 
weddetoelagen van oktober 2002 tot en met februari 2003, een bedrag dat provisoir ge-
schat wordt op 513,38 euro".

Die beslissingen zijn op de volgende eigen redenen gegrond:
"(De eiseres) is krachtens artikel 36 van de wet van 29 mei 1959 (...) verplicht om (de 

weddetoelagen) rechtstreeks aan de leden van het onderwijzend personeel te betalen (...). 
De omstandigheid dat de derde het overeengekomen loon moet betalen, maakt van hem 
geen werkgever, maar geeft de werknemer het recht om die betaling van hem te eisen, net 
zoals hij ook het recht heeft om ze van zijn werkgever te eisen (...). Het Hof van Cassatie 
heeft in zijn arrest van 10 mei 1990 voor recht gezegd dat, 'artikel 36, tweede lid, (van de 
voormelde wet van 29 mei 1959), zoals het ten tijde van de feiten van kracht was, als 
volgt luidde: "de Staat betaalt de weddetoelagen rechtstreeks en maandelijks aan de leden 
van het personeel van de vrije inrichtingen"; dat met die verplichting van de Staat jegens 
voormelde personeelsleden een subjectief recht van hunnentwege ten aanzien van de Staat 
overeenstemt'. Uit die gedachtegang volgt dat de leerkracht een werkelijk subjectief recht 
heeft op de betaling van de weddetoelagen die hij rechtstreeks van (de eiseres) kan vorde-
ren.  (De eiseres) kan gedagvaard worden tot  betaling van die weddetoelagen,  zelfs  al 
blijkt zij niet de werkgever te zijn. (...) Het (arbeids)hof oordeelt dus, net als de rechtbank, 
dat de oorspronkelijke vorderingen ontvankelijk zijn, in zoverre zij ertoe strekken (de ei-
seres) te doen veroordelen tot de betaling van de 'ingehouden' toelagen".

Het arrest neemt daarenboven de volgende redenen van de eerste rechter over:
"Het stelsel van de terbeschikkingsstelling wegens ziekte valt onder de toepassing van 

de bepalingen van het decreet van 5 juli 2000, dat:
- in artikel 7 bepaalt dat het vastbenoemde en in actieve dienst zijnde personeelslid dat 

zijn functie niet langer normaal kan uitoefenen wegens ziekte of invaliditeit, tijdens iedere 
schoolperiode, kan genieten van vijftien werkdagen verlof wegens ziekte of invaliditeit;

- in artikel 13 bepaalt dat het vastbenoemde personeelslid met volle recht ter beschik-
king is gesteld wanneer het afwezig is wegens ziekte of invaliditeit na het maximum aan-
tal verlofdagen dat hiervoor kunnen worden toegekend, te hebben opgenomen (...).

Het wordt niet betwist (...) dat het medisch getuigschrift van (de verweerster) gold tot 
vrijdag 28 juni 2002. Hieruit kan, vrij logisch, worden afgeleid dat (de verweerster) haar 
beroepsactiviteit opnieuw kon hervatten vanaf zaterdag 29 juni 2002. Zoals (de verweer-
ster) terecht beklemtoont, heeft (de eiseres) zonder ook maar enige juridische of medische 
reden beslist om haar terbeschikkingstelling wegens ziekte te handhaven van 29 juni 2002 
tot en met 31 augustus 2002, daar zij geen enkel medisch getuigschrift voor die periode 
had voorgelegd. Juridisch gezien vereist immers geen enkele wet, decreet of verordening 
dat het personeelslid zijn beroepsactiviteit daadwerkelijk zou hervatten opdat de terbe-
schikkingstelling wegens ziekte zou eindigen (...).

In tegenstelling tot wat (de eiseres) beweert, heeft het bevoegde gezag van het instituut 
Saint-Ferdinand geenszins beslist dat de terbeschikkingstelling van de (verweerster) we-
gens ziekte was geëindigd op 1 september 2002 en dat zij daadwerkelijk het werk had her-
vat op 2 september 2002. Het heeft alleen maar het desbetreffende formulier naar de (eise-
res) verstuurd waarin bevestigd wordt dat 'de (verweerster) haar activiteit na twee maan-
den terbeschikkingstelling heeft hervat', terwijl het de terbeschikkingstelling met ingang 
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vanaf 27 juni 2002 aan de executieve (van de Franse Gemeenschap) ter goedkeuring had 
voorgelegd overeenkomstig artikel 69 van het decreet van 1 februari 1993 (de beslissing 
tot terbeschikkingstelling van rechtswege werd door de (eiseres) aan de (verweerster) op 
13 september 2002 ter kennis gebracht en de beslissing tot terugvordering van ambtswege 
werd op 20 september 2002 ter kennis gebracht).

(Nergens in de toepasselijke wetten, decreten of verordeningen) wordt bepaald dat de 
terbeschikkingstelling pas eindigt (...) ingevolge een beslissing van het bevoegde gezag 
die de betrokkene toestaat om zijn actieve dienst te hervatten. De (verweerster) was op 29 
juni 2002 in staat om haar normale beroepsactiviteit te hervatten, zodat (de eiseres) haar 
vanaf die datum een activiteitsweddetoelage moest toekennen (administratieve stand zoals 
zij die van rechtswege opnieuw heeft opgenomen na afloop van de periode die door haar 
medisch getuigschrift gedekt werd), aangezien de vakantiemaanden juli en augustus ge-
lijkgesteld worden met dagen dienstactiviteit".

Grieven
Artikel 36, §1, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 verplicht de subsidiërende over-

heid (vroeger de Staat, thans de Gemeenschap) om rechtstreeks en maandelijks de wedde-
toelagen aan de leden van het personeel van de gesubsidieerde instellingen te betalen. Er 
werd geoordeeld dat die verplichting voor de subsidiërende overheid overeenstemde met 
het  subjectief  recht,  voor  de  personeelsleden,  om rechtstreeks  tegen  de  subsidiërende 
overheid op te treden, ook al is zij hun werkgever niet en moet het loon niet door haar 
maar door het bevoegde gezag aan die personeelsleden worden betaald.

De verplichting om de weddetoelage aan de leerkracht te betalen en het daarmee over-
eenstemmende subjectieve recht van die leerkracht ten aanzien van de Gemeenschap ver-
onderstellen evenwel dat het bevoegde gezag de bij wet, decreet of verordening bepaalde 
voorwaarden voor de toekenning van de weddetoelagen vervult. Die beperking is uitdruk-
kelijk opgenomen in artikel 25, tweede lid, van de wet van 1959, luidens hetwelk het be-
voegde gezag weddetoelagen toekent aan de instellingen of afdelingen van instellingen 
voor onderwijs "die aan de bij wet en verordening gestelde voorwaarden voldoen".

Wanneer, met name, een personeelslid zich niet in de stand dienstactiviteit maar terbe-
schikkingstelling bevindt, wordt de weddetoelage vervangen door de wachtweddetoelage 
(die over het algemeen gelijk is aan een bepaald percentage van de weddetoelage die aan 
een ambtenaar in actieve dienst wordt toegekend). In een dergelijk geval kan het perso-
neelslid, dat niet over meer rechten dan het bevoegde gezag kan beschikken, slechts bin-
nen de grenzen van de wachtweddetoelage tegen de subsidiërende overheid optreden. Zo-
lang hij door het bevoegde gezag niet opnieuw in de stand dienstactiviteit is geplaatst, 
heeft hij geen recht om van de subsidiërende overheid de betaling van de gewone wedde-
toelage (of van het verschil tussen het bedrag van die toelage en dat van de wachtwedde-
toelage) te vorderen, zelfs als het bevoegde gezag zijn stand terbeschikkingstelling ten on-
rechte handhaaft.

Die regels vloeien met name voort uit artikel 65 van het decreet van 1 februari 1993 
van de Franse Gemeenschap houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden 
van het gesubsidieerd vrij onderwijs, dat een onderscheid maakt tussen de standen dienst-
activiteit, non-activiteit en terbeschikkingstelling, en uit artikel 67 van datzelfde besluit, 
volgens hetwelk alleen het personeelslid in actieve dienst recht heeft op een weddetoela-
ge.

De bepalingen van het decreet van 1 februari 1993 worden aangevuld door de bepalin-
gen van het decreet van 5 juli 2000 van de Franse Gemeenschap houdende de regeling in-
zake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden 
uit het onderwijs.

Hoewel uit artikel 13 van het decreet van 5 juli 2000 voortvloeit dat het personeelslid 
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dat zijn maximum aantal dagen ziekteverlof heeft opgenomen, zijn stand dienstactiviteit 
van rechtswege verliest  om terug te  vallen op de stand terbeschikkingstelling wegens 
ziekte,  werd daarentegen nooit  betwist  dat  de  stand terbeschikkingstelling pas  eindigt 
wanneer de werkgever, dat wil zeggen het bevoegde gezag, die stand beëindigt en het per-
soneelslid opnieuw in een stand dienstactiviteit plaatst, terwijl het ter beschikking gestelde 
personeelslid zijn dienstactiviteit niet kan hervatten zonder een voorafgaande beslissing 
die  hem oproept  om zijn  dienstactiviteit  te  hervatten.  Zolang het  bevoegde gezag die 
beslissing niet heeft genomen, kan het personeelslid van het bevoegde gezag niet de beta-
ling eisen van de weddetoelagen die toegekend worden voor de stand dienstactiviteit.

Uit de vaststellingen van de feitenrechters blijkt te dezen dat de verweerster reeds op 26 
juli 2002 haar maximum aantal dagen ziekteverlof had opgenomen, wat betekent 1. dat 
zij, overeenkomstig artikel 13 van het decreet van 5 juli 2000, van rechtswege wegens 
ziekte ter beschikking is gesteld vanaf 27 juni 2002 en 2. dat het subjectieve recht dat zij 
tegen de eiseres kon aanvoeren op grond van artikel 36, §1, tweede lid, van de wet van 
1959, vanaf die datum beperkt was tot de wachtweddetoelagen bepaald in artikel 14 van 
het decreet van 5 juli 2000.

Daarenboven volgt uit de vaststellingen van de feitenrechters dat het bevoegde gezag 
niet heeft beslist - zelfs niet impliciet - om de verweerster vóór 2 september 2002 opnieuw 
in de stand dienstactiviteit te plaatsen. Het vonnis van de arbeidsrechtbank, waarvan het 
arrest de redenen en de vaststellingen overneemt, wijst in dat verband erop dat "het be-
voegde gezag van het instituut Saint-Ferdinand (...) heeft alleen maar het desbetreffende 
formulier naar de (eiseres) verstuurd waarin bevestigd wordt dat de (verweerster) haar ac-
tiviteit na twee maanden terbeschikkingstelling heeft hervat".

Eerste onderdeel
Het arrest, dat de door de verweerster tegen de eiseres ingestelde vordering tot betaling 

van het verschil tussen de weddetoelagen voor de stand dienstactiviteit en de wachtwed-
detoelagen voor de stand terbeschikkingstelling wegens ziekte voor de litigieuze periode 
van 27 juni 2002 tot 1 september 2002 ontvankelijk verklaart, zonder vast te stellen dat 
het bevoegde gezag vóór 2 september 2002 beslist had om de verweerster opnieuw in de 
stand dienstactiviteit te plaatsen, geeft de verweerster in strijd met de wet het recht om 
van de eiseres de betaling te vorderen van weddetoelagen die niet konden worden toege-
kend door de onderwijsinstelling, omdat zij niet voldeed aan de voorwaarden voor de toe-
kenning ervan (schending van alle in de aanhef van het middel bedoelde bepalingen).

Tweede onderdeel
Het arrest, dat beslist dat de verweerster haar administratieve stand dienstactiviteit van 

rechtswege had heropgenomen na afloop van de periode die door haar medisch getuig-
schrift werd gedekt, met name vanaf 29 juni 2002, dat haar terbeschikkingstelling wegens 
ziekte "juridisch en medisch" was geëindigd op 29 juni 2002 en dat de eiseres haar bijge-
volg terecht weddetoelagen tegen 100 pct.  had uitbetaald voor de periode van 29 juni 
2002 tot en met 31 augustus 2002 - wat betekende dat die weddetoelagen niet onverschul-
digd waren uitbetaald en niet teruggevorderd konden worden - op grond dat nergens in de 
toepasselijke wetten, decreten en verordeningen "wordt bepaald dat de terbeschikkingstel-
ling pas eindigt ingevolge een beslissing van het bevoegde gezag die de betrokkene toe-
staat om zijn actieve dienst te hervatten", miskent het beginsel volgens hetwelk de stand 
terbeschikkingstelling wegens ziekte pas eindigt wanneer de werkgever, dat is het bevoeg-
de gezag, die stand beëindigt en het personeelslid opnieuw in de stand dienstactiviteit 
plaatst (schending van de bepalingen van het decreet van 1 februari 1993 van de Franse 
Gemeenschap houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesub-
sidieerd vrij onderwijs en van het decreet van 5 juli 2000 van de Franse Gemeenschap 
houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit  van 
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sommige personeelsleden uit het onderwijs, zoals bedoeld in de aanhef van het middel).
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Artikel 25, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige 

bepalingen van de onderwijswetgeving bepaalt dat de Staat aan de in artikel 24 
bedoelde instellingen en afdelingen van instellingen voor onderwijs, die aan be-
paalde voorwaarden voldoen, met name weddetoelagen verleent.

Luidens artikel 36, tweede lid, van die wet, betaalt de Staat de weddetoelagen 
rechtstreeks en maandelijks aan de leden van het personeel van de gesubsidieer-
de instellingen.

Tegenover die verplichting van de Staat ten aanzien van die personeelsleden, 
in wiens rechten vervolgens de gemeenschappen zijn getreden, staat een subjec-
tief recht van laatstgenoemden ten aanzien van die overheden; die weddetoela-
gen, die een tegenprestatie vormen voor de arbeid van die personeelsleden, zijn 
een loon in de zin van artikel 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende de be-
scherming van het loon der werknemers.

Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Eerste onderdeel
Om de in het tweede onderdeel van het middel vergeefs bekritiseerde redenen, 

onderzoekt het arrest of de wet van 12 april 1965 van toepassing is op de betrek-
kingen tussen de partijen en beslist het op grond van dat onderzoek dat de ar-
beidsgerechten bevoegd waren om van de vordering kennis te nemen.

Bijgevolg zijn de redenen op grond waarvan het arbeidshof beslist heeft dat 
het zijn bevoegdheid kon beoordelen aan de hand van de door de verweerster in-
gestelde vordering, maar los van het onderzoek ervan, overtollig.

Daar het onderdeel geen belang heeft, is het niet ontvankelijk.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de vordering ge-

bracht worden voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover 
het geschil loopt, of een ervan zijn ontstaan.

Aangezien de verweerster door haar arbeid een subjectief recht op de wedde-
toelagen heeft verkregen, is de verplichting van de eiseres om die weddetoelagen 
uit te betalen ontstaan op de plaats waar die arbeid is verricht.

Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster haar ambt uitoefent in de gesubsidi-
eerde vrije basisschool te Bergen, past artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wet-
boek, correct toe wanneer het de arbeidsgerechten te Bergen bevoegd verklaart 
om van het geschil kennis te nemen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
Met de overweging dat de weddetoelagen de tegenprestatie voor de arbeid van 

de verweerster vormen, antwoordt het arrest op de conclusie waarin de eiseres 
het tegendeel betoogde, door ze tegen te spreken.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde middel
Beide onderdelen samen
Geen van de in het middel bedoelde bepalingen impliceert dat, zoals dat mid-

del betoogt, de stand terbeschikkingstelling wegens ziekte pas kan eindigen wan-
neer het bevoegde gezag die stand beëindigt door het personeelslid opnieuw in 
de stand dienstactiviteit te plaatsen.

Beide onderdelen falen naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

28 juni 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Si-
mon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en Oosterbosch.

Nr. 468

2° KAMER - 29 juni 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEVEL TOT HUISZOEKING - ONREGELMATIGHEID - 
WIJZE VAN TENUITVOERLEGGING - GEVOLG

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BEVEL TOT HUISZOEKING - 
ONREGELMATIGHEID - WIJZE VAN TENUITVOERLEGGING - GEVOLG

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - NOOT IN 
ANTWOORD OP DE SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GRENZEN 

1º en 2° De omstandigheid dat een bevel tot huiszoeking naar de vorm onregelmatig is sluit  
niet uit dat deze onregelmatigheid naar de gevolgen is ongedaan gemaakt door de wijze  
van de tenuitvoerlegging,  zodat  de  eruit  voortvloeiende bewijsgaring een regelmatige  
grondslag kan hebben1.

3º  De ter zitting van het Hof in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie  
neergelegde noot moet verband houden met de in de memorie aangevoerde middelen  

1 Zie de concl. van het O.M.



1998 HOF VAN CASSATIE 29.6.10 - Nr. 468 

maar kan deze niet aanvullen noch uitbreiden2. (Art. 1107, Gerechtelijk Wetboek)

(B. e.a.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef: 
[1]
In  het  kader  van  een  gerechtelijk  onderzoek  in  het  dossier  IE.20.99.84-07  wegens 

fraude werd op 4 juni 2009 lastens de eisers, oorspronkelijke inverdenkinggestelden, een 
bevel tot huiszoeking uitgevoerd in de woning en aanhorigheden van P.L. (tweede eiser) 
en zijn gezin. 

Ter gelegenheid van de uitvoering van deze huiszoeking werd toevallig een cannabis-
plantage aangetroffen in twee loodsen. 

De eisers betwistten de regelmatigheid van de huiszoekingsbevelen in het kader van 
voormeld dossier die aanleiding gaven tot het aantreffen van de cannabisplantage.

Meer bepaald werd betwist dat de loutere vermelding met betrekking tot het voorwerp 
van de uit te voeren huiszoeking “teneinde aldaar op te sporen en in beslag te nemen alle  
elementen, documenten en/of voorwerpen die kunnen wijzen op of verband houden met  
feiten weerhouden in de vordering van het Openbaar Ministerie” voldoende gemotiveerd 
is.

Bij arrest van 23 juni 2009 besliste de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent de 
voorlopige hechtenis van de eisers niet te handhaven.

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde in dit arrest: “Weliswaar is het niet  
noodzakelijk om een gedetailleerde weergave van de feiten op te maken, noch om de op te  
sporen zaken in detail  te beschrijven.  Het is  evenwel noodzakelijk dat de officier van 
gerechtelijke politie die met de onderzoeksopdracht is belast over de nodige gegevens  
beschikt  die  hem  moeten  toelaten  te  weten  over  welk  misdrijf  het  onderzoek  wordt  
gevoerd en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen hij daartoe kan verrichten  
zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te gaan.  
Die vermeldingen moeten overigens bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende  
informatie  aanreiken  over  de  tenlasteleggingen  die  aan  de  oorsprong  van  het  
huiszoekingsbevel liggen, zodat hij de wettigheid ervan kan nagaan (Hof van Cassatie, 11 
jan. 2006). Waar in het dossier aanwijzingen zijn dat de officieren van gerechtelijke poli-
tie die de huiszoekingen uitvoerden wél op de hoogte waren van deze elementen, zijn er  
geen minstens onvoldoende aanwijzingen dat die vermeldingen ook diegene bij wie de  
huiszoeking werd uitgevoerd, voldoende informatie aanreikten over de tenlasteleggingen  
die aan de oorsprong van de actie lagen, zodat zij de wettigheid en de begrenzing ervan 
niet kon nagaan.”

Met hetzelfde arrest besliste de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak uit te stellen 
in toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering teneinde de Procureur-gene-
raal en de inverdenkinggestelden toe te laten standpunt in te nemen omtrent de eventuele 
zuivering van het dossier.

[2]
Het thans bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent van 1 de-

cember 2009 beslist in toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering dat “de 
tenuitvoerlegging van de onregelmatig bevonden huiszoekingsbevelen, voorwerp van het  
verzoek ex artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en waarover geding, op 04.06.09  
op rechtsgeldige wijze zijn geschied met inachtneming van de rechten van verdediging.”

Het arrest stelde aansluitend vast dat de onregelmatigheid van de huiszoekingsbevelen 

2 Zie de concl. van het O.M.; zie Cass., 19 feb. 2008, AR P.07.1411.N, AC, 2008, nr. 121. 
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zonder  incidentie  was  op  de  regelmatigheid  van  de  bewijsgaring  die  er  is  uit  voort-
gevloeid met betrekking tot de huiszoeking gevolg aan de ontdekking op heterdaad van 
een cannabisplantage en geenszins van aard was de rechten van verdediging van de eisers 
op grond van artikel 6 EVRM of van enige andere regel of norm, op welke wijze dan ook, 
te schenden of te schaden of de betrouwbaarheid van de eruit voortvloeiende bewijsgaring 
in twijfel te trekken.

Tenslotte stelde het bestreden arrest vast dat de ontdekking op heterdaad, bij de uitvoer-
ing van de desbetreffende huiszoekingsbevelen, van de cannabisplantage rechtsgeldig was 
en de bewijsgaring en inbeslagname zoals die eruit zijn voortgevloeid een volledige regel-
matige grondslag hadden en de partijen toeliet er een loyaal en tegensprekelijk debat over 
te voeren.

Aldus besloot het arrest dat de bewijzen die uit de onregelmatige huiszoekingsbevelen 
voortvloeien, regelmatig zijn omdat de tenuitvoerlegging van deze huiszoekingsbevelen 
regelmatig is geschied; de toestemming van M.B., eerste eiseres, met kennis van de on-
derliggende reden van  de zoeking,  was volgens  het  bestreden  arrest  bindend voor  de 
overige inverdenkinggestelden.

Bovendien oordeelden de rechters dat er geen twijfel bestond dat de verbalisanten hun 
opdracht terdege hadden toegelicht en de inverdenkinggestelde B. (eerste eiseres) dan ook 
ten genoegen van recht was in kennis gesteld dat de zoeking kaderde in een financieel on-
derzoek. 

Het bestreden arrest formuleert het als volgt: “hoewel de betreffende huiszoekingsbeve-
len  naar  de  vorm  onregelmatig  waren,  deze  onregelmatigheid  naar  de  gevolgen  is  
“ongedaan”  gemaakt  door  de  wijze  van  de  ten  uitvoerlegging.  Door  de  inverdenk-
inggestelde B., voor de ten uitvoerlegging van de bevelen in kennis te stellen van feiten en  
doel, was voldaan aan de doelstelling van de wet, de rechtspraak van het Europees Hof  
en de rechtsleer die zich daaromtrent ontwikkelde, namelijk dat ook diegene bij wie een  
huiszoekingsbevel moet worden uitgevoerd moet weten wat de onderliggende feiten zijn  
en de in functie van deze feiten op te sporen zaken. De ontdekking op heterdaad van de 
cannabisplantage, gevolg aan de huiszoekingen voornoemd in de fiscale zaak, had der-
halve een volledige rechtsgeldige basis. Het op deze heterdaad geënte gerechtelijk onder-
zoek is dus volledig regelmatig. Het verkregen bewijs doorstaat bijgevolg de toets van de  
betrouwbaarheid.”

[3]
Tegen voormeld arrest van 1 december 2009 stelden de eisers cassatieberoep in en vo-

erden één middel aan dat zes onderdelen telt.
De argumentatie die de eisers aanvoeren tegen het arrest komt kortheidshalve hierop 

neer.
De eisers voeren aan dat het bestreden arrest ten onrechte oordeelt dat, hoewel de bet-

reffende huiszoekingsbevelen naar de vorm onregelmatig waren, deze onregelmatigheid 
naar de gevolgen ongedaan is gemaakt door de wijze van tenuitvoerlegging en dat het ar-
rest niet vaststelt dat de huiszoeking werd uitgevoerd conform de bepalingen van de wet 
van 7 juni 1969.

Bovendien voeren de eisers aan dat uit geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepa-
ling volgt dat een huiszoeking, uitgevoerd na kennisgeving van de hoedanigheid van de 
speurders en het doel van de huiszoeking en na het louter openen van de toegangspoort, 
regelmatig is.

Verder zou het bestreden arrest het gezag van gewijsde van het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van 23 juni 2009 hebben geschonden. Een onregelmatig bevonden 
bevel tot het stellen van een onderzoekshandeling kan enkel rechtgezet worden door een 
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nieuw, in wettelijke vorm en volgens wettelijke normen gegeven bevel.
Het cassatieberoep werpt met andere woorden het vraagstuk op van de regelmatigheid 

van de huiszoeking en van de bewijselementen die het gevolg ervan zijn in het licht van 
de regels van het onrechtmatig verkregen bewijs.

Om die reden is het wellicht wenselijk de basisregels zoals die uit de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie zijn naar voren gekomen, te overlopen.

[4]
In eerste instantie dient gewezen te worden op de relevante bepalingen uit de wet van 7 

juli 1969.
Overeenkomstig artikel 1, eerste lid van de Wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de 

tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht, mag 
geen opsporing of huiszoeking in een voor het publiek niet toegankelijke plaats worden 
verricht vóór vijf uur ’s morgens en na negen uur ’s avonds.

Het tweede lid van artikel 1 bevat een aantal uitzonderingen op dit verbod, onder an-
dere in geval van verzoek of toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft 
van de plaats of de persoon bedoeld in artikel 46, 2° van het Wetboek van Strafvordering 
(artikel 1, 3°).

Overeenkomstig  artikel  1bis van  de  Wet  van  7  juni  1969  moet  het  verzoek  of  de 
toestemming waarvan sprake in artikel 1, 3° schriftelijk en voorafgaand aan de opsporing 
of de huiszoeking worden gegeven.

In casu had de onregelmatigheid van de kwestieuze huiszoekingsbevelen te maken met 
de motivering ervan; er dient te worden vastgesteld dat de Wet van 7 juni 1969 daarom-
trent niets uitdrukkelijk bepaalt, laat staan dat zou aangeduid worden wat de sanctie dient 
te  zijn  van  de  overtreding  van  deze  regel  betreffende  de  motivering  van  het 
huiszoekingsbevel.

Wel staat vast dat een huiszoekingsbevel dat in te vage bewoordingen is opgesteld, op 
gespannen voet staat met artikel 8 EVRM.

[5]
Uit het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Van Ros-

sem t. België van 9 december 2004 volgt dat een huiszoekingsbevel een minimum aanwij-
zingen en specificaties moet bevatten, zodat het mogelijk blijft na te gaan of de grenzen 
van de opdracht niet werden overschreden3.

Het huiszoekingsbevel moet aldus voldoende preciseren op welke feiten het gerechte-
lijk  onderzoek en de huiszoeking betrekking hebben,  naar  welke voorwerpen gezocht 
wordt, enz. zodat de officieren en agenten van de gerechtelijke politie die de huiszoeking 
uitvoeren, niet verder gaan dan nodig is en de betrokkene, bij wie de huiszoeking plaats 
vindt, er mede op kan toezien dat de grenzen van het huiszoekingsbevel niet worden over-
schreden4.

Deze voorwaarden zijn ingegeven vanuit de overweging dat de inmenging in de rechten 
bedoeld in artikel 8 EVRM niet potentieel onbeperkt zou zijn en daardoor niet dispropor-
tioneel5.

Ook in de rechtspraak van het Hof van Cassatie komen deze principes tot uiting.

3 T. Strafr.  2005, 13, noot F. SCHUERMANS,  NjW  2005, 338,  RW  2006-07, 115 (weergave N. VAN 
LEUVEN) en Rev. dr. pén. 2005, 898, noot A. JACOBS.
4 C. VAN DEN WYNGAERT, m.m.v. B. DE SMET en S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht, Ant-
werpen, Maklu, 2009, 1024.
5 H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Brugge, die Keu-
re, 2008,748.
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Aldus oordeelde het Hof in het arrest van 11 januari 2006 dat een bevel tot huiszoeking 
met redenen omkleed moet zijn. “Dit vereiste is vervuld door de vermelding van het mis-
drijf dat men op het oog heeft alsook van de plaats en het voorwerp van de huiszoeking.  
Weliswaar is het niet noodzakelijk een gedetailleerde weergave van de feiten op te maken,  
noch om de op te sporen zaken in detail te beschrijven. Het is evenwel noodzakelijk dat de  
officier van gerechtelijke politie die met de onderzoeksopdracht is belast over de nodige 
gegevens beschikt die hem in staat moeten stellen te weten over welk misdrijf het onder-
zoek wordt gevoerd en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen hij daartoe kan 
verrichten  zonder de  grenzen van  het  gerechtelijk  onderzoek en  van zijn  opdracht  te  
buiten te gaan.”

Het Hof vervolgde in dit arrest dat die vermeldingen overigens diegene bij wie de huis-
zoeking wordt uitgevoerd voldoende informatie moeten aanreiken over de telastleggingen 
die aan de oorsprong van het huiszoekingsbevel liggen, zodat hij de wettigheid ervan kan 
nagaan6.

[6]
Gelet op het feit dat de niet-naleving van de voorwaarde dat het huiszoekingsbevel vol-

doende gegevens dient te bevatten die toelaten dat diegene bij wie de huiszoeking wordt 
uitgevoerd  de  wettigheid  ervan  kan  nagaan,  niet  is  gesanctioneerd  op  straffe  van 
nietigheid,  dienen  de  gevolgen  van  de  niet-naleving  van  deze  voorwaarde  te  worden 
getoetst aan de hand van de (overige) algemene regels betreffende de onregelmatigheid 
van het bewijs zoals deze door de rechtspraak zijn ontwikkeld.

Zonder in detail te treden, is het daarom ongetwijfeld nuttig terzake een korte status 
questionis te schetsen.

[7]
Met het Antigoonarrest van 14 oktober 2003 oordeelde het Hof van Cassatie dat de om-

standigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen, in de regel 
slechts tot gevolg heeft dat de rechter, bij het vormen van zijn overtuiging, dat gegeven 
rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking mag nemen:

- hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op 
straffe van nietigheid;

- hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft 
aangetast;

- hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk pro-
ces7.

Met dit arrest werd de bewijsuitsluitingsregel ingeperkt tot deze voormelde drie limi-
tatieve uitsluitingsgronden.

Die rechtspraak werd naderhand verfijnd, onder meer in het arrest van 23 maart 2004 
waarin het Hof van Cassatie oordeelde dat het de rechter staat de toelaatbaarheid van on-
rechtmatig verkregen bewijs te beoordelen in het licht van de artikelen 6 EVRM of 14 
IVBPR, rekening houdend met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbe-
grepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de on-
rechtmatigheid werd begaan; bij dit oordeel – zo vervolgde het Hof – kan de rechter onder 
meer, een of het geheel van volgende omstandigheden in afweging nemen:

- hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van mis-

6 Cass. 11 jan. 2006, Pas. 2006, nr. 29, Rev. dr. pén. 2006, 591, NC 2008, 273 en RW 2006-07, noot 
T. DECAIGNY; zie ook: Cass. 29 april 2009, P.09.0578.F
7 Cass. 14 okt. 2003, Arr. Cass.2003, nr. 499, Pas. 2003, nr. 499, T. Strafr. 2004, 129, met conclusie 
O.M. en noot P. TRAEST, NjW 2003, 1367, RCJB 2004, 405, noot F. KUTY, RABG 2004, 333, noot F. 
SCHUERMANS en RW 2003-04, 814.
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drijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan;
- hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt; 
- hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het be-

staan van het misdrijf betreft8.
Terecht werd opgemerkt dat in toepassing van deze nieuwe rechtspraak, de resultaten 

van een niet geoorloofde huiszoeking, niet noodzakelijk uit de debatten dienen te worden 
geweerd, doch dat dan toepassing moet worden gemaakt van regels betreffende de be-
trouwbaarheid van het bewijs9.

Telkens aldus sprake is van een onrechtmatige bewijsgaring, ook al is die het gevolg 
van een inbreuk op door de Grondwet of het EVRM gewaarborgde rechten10, is de rechter 
verplicht om de vastgestelde onrechtmatigheid te toetsen aan de drie voormelde criteria11.

Een arrest van 9 juni 2004 oordeelde aansluitend dat de regels betreffende de bewijs-
voering daarbij vereisen dat de onwettige of onregelmatige bewijzen uit het debat worden 
verwijderd, samen met de daaruit voortvloeiende gegevens, maar toestaan dat de rechter 
uitspraak doet op grond van andere bewijzen die, zonder enig gebrek te vertonen, onder-
worpen worden aan de vrije discussie van de partijen; “dat het aan de Kamer van Inbe-
schuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde bewijselementen vaststelt, in feite en  
dus op onaantastbare wijze staat te oordelen of en in hoeverre deze aan de oorsprong van  
de andere onderzoekshandelingen liggen of daarmee samenvallen, zodat het recht van  
verdediging en het recht op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast”12.

Dit arrest van 9 juni 2004 wordt, in de volledige evolutie van de rechtspraak van het 
Hof inzake de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs, wat als een buitenbeentje 
beschouwd13.

In twee zo goed als analoge arresten van 16 november 2004 verduidelijkte het Hof van 
Cassatie vervolgens dat ook de miskenning van verdragsrechtelijk of grondwettelijk ge-
waarborgde  grondrechten  niet  tot  gevolg  heeft  dat  het  bewijs  altijd  ontoelaatbaar  is: 
“Overwegende dat noch uit artikel 6 EVRM, dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit  
artikel 8 EVRM, dat het recht op eerbiediging van het privé-, gezinsleven, de woning en 
de briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke bepaling, volgt  
dat het bewijs dat met miskenning van een door dit verdrag of door de Grondwet gewaar-
borgd grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is; Overwegende dat, behoudens  
wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen van de mis-
kenning van een wettelijk  voorgeschreven pleegvorm betreffende bewijsverkrijging be-
paalt,  de rechter beslist welke gevolgen deze onrechtmatigheid meebrengt; dat de om-
standigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning wordt vastgesteld betrekking heeft  
op een door de artikelen 6 en 8.2 EVRM en de artikelen 12, tweede lid, en 15 Grondwet  
gewaarborgde grondrechten hieraan niets afdoet”14.

8 Cass. 23 maart 2004, Pas. 2004, nr. 165, Arr. Cass. 2004, nr. 165, Rev. dr. pén. 2005, 661, noot C. 
DE VALKENEER en RABG 2004, 1061, noot F. SCHUERMANS. Zie ook: Cass. 8 nov. 2005, Pas. 2005, nr. 
576, T. Strafr. 2006, 85, Rev. dr. pén. 2006, 672 en RABG 2006, 930, noot S. BERNEMAN; Cass. 31 okt. 
2006, P.06.1016.N, T. Strafr. 2007, 53, noot F. SCHUERMANS, Pas. 2006, nr. 535 en NC 2007, 62.
9 F. SCHUERMANS, “Cassatie verfijnt en relativeert verder de bewijsuitsluitingsregels in strafzaken”, 
(noot onder Cass. 11 maart 2004), RABG 2004, (1066) 1070.
10 Zie ook infra.
11 F. VAN VOLSEM, “Antigoon: geen spook maar een reddende engel bij de foutieve uitvoering van 
een correct bevolen tapmaatregel” (noot onder Cass. 19 juni 2007), RABG 2008, (440) 442.
12 Cass. 9 juni 2004,  Arr. Cass.  2004, nr. 314,  Pas.  2004, nr. 314 en  RABG  2004, 1174, noot S. 
BERNEMAN.
13 F. SCHUERMANS, “Antigoon geen vrijgeleide voor onbehoorlijk politieoptreden: trekt cassatie de 
teugels aan?”, T. Strafr. 2009, (152) 154-155.
14 Cass. 16 nov. 2004, Arr. Cass. 2004, nr. 549, conclusie advocaat-generaal DUINSLAEGER, Pas. 2005, 
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Deze arresten van 16 november 2004 werden de derde etappe in de evolutie van de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie betreffende de versoepeling van de bewijsuitslui-
tingsregels genoemd15.

In een van de zaken die tot  het arrest  van 16 november 2004 leidde was de regel-
matigheid van de huiszoeking aan de orde; de eiser in cassatie verklaarde in een eerste 
tijd, bij zijn verhoor door de verbalisanten, dat hij toestemming verleende tot het verricht-
en van een huiszoeking op zijn adres, maar naderhand weigerde hij evenwel de verklaring 
te ondertekenen zonder de aanwezigheid van zijn advocaat.

De  huiszoeking  werd  op  zijn  adres  toch  uitgevoerd  in  aanwezigheid  van  diens 
echtgenote en met haar voorafgaande schriftelijke toestemming.

In het bestreden arrest, stelden de appelrechters de onregelmatigheid van de huiszoek-
ing vast wegens de weigering van de eiser om schriftelijk zijn toestemming te verlenen; 
uit de onregelmatigheid van deze huiszoeking leidde de eiser af dat zowel de huiszoeking 
zelf, als het gerechtelijk onderzoek dat op deze huiszoeking is gesteund, nietig zijn en dat 
hij dientengevolge moest worden vrijgesproken bij gebrek aan wettig bewijs, doch dit ver-
weer werd door de appelrechters verworpen.

De wezenlijke kritiek die de eiser in cassatie tegen het bestreden arrest had, betrof de 
voorafgaande schriftelijke toestemming; volgens de eiser was dit een substantiële rechts-
vorm, aangezien deze een fundamenteel grondrecht waarborgt, namelijk de onschendbaar-
heid van de woning16.

Uit de arresten van 16 november 2004 volgt dat enkel een expliciete wettelijke nietig-
heidssanctie een grond voor bewijsuitsluiting uitmaakt, maar dat een bewijselement dat 
onrechtmatig is wegens schending van de Grondwet of het EVRM niet per se moet wor-
den uitgesloten door de rechter17.

Bovendien onderstreepte het Hof dat het aan de rechter toekomt te beslissen welke ge-
volgen een onrechtmatigheid met zich meebrengt, met name ook wanneer de pleegvorm 
betrekking heeft op de onschendbaarheid van de woning, zoals gewaarborgd door artikel 
6 en 8 EVRM en 12, tweede lid en 15 Grondwet; die beoordelingsvrijheid verliest de 
rechter enkel wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf  bepaalt  welk 
rechtsgevolg aan de miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm moet ver-
bonden worden18.

[8]
Waar het Hof van Cassatie in het hierboven aangehaalde arrest van 23 maart 2004 een 

aantal subcriteria aanreikte om het derde criterium betreffende het bewijs in strijd met het 
recht op een eerlijk proces te concretiseren, verfijnde het Hof deze subcriteria nog verder 
in het arrest van 2 maart 200519.

In dat arrest oordeelde het Hof dat de rechter, wanneer de onregelmatigheid die werd 

nr. 549 en T. Strafr. 2005, 285, met conclusie advocaat-generaal DUINSLAEGER en noot R. VERSTRAETEN 
en  S.  DE DECKER;  Cass.  16  nov.  2004,  Arr.  Cass. 2004,  nr.  550,  conclusie  advocaat-generaal 
DUINSLAEGER,  Pas.  2004, nr. 550 en  RABG 2004, 511, conclusie advocaat-generaal DUINSLAEGER en 
noot F. SCHUERMANS.
15 F. SCHUERMANS, “Het bewijs in strafzaken: het Hof van Cassatie en de strafvorderlijke gevolgen 
van de schending van een grondrecht”, (noot onder Cass. 16 nov. 2004), RABG 2005, (517) 517-519.
16 R. VERSTRAETEN en S. DE DECKER, “Antigoon sluit de achterpoort, maar opent een raam” (noot on-
der Cass. 16 nov. 2004), T. Strafr. 2005, (289) 292.
17 R. VERSTRAETEN en S. DE DECKER, “Antigoon sluit de achterpoort, maar opent een raam” (noot on-
der Cass. 16 nov. 2004), T. Strafr. 2005, (289) 293.
18 R. VERSTRAETEN en S. DE DECKER, “Antigoon sluit de achterpoort, maar opent een raam” (noot on-
der Cass. 16 nov. 2004), T. Strafr. 2005, (289) 293.
19 Cass. 2 maart 2005,  Arr. Cass. 2005, nr. 130, conclusie D. VANDERMEERSCH,  Pas.  2005, nr. 130, 
conclusie D. VANDERMEERSCH, JLMB 2005, 1086, noot M. BEERNAERT en RABG 2005, 1161.
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begaan het recht op een eerlijk proces niet in het gedrang brengt, de betrouwbaarheid van 
het  bewijs  niet  aantast  en geen  vormvereiste  miskent  dat  op straffe  van  nietigheid is 
voorgeschreven, met zijn beslissing dat er grond is om bewijselementen toe te laten die op 
onregelmatige wijze zijn verkregen, met name de omstandigheid in overweging kan ne-
men dat de onwettigheid die werd begaan niet in verhouding staat tot de ernst van het mis-
drijf dat door die onregelmatigheid kon worden vastgesteld, of dat die onregelmatigheid 
geen  weerslag  heeft  op  het  recht  of  de  vrijheid  die  door  de  miskende  norm worden 
beschermd.

Met dit laatste wordt aldus gekeken naar het normdoel van het geschonden voorschrift; 
als dit normdoel, ondanks een begane onrechtmatigheid is bereikt of met andere woorden 
het nagestreefde belang niet is geschaad, zal het eerlijk proces niet zijn aangetast en moet 
het bewijs niet worden uitgesloten20.

In het arrest van 12 oktober 2005 wordt wat betreft deze subcriteria geoordeeld dat de 
rechter bij zijn oordeel rekening houdt met het geheel van de gegevens van de zaak en dat 
hij inzonderheid acht kan slaan op het zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid, 
op het gebrek aan weerslag van het aangeklaagde gebrek op het recht of de vrijheid die 
door de overschreden norm zijn beschermd, op de omstandigheid dat de wederrechtelijke 
beoordeling die aan de politie of de aangever wordt toegeschreven niet opzettelijk is, dat 
het onrechtmatig verkregen bewijs slechts betrekking heeft op een materieel bestanddeel 
van het misdrijf of nog dat de onregelmatigheid die aan de vaststelling van het misdrijf 
voorafging of daarmee gepaard ging, volstrekt onevenredig is met de ernst van dat mis-
drijf21. 

Dit laatste arrest is ook belangrijk omdat het verduidelijkt dat de drie gevallen van be-
wijsuitsluiting exclusief zijn22.

Inderdaad, het arrest  oordeelt vooreerst dat geen enkele wettelijke bepaling volledig 
verbiedt een bewijs te gebruiken dat op directe of indirecte wijze door enige onregelma-
tigheid of onwettigheid is verkregen, om te vervolgen dat een dergelijk bewijs dus, behou-
dens het geval van miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, al-
leen mag worden geweerd wanneer de bewijsverkrijging is aangetast  door een gebrek 
waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces 
in gevaar wordt gebracht23.

Enkel de niet-naleving van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorschriften 
moet steeds tot bewijsuitsluiting leiden, doch het aantal vormvoorschriften die op straffe 
van nietigheid voorgeschreven zijn, is gering24.

[9]
Wat deze subcriteria betreft, meer bepaald dat de overheid die met de opsporing, het 

20 C. VAN DEN WYNGAERT, m.m.v. B. DE SMET en S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht, Ant-
werpen, Maklu, 2009, 1230.
21 Cass. 12 okt. 2005, Arr. Cass. 2005, nr. 503, Pas. 2005, nr. 503 en T. Strafr. 2006, 25, noot F. 
VERBRUGGEN.
22 F. VERBRUGGEN, “Vindt het Spook van Antigoon rust? Franstalig “schoonmoederarrest” als slotluik 
van de nieuwe cassatierechtspraak over de uitsluiting van onrechtmatig bewijs?” (noot onder Cass. 
12 okt. 2005),  T. Strafr.  2006, (26) 27. Vergelijk: F. SCHUERMANS, “Antigoon geen vrijgeleide voor 
onbehoorlijk politieoptreden: trekt cassatie de teugels aan?”, T. Strafr. 2009, (152) 155.
23 Zie ook in dezelfde zin: Cass. 4 dec. 2007, RW 2008-09, noot B. DE SMET, Pas. 2007, nr. 613 en T. 
Strafr.  2008, 274, waarin wordt geoordeeld dat een onregelmatig bewijs, behoudens het geval van 
miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, alleen mag worden geweerd 
wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan weg-
valt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht.
24 S. BERNEMAN, “Onbehoorlijk overheidsoptreden bij bewijsgaring: de kinderen van Antigoon leren 
de les” (noot onder Cass. 8 nov. 2005) RABG 2006, (934) 942.
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onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid op-
zettelijk heeft begaan, zij hier nog gewezen op het cassatiearrest van 31 oktober 2006 
waarin het Hof oordeelde dat de omstandigheid dat de overheid die met de opsporing, het 
onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, bij de bewijsverkrijging opzettelijk 
een onrechtmatigheid heeft  begaan, niet  noodzakelijk moet leiden tot  bewijsuitsluiting 
door de rechter25. 

Zelfs het al door de overheid opzettelijk begaan van een onrechtmatigheid, dient dus 
niet ipso facto te leiden tot bewijsuitsluiting. 

Toch oordeelde het Hof ook reeds eerder, onder meer in het arrest van 23 maart 2004, 
dat de rechter bij zijn oordeel de omstandigheid dat de overheid die met de opsporing, het 
onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid op-
zettelijk heeft begaan, in afweging “kan” nemen; de bodemrechter is met andere woorden 
– zo werd opgemerkt – steeds, in de stelling van het Hof van Cassatie, vrij geweest al dan 
niet rekening te houden met het feit dat opsporingsambtenaren of magistraten bepaalde 
onrechtmatigheden opzettelijk hebben begaan26.

In het arrest van 21 november 2006 komt opnieuw een door de overheid begane on-
rechtmatigheid aan bod.

In dat arrest oordeelt het Hof van Cassatie dat, in principe niet geoorloofd is het gebruik 
van bewijs dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van mis-
drijven is  belast,  of  een aangever  met  het  oog op het  leveren van dat  bewijs  hebben 
verkregen ingevolge een misdrijf, met miskenning van een regel van het strafprocesrecht, 
ingevolge een schending van het recht op privacy, met miskenning van het recht van 
verdediging of met miskenning van het recht op menselijke waardigheid.

Vervolgens wordt herhaald dat de rechter evenwel alleen dan geen rekening mag hou-
den met  een onrechtmatig  verkregen bewijs  hetzij  wanneer  de naleving van bepaalde 
vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid; hetzij wanneer de be-
gane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast; hetzij wanneer 
het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces en dat het de 
rechter staat de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs te beoordelen in het 
licht van artikel 6 EVRM, rekening houdende met de elementen van de zaak in haar ge-
heel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandig-
heden waarin de onrechtmatigheid werd begaan27. 

Het arrest van 23 september 2008 beslist dat, wanneer de rechter de toelaatbaarheid van 
onrechtmatig verkregen bewijs dat de wet niet uitdrukkelijk uitsluit, beoordeelt in het licht 
van de artikelen 6.1 EVRM en 14 IVBPR, rekening houdende met de elementen van de 
zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en 
de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan, niet alleen het doelbewust 
maar ook de grove veronachtzaming van de belangen van de beklaagde en van diens recht 
op een eerlijke behandeling van zijn zaak daarbij in rekening kunnen worden gebracht; 
het “is daarbij niet onredelijk dat de rechter bij vaststelling van een ernstige, dit is niet-
verontschuldigbare fout van de verbalisant, daaruit afleidt dat aan de aldus verzamelde 
gegevens geen bewijswaarde kan worden gehecht”28.

[10]

25 Cass. 31 okt. 2006, P.06.1016.N, T. Strafr.  2007, 53, noot F. SCHUERMANS,  Pas. 2006, nr. 535 en 
NC 2007, 620.
26 F. SCHUERMANS, “De Antigoonleer inzake het onrechtmatig verkregen bewijs en door de politie op-
zettelijk begane onrechtmatigheden of misdrijven” (noot onder Cass. 31 okt. 2006), T. Strafr. 2007, 
(55) 57.
27 Cass. 21 nov. 2006, Pas. 2006, nr. 581 en Soc. Kron. 2006, 379.
28 Cass. 23 sept. 2008, T. Strafr. 2009, 151, noot F. SCHUERMANS.
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Uit de rechtspraak kan in alle geval worden afgeleid dat de rechter, bij de beoordeling 
van de onrechtmatig verkregen bewijzen, de Antigoon-toets dient toe te passen maar dat 
de rechter de nietigheidssanctie niet blind mag toepassen.

Inderdaad, de rechter mag niet zomaar “bewijsmateriaal van tafel vegen omdat de op-
sporing gebreken vertoont. Steeds moet de rechter oog hebben voor een aantal criteria en 
subcriteria, zoals het effect van de vormfout op de kwaliteit van het bewijs, en moet hij  
zaak per zaak beoordelen. Belangrijk is de zinsnede dat de rechter de zaak in haar geheel  
moet beoordelen en aandacht moet besteden aan de “omstandigheden waarin de onrecht-
matigheid werd begaan”. Een vaste lijn van nietigheden die gepaard gaan met uitsluiting  
van bewijs kan dus niet meer worden opgesteld”29.

Het is tegen het licht van bovenstaande rechtspraak en de evolutie die daarin te on-
derkennen valt, dat de verschillende onderdelen van het middel moeten worden onder-
zocht.

[11]
Het eerste onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 

Burgerlijk Wetboek; de eisers voeren aan dat, door te oordelen dat de tweede eiseres met 
kennis  van  de  onderliggende  redenen  van  de  huiszoeking  hiertoe  instemming  heeft 
gegeven, de appelrechters aan de inhoud van het proces-verbaal GF 008878/09 van 4 juni 
2009, de verklaringen door de tweede eiseres afgelegd op 4 juni 2009 om 16u20 (PV nr. 
008870/09) en om 14u16 (PV nr. 008856/09), en het proces-verbaal GF 010100/09 van 26 
juni 2009, een interpretatie geven die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en 
zij daardoor de bewijskracht ervan schenden.

Op basis van die stukken leiden de appelrechters echter slechts af dat de verbalisanten 
hun opdracht aan de tweede eiseres hebben toegelicht en dat de tweede eiseres ten genoe-
gen van recht was in kennis gesteld dat de huiszoeking kaderde in een financieel onder-
zoek.

Het onderdeel berust bijgevolg op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist 
feitelijke grondslag.

[12]
Het  tweede onderdeel van het middel voert schending aan van de artikelen 1 van de 

Huiszoekingswet van 7 juni 1969, artikel 89bis van het Wetboek van Strafvordering en de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Door vast te stellen dat aan de tweede eiseres twee bevelen tot huiszoeking werden 
betekend en zij deze voor kennisname heeft ondertekend, konden de appelrechters vol-
gens de eisers niet wettig besluiten dat de tweede eiseres in toepassing van artikel 1 van 
de Huiszoekingswet van 7 juni 1969 toestemming zou hebben verleend tot de kwestieuze 
huiszoeking. 

Zodoende schenden de appelrechters ook de bewijskracht van de door de tweede eis-
eres voor kennisname ondertekende huiszoekingsbevelen alsook haar verklaring van 4 
juni 2009.

Evenwel besluiten de appelrechters niet dat de tweede eiseres in toepassing van artikel 
1 van de Huiszoekingswet toestemming zou hebben verleend tot de kwestieuze huiszoek-
ing, zodat het onderdeel dat uitgaat van een onjuiste lezing van het bestreden arrest, feit-
elijke grondslag mist.

[13]
Het derde onderdeel voert schending aan van artikel 1 van de Wet van 7 juni 1969 en 

29 B. DE SMET, “Criteria voor de beoordeling van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal” (noot on-
der Cass. 4 dec. 2007), RW 2008-09, (111) 113.
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artikel 89bis van het Wetboek van Strafvordering. 
Opdat de appelrechters de rechtmatigheid van de verzamelde bewijzen konden afleiden 

uit  de wijze waarop de betrokken huiszoekingsbevelen werden uitgevoerd, dienden zij 
volgens de eisers vast te stellen dat de wijze waarop de huiszoeking werd uitgevoerd, alle 
elementen bevatte die van de betrokken huiszoeking een wettige huiszoeking vermochten 
te maken. 

Bovendien voeren de eisers aan dat de loutere feitelijke gegevens die door de appel-
rechters worden aangegeven, geenszins toelaten de betrokken huiszoeking regelmatig te 
verklaren, nu zij geenszins vaststellen dat de huiszoeking werd uitgevoerd overeenkom-
stig de bepalingen van artikel 1 van de Huiszoekingswet van 7 juni 1969, met name nadat 
de bewoner schriftelijk en voorafgaandelijk zijn toestemming had verleend.

In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat, anders dan waarvan het onderdeel 
uitgaat,  de  appelrechters  niet  oordelen  dat  de  huiszoeking regelmatig  was;  in  zoverre 
berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist het feitelijke 
grondslag.

De vraag rijst verder of het onderdeel niet in werkelijkheid opkomt tegen de Antigoon-
toets door het bestreden arrest of dat men in werkelijkheid niet aanvoert dat de appel-
rechters een Antigoon-toets dienden te verrichten vooraleer tot de rechtmatigheid van de 
verzamelde bewijzen te besluiten. 

Toch blijkt  het bestreden arrest  een Antigoon-toets zoals  deze uit  voormelde recht-
spraak volgt, te hebben verricht. 

Immers,  nadat  de  appelrechters  oordelen  dat  aan  de  onregelmatigheid  in  het 
huiszoekingsbevel kan worden geremedieerd, door de wijze van tenuitvoerlegging, oorde-
len zij ook dat de rechten van de verdediging niet zijn aangetast, de bewijsgaring toelaat 
een loyaal en contradictoir debat te voeren en de betrouwbaarheid ervan op geen enkele 
wijze wordt aangetast en dat de wet niet in enige sanctie voorziet, laat staat dat deze on-
regelmatigheid de nietigheid zou meebrengen van alles wat het gevolg is van de onregel-
matig bevonden huiszoekingsbevelen.

[14]
In het vierde onderdeel wordt schending aangevoerd van het algemeen rechtsbeginsel 

van de eerbiediging van het gezag van gewijsde en van artikel 19 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Volgens de eisers oordeelt het bestreden arrest ten onrechte dat de tweede eiseres wel 
degelijk voldoende in kennis was gesteld van de reden van de huiszoeking en schendt het 
bestreden arrest zodoende het gezag van gewijsde van het arrest van 23 juni 2009 waarin 
werd geoordeeld dat er minstens onvoldoende aanwijzingen zijn dat die vermeldingen ook 
diegene bij wie de huiszoeking werd uitgevoerd, voldoende informatie aanreikten over de 
telastleggingen die aan de oorsprong van de actie lagen, zodat zij de wettigheid en de be-
grenzing ervan niet kon nagaan.

Tevens miskent het bestreden arrest volgens de eisers zodoende het gegeven dat de ap-
pelrechters hun rechtsmacht met betrekking tot dit feitelijk gegeven hebben uitgeput.

Waar uit het arrest van 23 juni 2009 volgt dat werd geoordeeld dat de vermeldingen 
van het huiszoekingsbevel niet toelieten de wettigheid en de begrenzing ervan na te gaan, 
wordt het gezag van gewijsde van dat arrest niet miskend door het bestreden arrest dat 
oordeelt dat door de wijze van tenuitvoerlegging van het bevel en door de betrokkene, 
voor de ten uitvoerlegging van de bevelen in kennis te stellen van feiten en doel, was 
voldaan aan de doelstellingen van de wet,  de rechtspraak en het Europees Hof en de 
rechtsleer  die  zich  daaromtrent  ontwikkelde,  namelijk  dat  ook  diegene  bij  wie  een 
huiszoekingsbevel moet worden uitgevoerd moet weten wat de onderliggende feiten zijn 
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en de in functie van deze feiten op te sporen zaken. 
Het eerste arrest  oordeelt  met andere woorden dat de loutere vermeldingen van het 

huiszoekingsbevel niet toelieten de wettigheid en de begrenzing ervan te controleren, ter-
wijl het tweede arrest oordeelt dat de omstandigheden van de tenuitvoerlegging – en dus 
niet de loutere vermeldingen van het huiszoekingsbevel zelf – toelieten te besluiten dat 
wel voldaan was aan de doelstelling van de wet. 

Daardoor wordt het gezag van gewijsde van het eerste arrest niet miskend.
[15]
In het  vijfde  onderdeel van het  middel wordt  schending aangevoerd van artikel  12, 

tweede lid van de Grondwet en artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering.
Volgens het onderdeel kan de omstandigheid dat door een rechter een bevel tot het 

stellen van een onderzoeksdaad onregelmatig wordt bevonden, enkel worden rechtgezet 
door een nieuw, in de wettelijke vorm en volgens de wettelijke normen gegeven bevel; nu 
door de appelrechters werd geoordeeld dat de betreffende huiszoekingsbevelen onregel-
matig waren, dient te worden vastgesteld dat elk optreden van de verbalisanten als gevolg 
van dergelijke onregelmatige huiszoekingsbevelen elke wettelijke grondslag mist en der-
halve onregelmatig is.

Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordelen de appelrechters niet dat een on-
regelmatig huiszoekingsbevel op regelmatige wijze kan worden uitgevoerd doch wel dat 
de onregelmatigheid naar de gevolgen ongedaan is gemaakt door de wijze van de ten-
uitvoerlegging.

In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist 
het feitelijke grondslag.

Voor het overige volgt niet uit artikel 12, tweede lid van de Grondwet, dat bewijs dat 
met  miskenning van  een  door  de  Grondwet  gewaarborgd grondrecht  werd verkregen, 
steeds ontoelaatbaar is.

Terzake zij hier verwezen naar de hierboven aangehaalde rechtspraak.
Behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevol-

gen  van  de  miskenning  van  een  wettelijk  voorgeschreven  pleegvorm  betreffende  de 
bewijsverkrijging bepaalt, beslist de rechter welke gevolgen deze onrechtmatigheid mee-
brengt; de omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning is vastgesteld, be-
trekking heeft op een van de door artikel 8.1 EVRM gewaarborgde grondrechten, doet 
hieraan niets af.

Het staat de rechter aldus de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs dat de 
wet niet uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van de artikelen 6 EVRM en 14 
IVBPR, rekening houdende met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbe-
grepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de on-
rechtmatigheid werd begaan. 

Nadat de appelrechters oordelen dat de huiszoekingsbevelen zoals uitgevoerd op 4 juni 
2009 onregelmatig werden bevonden bij arrest van 23 juni 2009 met opheffing van de 
voorlopige hechtenis, stellen zij vast dat de wet zelf niet in enige sanctie voorziet, laat 
staan dat  de  “deze onregelmatigheid de nietigheid zou meebrengen van alles  wat  het 
gevolg is  van de onregelmatig  bevonden huiszoekingsbevelen” en dat  de  rechten van 
verdediging geenszins, “laat staan op onherroepelijke wijze geschonden” zijn “door de re-
latieve onregelmatigheid van de desbetreffende huiszoekingsbevelen die uiteindelijk één 
geheel vormen met de tenuitvoerlegging ervan”.

Tenslotte oordelen de appelrechters dat de “bewijsgaring, zoals zij thans voorligt” de 
inverdenkinggestelden toelaat “een loyaal en tegensprekelijk debat te voeren. De betrouw-
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baarheid ervan wordt op geen enkele wijze aangetast”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
[16]
Het zesde onderdeel tenslotte voert schending aan van het algemeen rechtsbeginsel van 

het gezag van gewijsde en van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek.
Er wordt meer bepaald aangevoerd dat, door te oordelen dat aan de onregelmatigheid 

van de huiszoekingsbevelen werd geremedieerd bij de tenuitvoerlegging ervan, de appel-
rechters oordelen dat de huiszoekingsbevelen, als gevolg van de wijze waarop zij werden 
uitgevoerd, uiteindelijk toch regelmatig te beoordelen zijn.

Volgens  de  eisers  doen  de  appelrechters  aldus  uitspraak  over  een  geschilpunt 
waaromtrent zij hun rechtsmacht hadden uitgeput bij arrest van 23 juni 2009 en schenden 
zij het gezag van gewijsde van dat arrest.

Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordelen de appelrechters echter niet dat de 
huiszoekingsbevelen uiteindelijk toch regelmatig te beoordelen zijn, doch wel dat, hoewel 
de  betreffende  huiszoekingsbevelen  naar  de  vorm onregelmatig  waren,  deze  onregel-
matigheid naar de gevolgen is ongedaan gemaakt door de wijze van de ten uitvoerlegging.

Overigens  is  de  beoordeling  door  het  onderzoeksgerecht  binnen  de  perken  van  de 
rechtspleging inzake voorlopige hechtenis van de regelmatigheid van onderzoeksdaden, 
een feitelijke beoordeling in deze stand van de rechtspleging; die uitspraak bindt noch het-
zelfde onderzoeksgerecht dat zich dient uit te spreken over de regelmatigheid van de pro-
cedure, noch de rechter ten gronde bij de beoordeling van de bewijzen en laat hun respec-
tieve beoordelingsmacht dienaangaande onaangetast. Aan de beschouwingen van het on-
derzoeksgerecht  gemaakt  gedurende  de  procedure  van  handhaving  van  de  voorlopige 
hechtenis komt in dit opzicht in beginsel geen gezag van gewijsde toe30.

Het onderdeel treft geen doel.
[17]
Er is tenslotte geen ambtshalve middel aan te voeren.
In zoverre de memorie eveneens is neergelegd voor A. R. J. d. C., mede-inverdenk-

inggestelde die evenwel geen cassatieberoep tegen het arrest heeft ingesteld, is ze niet ont-
vankelijk.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR P.10.0006.N)

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

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 december 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan 

en de eiseres I legt een nota neer in antwoord op de conclusie van het openbaar 
ministerie.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

30 A. DE NAUW, "Voorlopige hechtenis en onregelmatig onderzoek; een kentering in de rechtspraak" 
(noot onder Cass. 17 mei 1994), RW 1994-95, (603)606.
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Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie
1. De memorie is eveneens neergelegd voor A. R. J. d. C., mede-inverdenking-

gestelde die evenwel geen cassatieberoep tegen het arrest heeft ingesteld.
In zoverre de memorie voor die inverdenkinggestelde is neergelegd, is ze niet 

ontvankelijk.
Middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322 

Burgerlijk Wetboek: het arrest oordeelt ten onrechte dat de eerste eiseres met 
kennis  van de onderliggende redenen van de huiszoeking hiertoe instemming 
heeft gegeven; hierdoor miskent het arrest de bewijskracht van het proces-ver-
baal GF 008878/09 van 4 juni 2009, de verklaringen die de eerste eiseres heeft 
afgelegd op 4 juni 2009 om 16u20 (PV nr. 008870/09) en om 14u16 (PV nr. 
008856/09), en het proces-verbaal GF 010100/09 van 26 juni 2009.

3. Uit de vermelde stukken leidt het arrest enkel af dat de verbalisanten hun 
opdracht aan de eerste eiseres hebben toegelicht en dat deze naar eis van recht in 
kennis gesteld was dat de huiszoeking kaderde in een financieel onderzoek.

4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het arrest uit de bovenvermelde stukken 
afleidt dat de eerste eiseres haar toestemming heeft gegeven tot de op 4 juni 2009 
uitgevoerde huiszoeking, berust op een onjuiste lezing van dit arrest.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel 
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1 Huiszoekingswet, artikel 89-

bis Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk 
Wetboek: het arrest oordeelt ten onrechte dat de eerste eiseres in toepassing van 
artikel 1 Huiszoekingswet haar toestemming tot de huiszoeking heeft gegeven; 
het arrest kan dit niet wettig afleiden uit de vaststelling dat aan de eerste eiseres 
de twee huiszoekingsmandaten werden betekend en dat zij deze voor kennisna-
me heeft ondertekend; zodoende schendt het arrest ook de bewijskracht van de 
door de eerste eiseres voor kennisname ondertekende huiszoekingsmandaten als-
ook van haar verklaring van 4 juni 2009.

6. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, besluiten de appelrechters niet 
dat de eerste eiseres in toepassing van artikel 1 Huiszoekingswet toestemming 
heeft verleend tot de kwestieuze huiszoeking.

Het onderdeel dat uitgaat van een onjuiste lezing van het bestreden arrest, mist 
feitelijke grondslag.

Derde onderdeel 
7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1 Huiszoekingswet en artikel 

89bis Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat hoewel de 
betreffende huiszoekingsbevelen naar de vorm onregelmatig waren, deze onre-
gelmatigheid naar de gevolgen ongedaan is gemaakt door de wijze van tenuit-
voerlegging; het arrest  stelt  evenwel niet vast dat  de huiszoeking werd uitge-
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voerd conform de bepalingen van de Huiszoekingswet; uit geen enkele grond-
wettelijke of wettelijke bepaling volgt dat een huiszoeking, uitgevoerd na kennis-
geving van de hoedanigheid van de speurders en het doel van de huiszoeking en 
na het louter openen van de toegangspoort, regelmatig is.

8. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordeelt het arrest niet dat de 
huiszoeking regelmatig was. Het zegt enkel dat de onregelmatigheid naar de ge-
volgen ongedaan is gemaakt door de wijze van tenuitvoerlegging ervan.

In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het bestreden arrest 
en mist het feitelijke grondslag.

9. Het arrest stelt vast dat het arrest van 23 juni 2009 de voorlopige hechtenis 
van de eisers opheft op grond dat de huiszoekingsbevelen zoals uitgevoerd op 4 
juni 2009 onregelmatig zijn. Het oordeelt verder dat: 

- de wet niet in enige sanctie voorziet, laat staan dat "deze onregelmatigheid de 
nietigheid zou meebrengen van alles wat het gevolg is van de onregelmatig be-
vonden huiszoekingsbevelen";

- "de rechten van verdediging (...) geenszins, laat staan op onherroepelijke wij-
ze geschonden [zijn] door de relatieve onregelmatigheid van de desbetreffende 
huiszoekingsbevelen die uiteindelijk één geheel vormen met de tenuitvoerleg-
ging ervan";

- "de bewijsgaring, zoals zij thans voorligt" de inverdenkinggestelden toelaat 
"een loyaal en tegensprekelijk debat te voeren" en dat de "betrouwbaarheid ervan 
(...) op geen enkele wijze [wordt] aangetast".

10. Met die redenen oordeelt het arrest dat de ontdekking op heterdaad, bij de 
uitvoering van de desbetreffende huiszoekingsbevelen, van de cannabisplantage, 
voorwerp van deze zaak, rechtsgeldig is en de bewijsgaring en de inbeslagname 
zoals die eruit zijn voortgevloeid, een regelmatige grondslag hebben en de partij-
en  toelaten  een  loyaal  debat  op  tegenspraak  erover  te  voeren.  Aldus  is  de 
beslissing naar recht verantwoord.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel 
11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek 

alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende de eerbiediging 
van het gezag van gewijsde: het arrest oordeelt ten onrechte dat de eerste eiseres 
wel degelijk voldoende in kennis was gesteld van de reden van de huiszoeking; 
zodoende schendt het bestreden arrest het gezag van gewijsde van het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 23 juni 2009 dat oordeelt dat er min-
stens onvoldoende aanwijzingen zijn dat die vermeldingen ook diegene bij wie 
de huiszoeking werd uitgevoerd, voldoende informatie aanreikten over de telast-
leggingen die aan de oorsprong van de actie lagen, zodat zij de wettigheid en de 
begrenzing ervan niet kon nagaan; de kamer van inbeschuldigingstelling heeft al-
dus ook haar rechtsmacht met betrekking tot dit feitelijk gegeven uitgeput.

12. Het arrest van 23 juni 2009 doet enkel prima facie uitspraak over de regel-
matigheid van de huiszoekingsbevelen teneinde de regelmatigheid van het tegen 
de  eisers  uitgevaardigde  aanhoudingsbevel  te  onderzoeken.  Het  oordeelt  niet 
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over de regelmatigheid van het door de huiszoeking verkregen bewijs. Het be-
slist integendeel daarover later uitspraak te doen met toepassing van artikel 235-
bis Wetboek van Strafvordering.

13. Hieruit volgt dat het gezag van gewijsde van het arrest van 23 juni 2009 
beperkt is tot de beoordeling van de regelmatigheid van het tegen de eisers uitge-
vaardigde aanhoudingsbevel en dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij dat 
arrest haar rechtsmacht om uitspraak te doen over de regelmatigheid van het ver-
kregen bewijs bij die beslissing niet heeft uitgeoefend.

Het onderdeel kan niet aangenomen worden.
Vijfde onderdeel
14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 12, tweede lid, Grondwet en 

artikel 235bis Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat 
de uitvoering van de huiszoekingsbevelen regelmatig was; een onregelmatig be-
vonden bevel tot het stellen van een onderzoekshandeling kan enkel rechtgezet 
worden door een nieuw, in wettelijke vorm en volgens wettelijke normen gege-
ven bevel. 

15. Het arrest oordeelt dat:
- de wet niet in enige sanctie voorziet, laat staan dat "deze onregelmatigheid de 

nietigheid zou meebrengen van alles wat het gevolg is van de onregelmatig be-
vonden huiszoekingsbevelen";

- "de rechten van verdediging (...) geenszins, laat staan op onherroepelijke wij-
ze geschonden [zijn] door de relatieve onregelmatigheid van de desbetreffende 
huiszoekingsbevelen die uiteindelijk één geheel vormen met de tenuitvoerleg-
ging ervan";

- "de bewijsgaring, zoals zij thans voorligt" de inverdenkinggestelden toelaat 
"een loyaal en tegensprekelijk debat te voeren" en dat de "betrouwbaarheid ervan 
(...) op geen enkele wijze [wordt] aangetast".

16. Die redenen dragen de beslissing dat het middels de huiszoeking verkregen 
bewijs niet moet worden uitgesloten.

Het onderdeel dat die redenen niet aanvecht, kan niet tot cassatie leiden en is 
bijgevolg niet ontvankelijk.

Zesde onderdeel
17. Het onderdeel voert schending aan van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek en 

miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende het gezag van gewijsde: 
het  arrest  oordeelt  ten onrechte dat  aan de onregelmatigheid van de huiszoe-
kingsbevelen werd geremedieerd bij de tenuitvoerlegging ervan; hierdoor oor-
deelt het arrest dat de huiszoekingsbevelen, als gevolg van de wijze waarop zij 
werden uitgevoerd, uiteindelijk toch regelmatig te beoordelen zijn; door aldus 
uitspraak te doen over een geschilpunt waarover de kamer van inbeschuldiging-
stelling haar rechtsmacht bij arrest van 23 juni 2009 heeft uitgeput, miskent het 
arrest het gezag van gewijsde van dat arrest.

18. Het arrest oordeelt niet dat de huiszoekingsbevelen uiteindelijk toch regel-
matig zijn,  maar wel dat,  hoewel de betreffende huiszoekingsbevelen naar de 



Nr. 468 - 29.6.10 HOF VAN CASSATIE 2013 

vorm onregelmatig zijn, deze onregelmatigheid naar de gevolgen is ongedaan ge-
maakt door de wijze van de tenuitvoerlegging. 

In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het bestreden arrest 
en mist het feitelijke grondslag. 

19. Voor het overige is  het onderdeel afgeleid uit  de vergeefs aangevoerde 
schending van de in het vierde onderdeel aangewezen wetsbepalingen.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Prejudiciële vragen
20. In haar nota, neergelegd in antwoord op de conclusie van het openbaar mi-

nisterie, verzoekt de eiseres I de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof:

- " Schenden artikel 89bis Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1 en 
1bis van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen 
opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht, in die interpretatie dat 
de miskenning ervan bij een onwettige huiszoeking niet noodzakelijk leidt tot de 
nietigheid van het verkregen bewijs, het grondwettelijke gewaarborgde recht op 
eerbiediging van het privé-leven (artikel 22 Grondwet)?"

- " Is er sprake van een niet toegelaten ongelijkheid tussen artikel 89bis Wet-
boek van Strafvordering en de artikelen 1 en 1bis van de wet van 7 juli 1969 tot 
vaststelling van de tijd gedurende dewelke geen opsporing ten huize of huiszoe-
king mag worden verricht, geïnterpreteerd in die zin dat de miskenning ervan bij 
een onwettige huiszoeking niet noodzakelijk leidt tot de nietigheid van het ver-
kregen bewijs, en andere procedurevoorschriften zoals onder meer de artikelen 
35bis, 61quinquies, 86bis, §4, 86ter, 90quater, 146, 184 en 524bis, §6, 153 en 
190, 154, 155, 234, 312 en 332 Wetboek van Strafvordering waarvan de misken-
ning wel leidt tot de uitsluiting van het wederrechtelijk verkregen bewijs, alleen 
maar omdat in artikel 89bis Wetboek van Strafvordering en de wet van 7 juli 
1969 geen nietigheidssanctie is voorzien waar dit wel uitdrukkelijk is voorzien in 
de andere gevallen en hoewel het zowel in artikel 89bis Wetboek van Strafvorde-
ring en 1 en 1bis van de wet van 7 juli 1969 als in de andere vermelde gevallen 
gaat over de vrijwaring van fundamentele rechten zoals vermeld in Titel II van 
de Grondwet (schending van artikel 10, 11, 12 en 22 Grondwet en de artikelen 6 
en 8 EVRM)."

21. Artikel 1107, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer het 
openbaar ministerie schriftelijk conclusie neemt, de partijen ten laatste op de zit-
ting en uitsluitend in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie, een 
noot neerleggen waarin geen nieuwe middelen mogen worden aangebracht. Dit 
houdt in dat de ter zitting in antwoord op de conclusie van het openbaar ministe-
rie neergelegde noot verband moeten houden met de in de memorie aangevoerde 
middelen maar deze niet kan aanvullen noch uitbreiden.

22. De voorgestelde prejudiciële vragen houden geen verband met de grieven 
die de eiseres I in haar tijdig neergelegde memorie aanvoert. Het verzoek tot het 
stellen van die vragen is bijgevolg niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek
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23. 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.

29 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 469

2° KAMER - 29 juni 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — ANDERE PARTIJEN - BOSDECREET - WOUDMEESTER - 
HERSTELVORDERING - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

2º BOSSEN - BOSDECREET - WOUDMEESTER - HERSTELVORDERING - DOEL - GRONDSLAG - 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING BESLISSEND VOOR DE HERSTELVORDERING - CASSATIEBEROEP

3º BOSSEN - BOSDECREET - ONTBOSSING - VEREISTE - NIET VOORAF VERGUNDE ONTBOSSING - 
GEVOLG

4º STEDENBOUW — ALLERLEI - STEDENBOUWDECREET - BOSDECREET - ONTBOSSING - 
VEREISTE - NIET VOORAF VERGUNDE ONTBOSSING - GEVOLG

1º en 2° De herstelvordering van de woudmeester strekt ertoe de regels inzake bosbouw te  
handhaven, dit is af te dwingen in die gevallen waarin die regels werden overtreden, en  
vindt  haar grondslag niet  zozeer in  een misdrijf  maar wel  in  de door het  bosdecreet 
opgelegde verplichtingen tot naleving waarvan zij strekt en waarvan de niet-naleving ook 
strafrechtelijk  wordt  gesanctioneerd;  de  woudmeester  neemt  aldus  het  hem  wettelijk  
opgedragen  algemeen belang  waar,  ook  wanneer  hij  de  vordering  tot  herstel  in  het  
strafgeding uitoefent, zodat hij op grond van ditzelfde belang als eiser tot herstel zelfs-
tandig cassatieberoep kan instellen wanneer de beslissing op de strafvordering bepalend 
is voor deze vordering tot herstel1. (Art. 95, derde lid, Bosdecreet 13 juni 1990)

3º en 4° Elke ontbossing, ook wanneer zij vergunbaar is overeenkomstig artikel 90bis, §1,  
Bosdecreet, vereist steeds een vooraf af te leveren stedenbouwkundige vergunning en 
elke niet-vergunbare dan wel vergunbare maar niet vooraf vergunde ontbossing in strijd  
met de bepalingen van artikel 90bis, §1, Bosdecreet, geschiedt hoe dan ook zonder ste-
denbouwkundige vergunning en houdt bijgevolg een overtreding in van artikel 99, §1, 2°,  
Stedenbouwdecreet 1999. (Art. 90bis, §1, Bosdecreet 13 juni 1990; zoals van toepassing 
vóór zijn wijziging bij art. 45, 1°, Decr. 12 dec. 2008; Art. 99, §1, 2°, Stedenbouwdecreet 
1999; zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij art. 36, Aanpassingsdecreet 2009)

(WOUDMEESTER EN AMBTENAAR PRIVE-BOS T. N.)

1 Het hier toepasselijke artikel 95, derde lid, Bosdecreet, werd opgeheven bij art. 95, 3° Decr. Vl. R. 
30 april 2009, BS 25 juni 2009, kolom 43614.
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ARREST

(AR P.10.0182.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 23 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, een middel 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.  De verweerder  werpt  de niet-ontvankelijkheid van het  cassatieberoep op 

omdat de beslissing van onbevoegdheid enkel de strafvordering betreft en de ei-
ser, zelfs als tussengekomen partij, niet de vereiste hoedanigheid heeft om tegen 
die beslissing cassatieberoep in te stellen.

2. Het hier toepasselijk artikel 95, derde lid, Bosdecreet luidt: "Bij elke on-
rechtmatig uitgevoerde kapping, hetzij een ontbossing, hetzij een afwijking van 
het goedgekeurde beheersplan, hetzij een kaalslag, hetzij andere onrechtmatige 
handelingen die schade veroorzaken aan de bossen, beveelt de rechtbank, op vor-
dering van de Vlaamse Regering of van de bevoegde ambtenaar of aangestelde, 
maatregelen tot herstel gaande tot herbebossing van de ontboste, kaalgekapte of 
beschadigde percelen of van een soortgelijke oppervlakte inhouden volgens een 
door het Bosbeheer goedgekeurd ontwerp."

3. De herstelvordering van de woudmeester strekt ertoe de regels inzake bos-
bouw te handhaven, dit is af te dwingen in die gevallen waarin die regels werden 
overtreden. In dit opzicht vindt de herstelvordering niet zozeer haar grondslag in 
een misdrijf, maar wel in de door het bosdecreet opgelegde verplichtingen tot na-
leving waarvan zij strekt en waarvan de niet-naleving ook strafrechtelijk wordt 
gesanctioneerd.

De woudmeester neemt aldus het hem wettelijk opgedragen algemeen belang 
waar, ook wanneer hij de vordering tot herstel in het strafgeding uitoefent.

Op grond van ditzelfde belang kan hij als de eiser tot herstel zelfstandig cassa-
tieberoep instellen wanneer de beslissing op de strafvordering bepalend is voor 
deze vordering tot herstel.

Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet worden ver-
worpen 

Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 99, §1, 2° en 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999 zoals van 

toepassing vóór de wijziging bij toepassing van respectievelijk artikel 36 en 50 
Aanpassingsdecreet 2009;
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- artikel 90bis, §1, Bosdecreet zoals van toepassing vóór de wijziging bij toe-
passing van artikel 45, 1°, van het decreet van 12 december 2008 houdende di-
verse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en vis-
serij;

- de artikelen 138, 2°, 182, 199 en 200 Wetboek van Strafvordering.
4. Het hier toepasselijke artikel 99, §1, 2°, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: 

"Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning (..) ontbos-
sen in de zin van het bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide 
oppervlakten bedoeld in artikel 3, §1 en §2, van dat decreet."

Het hier toepasselijke artikel 90bis, §1, Bosdecreet vóór zijn wijziging bij arti-
kel 45, 1°, van het decreet van 12 december 2008 houdende diverse bepalingen 
inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij bepaalt: "Een 
stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan niet worden verleend tenzij in 
de hierna vermelde gevallen:

1 ° ontbossing met het oog op werken van algemeen belang bedoeld in artikel 
103 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening;

2 ° ontbossing in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied 
in de ruime zin;

3° ontbossing in zones die volgens de geldende plannen van aanleg of de ruim-
telijke uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de bestemmingen woonge-
bied of industriegebied in de ruime zin;

4° ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verka-
veling. 

De stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing wordt verleend na vooraf-
gaand advies van het Bosbeheer. Het advies wordt verleend op verzoek van de 
vergunningverlenende overheid. Als het advies niet wordt verleend binnen dertig 
dagen, wordt het geacht gunstig te zijn.

Voor andere ontbossingen dan deze genoemd in het eerste lid, kan de Vlaamse 
regering, op individueel en op gemotiveerd verzoek van diegene die in aanmer-
king wenst te komen voor een vergunning tot ontbossen, de ontheffing toestaan 
van het verbod tot het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning tot ont-
bossing, met inachtneming van de wetgeving inzake de ruimtelijke ordening en 
na advies van het Bosbeheer. De Vlaamse regering bepaalt nadere regelen inzake 
de ontheffing van dit verbod."

5. Uit die bepalingen volgt:
- dat elke ontbossing, ook wanneer zij vergunbaar is overeenkomstig artikel 90-

bis, §1, Bosdecreet, steeds een vooraf af te leveren stedenbouwkundige vergun-
ning vereist;

- dat elke niet-vergunbare dan wel vergunbare maar niet vooraf vergunde ont-
bossing in strijd met de bepalingen van artikel 90bis, §1, Bosdecreet, hoe dan 
ook zonder stedenbouwkundige vergunning geschiedt en bijgevolg een overtre-
ding inhoudt van artikel 99, §1, 2°, Stedenbouwdecreet 1999.
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6. De appelrechters, die oordelen dat de feiten van de telastlegginggen A en B, 
zoals gepreciseerd en geactualiseerd, dienen aangezien te worden als misdrijven 
in het Boswetboek en in het Bosdecreet, zodat bij toepassing van artikel 138, 2°, 
van het Wetboek van Strafvordering enkel de politierechtbank materieel bevoegd 
is daarvan kennis te nemen en na vernietiging van het beroepen vonnis zich niet 
bevoegd verklaren, schenden de boven vermelde bepalingen. 

Middel
7. Het middel kan niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en behoeft bijge-

volg geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, wat de beslissing op de tegen de verweerder 

door de eiser ingestelde herstelvordering betreft.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

29 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. 
Geinger, J. Surmont, Turnhout en F. D'Hont, Gent.

Nr. 470

2° KAMER - 29 juni 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - UITVOERING VAN DE 
BESCHIKKING - AANWIJZING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER VAN ÉÉN OF MEERDERE OFFICIEREN 
VAN GERECHTELIJKE POLITIE

2º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - UITVOERING VAN DE BESCHIKKING - 
AANWIJZING VAN ÉÉN OF MEERDERE OFFICIEREN VAN GERECHTELIJKE POLITIE

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
UITVOERING VAN DE BESCHIKKING - AANWIJZING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER VAN ÉÉN OF 
MEERDERE OFFICIEREN VAN GERECHTELIJKE POLITIE

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - BESCHIKKING TOT MACHTIGING 
- PERIODE VAN ÉÉN MAAND TIJDENS DEWELKE DE BEWAKING KAN WORDEN UITGEOEFEND - 
BEREKENING

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
BESCHIKKING TOT MACHTIGING - PERIODE VAN ÉÉN MAAND TIJDENS DEWELKE DE BEWAKING KAN 
WORDEN UITGEOEFEND - BEREKENING

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - BESCHIKKING TOT MACHTIGING 
- PERIODE VAN ÉÉN MAAND TIJDENS DEWELKE DE BEWAKING KAN WORDEN UITGEOEFEND - ARTIKEL 
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25, STRAFWETBOEK - TOEPASSELIJKHEID

7º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
BESCHIKKING TOT MACHTIGING - PERIODE VAN ÉÉN MAAND TIJDENS DEWELKE DE BEWAKING KAN 
WORDEN UITGEOEFEND - ARTIKEL 25, STRAFWETBOEK - TOEPASSELIJKHEID

1º, 2° en 3° Noch artikel 90quater, §1, tweede lid, 5°, en §3, Wetboek van Strafvordering,  
noch enige andere wettelijke bepaling, beletten dat de onderzoeksrechter vrij oordeelt of  
hij, gelet op de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak, voor de uitvoering van de 
beschikking tot machtiging van een bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter, Wet-
boek van Strafvordering, één of meerdere officieren van gerechtelijke politie aanwijst, die  
aldus elk afzonderlijk de vereiste machtiging hebben maar die daardoor niet verplicht zijn  
gezamenlijk of gelijktijdig op te treden. (Artt. 90ter en 90quater, §1, tweede lid, 5°, en §3, 
Wetboek van Strafvordering)

4º en 5° 'Eén maand'  in  de zin van artikel  90quater,  §1,  tweede lid,  4°,  Wetboek van  
Strafvordering vangt aan de dag van de beschikking tot machtiging van een bewakings-
maatregel op grond van artikel 90ter, Wetboek van Strafvordering, eventueel van het uur  
vermeld in die beschikking, tot dezelfde dag maar dan één maand later, eventueel tot  
hetzelfde uur als vermeld in de beschikking van de onderzoeksrechter1.  (Artt. 90ter en 
90quater, §1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering)

6º en 7° Artikel 25, Strafwetboek, regelt de duur van de gevangenisstraf en heeft geen be-
trekking op de periode tijdens dewelke, volgens artikel 90quater, §1, tweede lid, 4°, Wet-
boek van Strafvordering, de bewaking kan worden uitgeoefend.  (Art. 25, Strafwetboek; 
Art. 90quater, §1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering)

(A. e.a. T. E. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0581.N)

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

Brussel, correctionele kamer, van 3 maart 2010.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

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

aan.
De eisers III en IV voeren in memories die aan dit arrest zijn gehecht, elk een 

zelfde middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING

1 Het openbaar ministerie had in zijn conclusie de problematiek van de berekening van de periode, ti-
jdens dewelke een bewakingsmaatregel mag worden uitgevoerd, niet ontmoet. Het was van oordeel 
dat, waar de eisers (onder andere) de wijze bekritiseerden waarop het bestreden arrest de termijn van 
één maand voorzien in de beschikking tot machtiging van de bewakingsmaatregel op grond van ar-
tikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering berekende, en er van uitgingen dat machtiging werd 
verleend voor een periode van langer dan één maand, het middel niet in concreto aanduidde dat er 
privé-communicatie tijdens de overbrenging ervan werd afgeluisterd of opgenomen, buiten de peri-
ode van één maand. In die optiek kon het middel niet tot cassatie leiden en was het niet ontvankelijk.
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De onderzoeksrechter heeft voor de feiten waarvan de eisers verdacht worden, 
op 11 december 2008 een beschikking genomen houdende machtiging tot afluis-
teren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie, 
verleend aan meerdere officieren van gerechtelijke politie, met de vermelding dat 
"de huidige beschikking een aanvang neemt op heden, 11/12/2008, om 08.00 
uur, en geldig is tot en met 11/01/2009, om 08.00".

Op grond van artikel 90quater, §1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering 
dat de periode tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend op maximum 
één maand bepaalt, oordeelt de eerste rechter dat de door de onderzoeksrechter 
bepaalde termijn één dag te lang is. Het beroepen vonnis verklaart die onder-
zoeksmaatregel nietig.

Op grond van de artikelen 52, eerste lid, 53, eerste lid, en 54 Gerechtelijk Wet-
boek, zegt het arrest dat die termijn moet berekend worden vanaf de zoveelste 
van de maand tot de dag vóór de zoveelste en zulks vanaf de dag na die van de 
akte die de termijn doet ingaan en dat de vervaldag in de termijn is begrepen.

Op die grond oordelen de appelrechters dat de beschikking van machtiging tot 
telefoontap de maximumtermijn van één maand niet overschrijdt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eiser I
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 90quater, §1, tweede lid, 5°, 

Wetboek van Strafvordering: het arrest neemt ten onrechte aan dat de regelma-
tigheid van de beschikking van de onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 90-
quater Wetboek van Strafvordering, niet aangetast wordt doordat die beschikking 
meerdere officieren van gerechtelijke politie voor de uitvoering van die maatre-
gel aanwijst.

2. Noch artikel 90quater, §1, tweede lid, 5°, en §3, Wetboek van Strafvorde-
ring, noch enige andere wettelijke bepaling, belet dat de onderzoeksrechter vrij 
oordeelt of hij, gelet op de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak, voor de 
uitvoering van de beschikking tot machtiging, één of meerdere officieren van ge-
rechtelijke politie aanwijst, die aldus elk afzonderlijk de vereiste machtiging heb-
ben maar die daardoor niet verplicht zijn gezamenlijk of gelijktijdig op te treden.

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Tweede middel van de eiser I
Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 48 Gerechtelijk Wetboek: het 

arrest maakt bij de controle van de geldigheidsduur van de beschikking zoals be-
paald in artikel 90quater, §1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering, wat 
een onderzoeksdaad is, onterecht toepassing van de artikelen 52, eerste lid, 53, 
eerste lid, en 54 Gerechtelijk Wetboek, die uitsluitend "proceshandelingen" be-
treffen zoals bedoeld in artikel 48 Gerechtelijk Wetboek.
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7. Artikel 2 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de regels van dat wetboek toe-
passelijk zijn op alle rechtsplegingen behoudens wanneer deze geregeld worden 
door  niet  uitdrukkelijk  opgeheven  wetsbepalingen  of  door  rechtsbeginselen 
waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen 
van dit wetboek.

8. Artikel 90quater, §1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 
de beschikking van de onderzoeksrechter op straffe van nietigheid wordt gedag-
tekend en de periode vermeldt tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoe-
fend, welke niet langer mag zijn dan één maand te rekenen van de beslissing 
waarbij de maatregel wordt bevolen.

Omdat die bepaling uitdrukkelijk vermeldt dat de periode aanvangt op de dag 
van de beslissing en niet langer mag zijn dan één maand, wijkt ze af van de ter-
mijnbepalingen waarin het  Gerechtelijk Wetboek voorziet  voor het  verrichten 
van proceshandelingen.

Dit betekent dat 'een maand' in de zin van artikel 90quater, §1, tweede lid, 4°, 
Wetboek van Strafvordering aanvangt de dag van de beschikking, eventueel van 
het uur vermeld in die beschikking, tot dezelfde dag maar dan één maand later, 
eventueel tot hetzelfde uur als vermeld in de beschikking van de onderzoeksrech-
ter.

9. Op grond van die redenen is het oordeel van het arrest dat de termijn die 
"een aanvang neemt op 11/12/2008, 08.00 uur, en geldig is tot 11/01/2009, om 
08.00 uur" een maand niet overschrijdt, naar recht verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde middel van de eiser II
16. Het middel voert schending aan van artikel 8.1 EVRM, de artikelen 90ter 

en 90quater Wetboek van Strafvordering en artikel 25 Strafwetboek: het arrest 
laat ten onrechte de telefoontap toe gedurende 31 dagen; dat is in strijd met arti-
kel 25 Strafwet dat de duur van een maand gevangenisstraf bepaalt op 30 dagen.

17. Artikel 25 Strafwetboek regelt de duur van de gevangenisstraf en heeft 
geen betrekking op de periode tijdens welke, volgens artikel 90quater, §1, twee-
de lid, 4°, Wetboek van Strafvordering, de bewaking kan worden uitgeoefend. 

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

18. Waar het middel schending aanvoert van artikel 8.1 EVRM zegt het enkel 
dat "telecommunicatie immers valt onder de term correspondentie van artikel 8.1 
EVRM", en preciseert het dus niet hoe en waardoor het bestreden arrest die be-
paling schendt.

In zoverre is het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering.
21. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zij in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum,

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

29 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère –  Deels gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. F. Thiebaut, Mechelen, A. Peperstraete, Leuven, M. Van Nooten, Brus-
sel, S. Mary, Brussel en M. Thijssen, Brussel.

Nr. 471

2° KAMER - 29 juni 2010

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
VONNISGERECHTEN - POSITIEF BEVOEGDHEIDSCONFLICT - TOEPASSING

2º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
VONNISGERECHTEN - POSITIEF BEVOEGDHEIDSCONFLICT - VERVOLGING VOOR GERECHTEN 
VAN VERSCHILLENDE RECHTSGEBIEDEN - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - GEEN ZODANIG ONDERLING 
VERBAND DAT DE GEZAMENLIJKE BEHANDELING IN HET BELANG VAN EEN GOEDE RECHTSBEDELING IS 
- GEVOLG

1º Er bestaat een positief bevoegdheidsconflict wanneer twee of meer niet tot het rechtsge-
bied van hetzelfde hof van beroep behorende rechtbanken alvorens over de grond van  
de  zaak  te  oordelen,  zich  bevoegd  verklaren  omtrent  dezelfde  of  samenhangend  
aangewezen feiten of wanneer dergelijke feiten door twee of meer verwijzingsbeschikkin-
gen bij rechtbanken die niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep behoren  
aanhangig zijn gemaakt. (Art. 526, Wetboek van Strafvordering)

2º  Er is  geen grond tot  regeling van rechtsgebied wanneer de misdrijven  waarvoor  de  
beklaagde voor twee rechtbanken, die niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hof van 
beroep behoren, terechtstaat, niet in een zodanig onderling verband schijnen te staan dat  
de gezamenlijke behandeling ervan door één en dezelfde rechter in het belang van een 
goede rechtsbedeling is1. (Art. 526, Wetboek van Strafvordering)

(J.)

ARREST

(AR P.10.0225.N)

I. RECHSTPLEGING VOOR HET HOF
In het verzoek dat aan dit arrest is gehecht, vraagt de verzoeker de regeling van 

rechtsgebied.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 8 mei 2001, AR P.01.0314.N, AC, 2001, nr. 261; Cass., 12 maart 2002, AR P.02.0108.N, 
AC, 2002, nr. 176.
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De verzoeker vordert de regeling van rechtsgebied in verband met:
- de verwijzing van de verzoeker naar de correctionele rechtbank bij beschik-

king van 12 mei 2006 van de raadkamer te Turnhout (TU.61.97.100440/03) we-
gens:

A: te Lille en elders in het Rijk tussen 1 september en 1 oktober 2003, inbreuk 
op de regelgeving inzake de benaming, de kenmerken en het loodgehalte van 
benzine voor motorvoertuigen;

B: te Lille, tussen 5 mei 2002 en 14 december 2003, ontdraging van beslagen 
diesel; D2-4, E en F: te Lille tussen 13 december 2003 en 17 december 2003, in-
breuken op het milieuvergunningsdecreet;

- de door de minister van Financiën aan de verzoeker betekende dagvaarding 
om  te  verschijnen  voor  de  correctionele  rechtbank  te  Turnhout 
(TU.61.97.100168/06) wegens te Lille of elders in het Rijk, in de periode van 1 
april 2005 tot 1 september 2006, I en II: inbreuken inzake accijnzen op benzine 
en gasolie;

- de door de minister van Financiën aan de verzoeker betekende dagvaarding 
om te verschijnen voor de correctionele rechtbank te Turnhout (TU.79.97.1/07), 
wegens te Lille of elders in het Rijk, in de periode van 26 augustus 2003 tot en 
met 11 december 2003, I en II: inbreuken inzake accijnzen op motorbenzine;

- de door de procureur des Konings te Turnhout aan de verzoeker betekende 
dagvaarding  om  te  verschijnen  voor  de  correctionele  rechtbank  te  Turnhout 
(TU.61.99.42/07) wegens te Lille en of elders in het gerechtelijk arrondissement 
Turnhout en of bij samenhang te Brussel en of te Elsene, gerechtelijk arrondisse-
ment  Brussel  en  of  bij  samenhang  te  Charleroi,  gerechtelijk  arrondissement 
Charleroi en of bij samenhang te Bergen, gerechtelijk arrondissement Bergen en 
of bij samenhang elders in het Rijk,

A: valsheid in geschriften en gebruik, van 23 mei 2005 tot 5 februari 2007;
B: btw-valsheid en gebruik, van 23 mei 2005 tot 5 februari 2007;
C: inbreuken op de Boekhoudwet, tussen 31 maart 2005 en 1 september 2006;
- de door de minister van Financiën aan de verzoeker betekende dagvaarding 

om  te  verschijnen  voor  de  correctionele  rechtbank  te  Turnhout 
(TU.78.99.146/08) wegens te Lille of elders in het Rijk, in de periode van 2 no-
vember 2006 tot 24 januari 2007, I en II: inbreuken inzake accijnzen op gasolie;

- de verwijzing van de verzoeker bij beschikking van 4 december 2009 van de 
raadkamer te Brussel (BR.78.97.1840/08) naar de correctionele rechtbank, met 
aanneming van verzachtende omstandigheden voor de telastlegging A, wegens in 
het gerechtelijk arrondissement Brussel en bij samenhang elders in het Rijk, met 
name in het gerechtelijk arrondissement Turnhout en Antwerpen, tussen 6 sep-
tember 2005 en 3 juni 2008:

A : valsheid in geschriften en gebruik;
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B : inbreuken op het Btw-wetboek;
C : verduistering van actief;
D: witwassen;
E : laattijdige aangifte van de faillissementstoestand;
F: het zich verschaffen van een kunstmatig en belastend krediet;
G: inbreuk op de Boekhoudwet.
2. De correctionele rechtbank te Turnhout beslist bij vonnis van 8 april 2009 

als volgt :
- de samenvoeging in het belang van een goede rechtsbedeling gelet op het 

dermate  samenhangend  zijn  van  de  vijf  zaken  met  notitienummers 
TU.61.97.100440/03,  TU.61.97.100168/06,  TU.79.97.1/07,  TU.61.99.42/07  en 
TU.78.99.146/08;

- de afwijzing van het verzoek om een conclusie van onder meer de eiser uit 
het debat te weren;

- het niet-gelasten van de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen met 
de door artikel 189ter Wetboek van Strafvordering bedoelde controle van de bij-
zondere opsporingsmethode;

- de heropening van het debat teneinde met alle betrokkenen afspraken te ma-
ken met betrekking tot de ordening en de verdere afloop van de rechtspleging. 

Bij vonnis van 13 januari 2010 stelt de correctionele rechtbank te Turnhout, al-
vorens verder recht te doen, in de vijf samengevoegde zaken vier prejudiciële 
vragen aan het Grondwettelijk Hof. In afwachting van een antwoord op deze vra-
gen, stelt de rechtbank de behandeling van de zaak onbepaald uit.

3. De correctionele rechtbank te Brussel stelt op de openbare rechtszitting van 
4 februari 2010, gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied, de behande-
ling van de zaak uit.

4. De verzoeker baseert zijn verzoek op het bestaan van een positief bevoegd-
heidsconflict wegens de samenhang die ten gevolge van de voormelde beslissin-
gen is ontstaan met betrekking tot de bij de correctionele rechtbanken te Turn-
hout en te Brussel aanhangige zaken.

5. Er bestaat een positief bevoegdheidsgeschil wanneer twee of meer niet tot 
het rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep behorende rechtbanken alvorens 
over de grond van de zaak te oordelen, zich bevoegd verklaren omtrent dezelfde 
of samenhangend aangewezen feiten of wanneer dergelijke feiten door twee of 
meer verwijzingsbeschikkingen bij rechtbanken die niet tot het rechtsgebied van 
hetzelfde hof van beroep behoren, aanhangig zijn gemaakt.

6. Geen van de twee rechtbanken waarbij de respectieve zaken aanhangig zijn, 
heeft reeds over de grond van de zaak geoordeeld.

De correctionele rechtbank te Turnhout heeft zich met het vonnis van 8 april 
2009 bevoegd verklaard om van de vijf zaken kennis te nemen.

Tegen de beschikkingen van 12 mei 2006 en van 4 december 2009 staat alsnog 
geen rechtsmiddel open. Tegen het vonnis van 8 april 2009 werd geen rechtsmid-
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del aangewend.
7. De misdrijven waarvoor de verzoeker voor de correctionele rechtbanken te 

Turnhout en te Brussel terechtstaat, schijnen niet in een zodanig onderling ver-
band te staan dat de gezamenlijke behandeling ervan door een en dezelfde rech-
ter in het belang van een goede rechtsbedeling is. De omstandigheden dat deze 
misdrijven deels in dezelfde periodes en deels op dezelfde plaatsen zouden zijn 
gepleegd, dat de correctionele rechtbank te Turnhout de bij haar aanhangige za-
ken heeft samengevoegd en dat bepaalde informatie van de zaak waarvoor de 
verzoeker is verwezen naar de correctionele rechtbank te Brussel, haar oorsprong 
lijkt te vinden in een dossier dat aanhangig is bij de correctionele rechtbank te 
Turnhout, doet daaraan geen afbreuk. 

Er bestaat derhalve geen grond tot regeling van rechtsgebied.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.

29 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. E. Pringuet, Gent.

Nr. 472

2° KAMER - 29 juni 2010

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - EINDE - WETTELIJKE TERMIJN VAN VIJFTIEN VRIJE DAGEN - 
CASSATIEBEROEP NA HET VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE TERMIJN - OVERMACHT - BEGRIP

Overmacht  waardoor  een  na  het  verstrijken  van  de  wettelijke  termijn  ingesteld  cas-
satieberoep ontvankelijk is, kan enkel voorvloeien uit een omstandigheid buiten de wil  
van de eiser die deze omstandigheid niet  heeft  kunnen voorzien noch voorkomen en 
waardoor het hem onmogelijk was tijdig zijn rechtsmiddel aan te wenden1.

(M.)

ARREST

(AR P.10.0897.N)

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

sel, correctionele kamer, van 28 april 2010.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

1 Cass., 30 april 2002, AR P.00.1617.N, AC, 2002, nr. 262; Cass., 30 sept. 2003, AR P.02.1415.N-
P.03.0312.N, AC, 2003, nr. 464.
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aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het geschrift ontvangen op 22 juni 2010
1. Het geschrift dat in strijd met artikel 420bis, eerste lid, Wetboek van Straf-

vordering, minder dan 8 dagen vóór de rechtszitting is ontvangen, is niet ontvan-
kelijk. 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Middel
2. Het middel voert overmacht aan: de eiser werd in dwaling gebracht door 

verkeerde informatie omtrent zijn detentietoestand en een eventuele mogelijk-
heid van voorwaardelijke invrijheidstelling.

3. Krachtens artikel 359 Wetboek van Strafvordering bedraagt de termijn voor 
de veroordeelde om cassatieberoep in te stellen vijftien vrije dagen; die termijn 
begint te lopen de dag na die waarop het arrest is uitgesproken.

4. Overmacht waardoor een na het verstrijken van de wettelijke termijn inge-
steld cassatieberoep ontvankelijk is, kan enkel voorvloeien uit een omstandig-
heid buiten de wil van de eiser die deze omstandigheid niet heeft kunnen voor-
zien noch voorkomen en waardoor het hem onmogelijk was tijdig zijn rechtsmid-
del aan te wenden.

Het feit dat de eiser als overmacht aanvoert is de weigering van de minister 
van Justitie de voorwaardelijke invrijheidstelling toe te staan die noodzakelijk 
was voor zijn overbrenging naar een medische instelling waar hij voor zijn re-
classering wou opgenomen worden, terwijl hij erop rekende dat die voorwaarde-
lijke invrijheidstelling hem wel zou worden toegestaan.

Die omstandigheid heeft evenwel enkel betrekking op de beweegredenen van 
de eiser cassatieberoep in te stellen, maar is geen omstandigheid onafhankelijk 
van zijn wil die hem belet heeft zijn rechtsmiddel tijdig aan te wenden. De eiser 
die kennis had van het bestreden arrest, had integendeel de mogelijkheid om tij-
dig cassatieberoep in te stellen. Het feit dat hij dit wegens opportuniteitsredenen 
niet tijdens de daartoe bepaalde termijn gedaan heeft, doet hieraan geen afbreuk.

De overmacht is niet bewezen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
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de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. T. Michaux, Leuven.

Nr. 473

2° KAMER - 30 juni 2010

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP

Het middel, dat de openbare orde niet raakt en dat kritiek uitoefent op een beslissing van 
het arrest die strookt met de beslissing van de eerste rechter, waartegen de eiser voor 
het hof van beroep geen kritiek uit, is niet ontvankelijk1.

(P. e.a. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0137.F)

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

Brussel, correctionele kamer, van 23 december 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen 

aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op de bur-

gerlijke rechtsvorderingen
Zesde middel
Een middel dat de openbare orde niet raakt en dat kritiek uitoefent op een 

beslissing van het arrest die strookt met de beslissing van de eerste rechter, waar-
tegen de eiser voor het hof van beroep geen kritiek heeft geuit, is niet ontvanke-
lijk.

Het arrest kent de eerste twee verweerders bovenop de vergoeding die het voor 
het herstel van hun materiële en morele schade toekent, interest toe die zij niet 
hadden gevorderd.

Het beroepen vonnis had reeds interest toegekend voor de materiële schade en 
geen van de partijen in hoger beroep heeft die beslissing betwist. De eisers kun-
nen dus niet voor het eerst voor het Hof kritiek uitoefenen op die beslissing.

1 Zie R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, uittreksel uit het RPDB, Bruylant, 2006, nr. 822 
en 823, en de daarin vermelde rechtspraak.
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Het arrest kent voor de morele schade compensatoire en moratoire interest toe 
die de eerste rechter niet had toegekend en uit de stukken van de rechtspleging 
blijkt niet dat de verweerders daarvan de betaling zouden hebben gevorderd.

De appelrechters die aldus uitspraak doen over niet gevorderde zaken, schen-
den artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre is het middel gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eerste twee verweerders com-

pensatoire en moratoire interest toekent op de voor het herstel van hun morele 
schade toegewezen vergoeding.

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 eisers elk in vijf zesde van de kosten van hun cassatieberoep en 

de verweerders elk in een zesendertigste van de voormelde kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

30 juni 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. Mahieu.

Nr. 474

2° KAMER - 30 juni 2010

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
GEWETTIGDE VERDENKING - VAGE GRIEVEN TEGEN BEPAALDE LEDEN VAN HET RECHTSCOLLEGE - 
ONTVANKELIJKHEID

Het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere moet bewijskrachtige en 
nauwkeurige feiten aandragen die, indien zij juist blijken te zijn, gewettigde verdenking  
kunnen doen rijzen omtrent de strikte onpartijdigheid, die wordt vermoed, van alle magis-
traten van het rechtscollege waaraan men de zaak wil  onttrekken1.  (Artt. 542 tot 552, 
Wetboek van Strafvordering)

(F.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1072.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Met een verzoekschrift dat op 18 juni 2010 bij de griffie van het Hof is inge-

1 Zie Cass., 6 mei 1998, AR P.98.0585.F, AC, 1998, nr. 226; Cass., 27 jan. 1999, AR P.99.0128.F, 
AC, 1999, nr. 47; Cass., 24 jan. 2001, AR P.01.0048.F, AC, 2001, nr. 44.
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diend en waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is gehecht, vordert de 
eiser dat de zaak met het nummer 30.LL.79729/10 van de notities van de procu-
reur des Konings en 10/83 van het kabinet van onderzoeksrechter Patricia Jaspis, 
met toepassing van artikel 542, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, 
zou worden onttrokken aan de rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep 
1. Het verzoek tot verwijzing van de ene rechtbank naar de andere, als bedoeld 

in artikel 542, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, moet bewijskrachtige en 
nauwkeurige feiten aandragen die, indien zij juist blijken te zijn, gewettigde ver-
denking met zich mee kunnen brengen omtrent  de strikte onpartijdigheid, die 
wordt vermoed, van alle magistraten waaruit het rechtscollege is samengesteld 
waaraan men de zaak wil onttrekken.

De verzoeker zet uiteen dat hij onder aanhoudingsbevel werd geplaatst wegens 
moord op de vrederechter van het vierde kanton te Brussel en van haar griffier.

De tot staving van het verzoekschrift aangevoerde feiten zijn, enerzijds, het 
ambt van de slachtoffers en, anderzijds, de door de pers opgetekende of weerge-
geven verklaringen van zeven magistraten op het ogenblik dat de tweevoudige 
doodslag de openbare opinie ter ore kwam.

2. Door het  hoge aantal  magistraten van de rechtbank van eerste  aanleg te 
Brussel kan niet worden gesteld dat zij allen de slachtoffers hebben gekend of 
met hen contact hadden waardoor zij wettig ervan kunnen worden verdacht daad-
werkelijk of schijnbaar vooringenomen te zijn.

Het feit alleen dat de slachtoffers tot de rechterlijke orde behoren is geen reden 
om het rechtsgebied waar de feiten werden gepleegd in diskrediet te brengen, 
aangezien de verwijzing van de zaak naar een ander rechtsgebied daar geen in-
vloed op heeft.

3. De verklaringen in de media gaan uit van een beperkt aantal personen, na-
melijk drie raadsheren bij het hof van beroep te Brussel, drie magistraten van de 
in het verzoek tot verwijzing bedoelde rechtbank en van een vrederechter van dat 
rechtsgebied.

Geen van die verklaringen doet rechtstreeks of onrechtstreeks uitspraak over 
de eventuele verantwoordelijkheid van de dader van de feiten.  De uitlatingen 
over de persoonlijkheid van de slachtoffers, de veiligheid van de gerechtsgebou-
wen, de noodzaak om sereen op de gebeurtenis te reageren, alsook de commotie 
die dat alles met zich meebrengt, kunnen onmogelijk aangemerkt worden als het 
bewijskrachtige en nauwkeurige feit op grond waarvan het Hof de arrondisse-
mentsrechtbank, waar dit alles werd gezegd, zou kunnen ondervragen, daar de 
slachtoffers geen deel uitmaakten van dat rechtscollege en de leden ervan zich 
quasi unaniem van publieke verklaringen hebben onthouden.
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4. Uit de door de verzoeker aangevoerde gegevens kan niet worden afgeleid 
dat alle magistraten van de rechtbank van het rechtsgebied waar het onderzoek is 
geopend, niet in staat zouden zijn om ter zake op onafhankelijke en onpartijdige 
wijze uitspraak te doen of dat er ten aanzien van de verzoeker of bij de openbare 
opinie wettige twijfel zou kunnen bestaan over hun bekwaamheid om aldus te 
oordelen.

Een dergelijk verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 542, tweede lid, en 545, eerste lid, Wetboek van Straf-

vordering,
Wijst het verzoek af.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 juni 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. J. 
Fermon, Brussel, C. Marchand, Brussel en M. Aboudi, Brussel.

Nr. 475

VAKANTIEKAMER - 6 juli 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN 
- BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º en 2° Wanneer de rechter wordt verzocht te oordelen over het recht van de gedetineerde  
om binnen een redelijke termijn te worden berecht of hangende het proces in vrijheid te  
worden gesteld, moet hij dat recht beoordelen in het licht van de concrete gegevens van  
de zaak1. (Art. 5.3, EVRM)

(M.)

ARREST

(AR P.10.1095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 7 mei 2003, AR P.03.0620.F, AC, 2003, nr. 280; Cass., 25 juni 2008, AR P.08.0963.F, 
AC, 2008, nr. 400.



2030 HOF VAN CASSATIE 6.7.10 - Nr. 475 

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 5.3 E.V.R.M. waarborgt het recht van de gedetineerde om binnen een 

redelijke termijn te worden berecht of hangende het proces in vrijheid te worden 
gesteld. Wanneer de rechter hierom wordt verzocht moet hij dat recht beoordelen 
in het licht van de concrete gegevens van de zaak.

In zijn conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft de eiser de 
lange duur van de voorlopige hechtenis ingeroepen en aangevoerd dat hij sinds 
de maand februari 2010 niet meer werd ondervraagd, dat er sinds drie maanden 
geen duidelijkheid is over de al dan niet uitvoering van een internationale roga-
toire opdracht, dat sinds februari 2010 het onderzoek toegespitst werd op een 
luik waarin de eiser niet naar voren komt, dat op 7 mei 2010 de procureur des 
Konings de onderzoeksrechter verzocht om het dossier mede te delen voor het 
opstellen van de eindvordering, dat op 17 mei 2010, naar aanleiding van het ho-
ger beroep van de procureur des Konings tegen de weigering van de onderzoeks-
rechter, de kamer van inbeschuldigingstelling deze laatste bevolen heeft het dos-
sier aan het parket mede te delen.

De eiser  heeft  aldus verschillende omstandigheden aangevoerd die,  volgens 
hem, het bestaan van een werkelijke vereiste van openbaar belang die een aan-
houdende afwijking van de regel van de eerbiediging van de individuele vrijheid 
verantwoordt, kunnen uitsluiten.

Bijgevolg heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, door alleen erop te wij-
zen dat gelet op de complexiteit van het onderzoek, het aantal verdachten en de 
omvang en de ernst van de ten laste gelegde feiten, het gerechtelijk onderzoek 
een normaal verloop en geen onrechtmatige vertraging kent, haar beslissing om 
de voorlopige hechtenis opnieuw te handhaven, niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.
Overige middelen
De overige middelen kunnen niet tot een cassatie zonder verwijzing leiden. Zij 

behoeven aldus 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschul-

digingstelling, anders samengesteld.

6 juli 2010 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Jocqué – Andersluidende conclusie2 van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Mahieu.

Nr. 476

VAKANTIEKAMER - 6 juli 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - ARTIKEL 8.1 - ONSCHENDBAARHEID VAN HET PRIVÉ-LEVEN - HUISZOEKING 
ZONDER MANDAAT OF TOESTEMMING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 15 - 
ONSCHENDBAARHEID VAN DE WONING - ONSCHENDBAARHEID VAN HET PRIVÉ-LEVEN - HUISZOEKING 
ZONDER MANDAAT OF TOESTEMMING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 22 - 
ONSCHENDBAARHEID VAN HET PRIVÉ-LEVEN - HUISZOEKING ZONDER MANDAAT OF TOESTEMMING - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONSCHENDBAARHEID VAN HET PRIVÉ-LEVEN - 
HUISZOEKING ZONDER MANDAAT OF TOESTEMMING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º, 2°, 3° en 4° Op grond van de vaststellingen dat op een bepaald adres niemand in-
geschreven staat, uit de informatie van de politie blijkt dat het pand onbewoond was en 
dat er op die plaats van de huiszoeking een totale afwezigheid aan meubels, kleding of  
huisraad was, kan de rechter wettig oordelen dat de plaats van de zoeking zonder man-
daat of toestemming niet gedekt was door het recht op onschendbaarheid van het privé-
leven1. (Art. 8.1, EVRM; Artt. 15 en 22, Grondwet)

(R.)

ARREST

(AR P.10.1154.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 juni 2010. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

2 Het O.M. was van mening dat het middel niet kon worden aangenomen daar het hof van beroep, 
met het oordeel dat, gelet op de complexiteit van de zaak, het aantal verdachten en de ernst van de 
feiten, het onderzoek een normaal verloop kent, zijn beslissing naar recht had verantwoord.
1 Uit die informatie bleek dat de politie getipt werd over het bestaan van een cannabisplantage in het 
pand. Het bestreden arrest oordeelde "ten overvloede" dat, volgens die informatie, de zoeking con-
form artikel 6bis Drugwet toegelaten was. Deze bepaling werd in het middel niet als geschonden 
aangewezen.
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1. Het middel voert schending aan van de artikelen 15 en 22 Grondwet, artikel 
8 EVRM, artikel 26 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikel 
89bis Wetboek van Strafvordering en de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van 
de tijd gedurende welke geen opsporingen ten huize of huiszoekingen mogen 
verricht worden: de appelrechters verklaren ten onrechte de woning gelegen te 
Kaprijke, Vaartstraat 14 buiten het toepassingsgebied van de artikelen 15 en 22 
Grondwet en maken een zoeking zonder mandaat of toestemming mogelijk. 

2. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het bestreden arrest artikel 26 
van de wet van 5 augustus 1992, artikel 89bis Wetboek van Strafvordering en de 
wet van 7 juni 1969 schendt. 

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
3. De appelrechters stellen vast dat:
- op het adres Kaprijke, Vaartstraat 14, niemand ingeschreven staat;
- uit de informatie van de politie blijkt dat het pand onbewoond was;
- er op de plaats van de huiszoeking een totale afwezigheid aan meubels, kle-

ding of huisraad was.
Op grond van deze vaststellingen konden de appelrechters wettig oordelen dat 

de plaats van de zoeking niet gedekt was door het recht op onschendbaarheid van 
het privé-leven. 

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing 
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.

6 juli 2010 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. J. Lust, Gent en J. De Winter, Gent.

Nr. 477

VAKANTIEKAMER - 6 juli 2010

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - AANHOUDING - GROND - TITEL - ONTVANGST - 
VOORWAARDEN

De aanhouding van personen met het oog op overlevering aan de buitenlandse rechterlijke  
autoriteit, vindt in de regel plaats op grond van een Europees aanhoudingsbevel of van  
het als dusdanig geldend signalement; zij dient evenwel niet door de ontvangst van een 
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dergelijke titel te worden voorafgegaan, wanneer zij op andere wettelijke bepalingen ste-
unt1. (Art. 2, Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel)

(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1143.F)

Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.10.1143.F
I. D. R.,
II. D. R.
Mrs. Mariana Boutuil en Olivier Martins, advocaten bij de balie te Brussel.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest nummer 2650 van het hof van 

beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die op 30 juni 2010 op de griffie is ingekomen, 

een middel aan.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. Het cassatieberoep dat de raadsman van de eiser op 25 juni 2010 op de grif-

fie van het hof van beroep heeft ingesteld
Noch uit de conclusie die op 23 juni 2010 op de rechtszitting is neergelegd, 

noch uit enig ander stuk van de rechtspleging, blijkt dat de eiser voor het hof van 
beroep heeft aangevoerd dat zijn aanhouding van 31 mei 2010 onregelmatig was 
of dat hij het hof van beroep heeft verzocht om hierop toezicht uit te oefenen.

In zoverre het middel het arrest verwijt dat het niet antwoordt op de middelen 
die de eiser betreffende de regelmatigheid van zijn aanhouding heeft uiteengezet, 
mist het feitelijke grondslag.

Krachtens artikel 2 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Euro-
pees aanhoudingsbevel, vindt de aanhouding van personen met het oog op over-
levering aan de buitenlandse rechterlijke autoriteit, in de regel plaats op grond 
van een Europees aanhoudingsbevel of van het  als dusdanig geldend signale-
ment.

De aanhouding van die persoon dient evenwel niet door de ontvangst van een 
dergelijke titel te worden voorafgegaan, wanneer die op andere wettelijke bepa-
lingen steunt zoals de artikelen 1 of 2 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis, of 31, 4°, van de wet van 5 augustus 1992 op het politie-

1 Zie Cass., 6 jan. 2010, AR P.09.1879.F, AC, 2010, nr. 8.
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ambt.
Het middel dat aanvoert dat de in een Europees aanhoudingsbevel bedoelde 

persoon alleen aan de uitvaardigende autoriteit kan worden overgeleverd indien 
zijn aanhouding door de uitvoerende autoriteit gebeurd is na de ontvangst van 
het voormelde bevel, 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,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van 24 juni 2010.
Verwerpt het cassatieberoep van 25 juni 2010.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 juli 2010 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. M. Boutuil, Brussel en O. Martins, Brussel.

Nr. 478

VAKANTIEKAMER - 13 juli 2010

1º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - BERUSTING - GEVOLG

2º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - EENZIJDIG CONTACT MET DE 
ZETEL - ANTWOORD - NIET-BETROKKEN MAGISTRATEN - GEVOLG

1º Wanneer de rechter verklaard heeft dat hij in de wraking berust, heeft die wraking geen  
bestaansreden meer1. (Artt. 828, 1° en 836, Gerechtelijk Wetboek)

2º  Wanneer  de  eiser  gewag  maakt  van  het  contact  dat  de  tegenpartij  eenzijdig  heeft  
opgenomen met de zetel van een kamer van het hof van beroep, en de kamervoorzitter,  
alleen, het initiatief heeft genomen om daarop te antwoorden en er geen enkel bewijs  
wordt geleverd van de bewering dat twee andere magistraten van de kamer betrokken  
waren bij  het initiatief waarop kritiek wordt uitgeoefend, is hun wraking niet gegrond2.  
(Artt. 828, 1° en 836, Gerechtelijk Wetboek)

(BELGISCHE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, autonoom overheidsbedrijf T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0352.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede akte die op 23 juni 2010 op de griffie van het hof 

van beroep te Brussel is neergelegd en waarvan een eensluidend verklaard af-

1 Het Hof heeft in dezelfde zin uitspraak gedaan in vijfentwintig andere zaken van dezelfde eiseres 
tegen andere partijen.
2 Zie Cass., 6 april 2009, AR C.09.0139.F, AC, 2009, nr. 244.
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schrift aan dit arrest is gehecht en ondertekend is door mr. Jacques Englebert, ad-
vocaat die meer dan tien jaar bij de balie te Brussel is ingeschreven, vordert de 
eiseres de wraking van Annik Bouché, Mireille Salmon en Sabine Geubel, raads-
heren in dat hof.

Die magistraten hebben op 24 en 25 juni 2010 de bij artikel 836, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld.

Meesters Gilbert en Laure Demez hebben op 9 juli 2010 voor de tegenpartij 
een nota neergelegd op de griffie van het Hof.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Wraking van waarnemend voorzitter, raadsheer Annik Bouché
Raadsheer Bouché heeft verklaard dat zij in de wraking berust. Die heeft bijge-

volg geen bestaansreden meer.
B. Wraking van de raadsheren Mireille Salmon en Sabine Geubel
De vorderingen tot wraking zijn gegrond op artikel 828, 1°, Gerechtelijk Wet-

boek.
De eiseres voert aan dat de raadsman van de tegenpartij het hof van beroep een 

vraag heeft gesteld over de draagwijdte van een door het hof, op de rechtszitting 
van 15 april 2010 mondeling aan de orde gesteld rechtspunt waarover op de 
rechtszitting van 2 september 2010 debat zou worden gevoerd, en dat de raads-
heer die de eenentwintigste kamer van het hof voorzit daarop heeft gereageerd 
door het secretariaat van die raadsman op te bellen, om hem de punten te verdui-
delijken waarover de appelrechters debat wensten te voeren.

De eiseres leidt daaruit af dat dit een eenzijdig contact is tussen het hof en een 
partij, waaruit gewettigde verdenking ten aanzien van de drie magistraten van de 
zetel kan worden afgeleid, vermits de in het verzoekschrift gestelde vraag voor 
ieder van hen gevolgen kan hebben en dat de in het geding blijvende rechtspun-
ten door het hof zelf waren opgeworpen.

Uit de verklaringen die met toepassing van het voormelde artikel 836, tweede 
lid, zijn vergaard, blijkt evenwel dat, ofschoon de magistraat die de kamer voor-
zit met het secretariaat van de advocaat van de appellant het door de eiseres op-
geworpen telefonisch onderhoud heeft gehad, de raadsheren Salmon en Geubel 
daarentegen geen enkel contact hebben gehad met de partijen of hun advocaten 
en niet bij het initiatief van de voorzitter waren betrokken.

De eiseres bewijst nergens haar bewering volgens welke de drie raadsheren 
van de zetel bij de betwiste vraagstelling betrokken waren.

De wraking van de raadsheren Salmon en Geubel is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Stelt  vast  dat  de wraking van raadsheer  Annik Bouché geen bestaansreden 
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meer heeft.
Wijst de wraking van de raadsheren Mireille Salmon en Sabine Geubel af.
Wijst gerechtsdeurwaarder Ann Borremans, kantoorhoudend op het Sint-Joost-

plein 1, te Sint-Joost-ten-Node aan om, op verzoek van de griffier, het arrest bin-
nen achtenveertig uur aan de partijen te betekenen.

Veroordeelt de eiseres in twee derde van de kosten, met inbegrip van de kosten 
voor de betekening van dit arrest, en laat het overige derde ten laste van de Staat.

13 juli 2010 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. J. Englebert, Brussel, G. Demez, Brussel en L. Demez, Brussel.

Nr. 479

VAKANTIEKAMER - 13 juli 2010

1º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE VAN WRAKING - AANVULLENDE GRIEVEN - 
ONTVANKELIJKHEID

2º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - NIET AANGENOMEN MIDDEL - 
AFGEWEZEN VORDERING - UITWERKING

1º Het Hof doet alleen maar uitspraak op grond van de middelen die in de akte van wraking 
zijn uiteengezet en die aan de tegenspraak van de betrokken rechter zijn voorgelegd; het 
slaat geen acht op de aanvullende grieven die zijn aangevoerd in een geschrift dat de 
dag voor de rechtszitting op de griffie is neergelegd. (Art. 835, Gerechtelijk Wetboek)

2º Gewettigde verdenking kan niet worden afgeleid uit het feit alleen dat een rechter de  
middelen van een partij niet aanneemt of haar vordering afwijst. (Art. 828, 1°, Gerechtelijk 
Wetboek)

(B. T. BELGACOM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0380.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een akte die op 29 juni 2010 op de griffie van het hof van beroep te Brussel 

is neergelegd en ondertekend is door mr. François Sabakunzi, advocaat die meer 
dan tien jaar bij de balie te Brussel ingeschreven is, vordert de eiser de wraking 
van Jacques Harmel, Christine Dalcq, Myriam Charon en Nathalie De Rijck, ka-
mervoorzitter en raadsheren in dat hof.

Die magistraten hebben op 29 juni 2010 de bij artikel 836, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld, met hun met redenen 
omklede weigering zich van de zaak te onthouden.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het verzoekschrift steunt op artikel 828, 1°, Gerechtelijk Wetboek.
Het Hof doet alleen uitspraak op grond van de in de wrakingsakte uiteengezet-

te middelen die aan de tegenspraak van de betrokken rechters werden onderwor-
pen. Het slaat geen acht op de aanvullende grieven die zijn aangevoerd in een ge-
schrift dat de dag voor de rechtszitting op de griffie is neergelegd.

De eiser voert aan dat de vierde kamer van het hof van beroep een tussenarrest 
heeft gewezen, zonder het geldig met redenen te omkleden, dat zijn aanspraken 
tegenspreekt  en  dat  de  door  hem  aangevoerde  administratieve  beslissing  en 
beslissing van de Raad van State miskent.

De eiser verwijt de magistraten van de voormelde kamer tevens dat zij het dos-
sier niet aan de eerste voorzitter van het hof van beroep hebben voorgelegd om 
uit te maken of er grond was om de toewijzing van de zaak te wijzigen.

Gewettigde verdenking veronderstelt dat de rechter niet in staat is op onafhan-
kelijke of onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak, of dat hij bij de open-
bare opinie gewettigde twijfel wekt aangaande zijn geschiktheid om op die wijze 
uitspraak te doen.

Een dergelijke verdenking kan niet worden afgeleid uit het feit alleen dat een 
rechter de middelen van een partij niet ontvankelijk verklaart of haar vordering 
afwijst.

Buiten het feit dat de eiser de beslissingen als voor hem nadelig interpreteert, 
vermeldt hij niet hoe die beslissingen waarop hij kritiek uitoefent, ten aanzien 
van degenen die ze hebben genomen, getuigen van een werkelijke of schijnbare 
partijdigheid. Hij stelt geen afdoend en duidelijk feit vast, noch een door de ap-
pelrechters tot staving van die beslissingen ontwikkelde reden, waaruit kan wor-
den afgeleid dat de bedoelde magistraten, wegens gewettigde verdenking niet 
meer in staat zouden zijn het geschil te beslechten.

Het verzoek is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Wijst de wraking af.
Wijst gerechtsdeurwaarder Ann Borremans, kantoorhoudend op het Sint-Joost-

plein 1, te Sint-Joost-ten-Node aan om, op verzoek van de griffier, het arrest bin-
nen achtenveertig uur aan de partijen te betekenen.

Veroordeelt de eiser in de kosten, met inbegrip van de betekeningskosten van 
dit arrest.

13 juli 2010 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. F. Sabakunzi, Brussel en N. Cahe, Brussel.
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Nr. 480

VAKANTIEKAMER - 13 juli 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - ONDERVRAGING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - OPMERKINGEN VAN DE 
VERDACHTE - VEREISTE

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - VERDACHTE ACTIVITEITEN VAN 
EEN ADVOCAAT - INBESLAGNAME VAN STUKKEN - BEROEPSGEHEIM - GEVOLG

3º BEROEPSGEHEIM - ADVOCAAT - VERDACHTE ACTIVITEITEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
ONDERZOEKSRECHTER - INBESLAGNAME VAN STUKKEN - GEVOLG

4º ADVOCAAT - VERDACHTE ACTIVITEITEN - BEROEPSGEHEIM - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
ONDERZOEKSRECHTER - INBESLAGNAME VAN STUKKEN - GEVOLG

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN - VERDACHTE ACTIVITEITEN 
VAN EEN ADVOCAAT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - INBESLAGNAME VAN 
STUKKEN - BEROEPSGEHEIM - GEVOLG

1º Het opleggen van voorwaarden zoals bedoeld in artikel 35, §1, Voorlopige Hechteniswet  
is  niet  onderworpen  aan de  vereisten  voor  de  afgifte  van een bevel  tot  aanhouding  
voorzien in artikel 16, §2. (Artt. 16, §2, en 35, §1, Voorlopige Hechteniswet)

2º,  3°,  4° en 5° Het beroepsgeheim waaraan de leden van de balie zijn  onderworpen,  
berust op de noodzaak volledige veiligheid te verzekeren aan degenen die zich aan hen 
toevertrouwen; noch artikel 458 Strafwetboek, noch artikel 8 E.V.R.M. beletten echter de 
inbeslagname en het gebruik door een onderzoeksrechter  van stukken die betrekking 
hebben op de verdachte activiteiten van een advocaat1. (Art. 8, EVRM; Art. 458, Strafwet-
boek)

(D.)

ARREST

(AR P.10.1096.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 juni 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Ter zitting van 6 juli 2010 heeft raadsheer Geert Jocqué verslag uitgebracht en 

heeft advocaat-generaal Guy Dubrulle geconcludeerd.
Op 9 juli 2010 heeft de eiseres een replieknota neergelegd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 16, §2, tweede lid, 35 en 36 

1 Cass., 9 juni 2004, AR P.04.0424.F, AC, 2004, nr. 313.
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Voorlopige  Hechteniswet  en  miskenning  van  het  recht  van  verdediging:  de 
beslissing van de onderzoeksrechter vermeldt niet dat de eiser werd gehoord over 
de mogelijkheid om een bevel tot aanhouding uit te vaardigen of welbepaalde 
voorwaarden op te leggen.

2. Krachtens artikel 35, §1, Voorlopige Hechteniswet kan de onderzoeksrech-
ter in de gevallen waarin voorlopige hechtenis kan worden bevolen of gehand-
haafd onder de in artikel 16, §1, bepaalde voorwaarden, de betrokkene in vrijheid 
laten onder oplegging van een of meer voorwaarden voor de tijd die hij bepaalt 
en maximum voor drie maanden.

Krachtens artikel  16,  §2, moet de onderzoeksrechter alvorens een bevel tot 
aanhouding te verlenen de verdachte ondervragen over de feiten die aan de be-
schuldiging ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte 
van een bevel tot aanhouding en zijn opmerkingen horen.

3. Uit deze bepalingen volgt niet dat het opleggen van voorwaarden zoals be-
doeld in artikel 35, §1, onderworpen is aan de vereisten voor de afgifte van een 
bevel tot aanhouding voorzien in artikel 16, §2.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 5.2 en 8 EVRM en de arti-

kelen 16, §5, en 35, §2, Voorlopige Hechteniswet en artikel 13 van de wet van 9 
december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafza-
ken en tot wijziging van artikel 90ter Wetboek van Strafvordering en miskenning 
van de algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging en het recht op 
een eerlijk proces.

Eerste onderdeel
7. Het onderdeel verwijt het arrest het vertrouwelijke karakter van de briefwis-

seling tussen een advocaat en zijn cliënt te schenden.
8. Het beroepsgeheim waaraan de leden van de balie zijn onderworpen, berust 

op de noodzaak volledige veiligheid te verzekeren aan degenen die zich aan hen 
toevertrouwen. Noch artikel 458 Strafwetboek, noch artikel 8 EVRM beletten 
echter de inbeslagname en het gebruik door een onderzoeksrechter van stukken 
die betrekking hebben op de verdachte activiteiten van een advocaat.

9. Het bestreden arrest oordeelt dat de manier waarop de verbalisanten de wij-
ze van uitvoering van de huiszoeking en inbeslagname in Monaco omschrijven 
niet toelaat tot de conclusie te komen dat het beroepsgeheim van de advocaat 
werd geschonden. Het voegt eraan toe dat pas nadat aanwijzingen gevonden wer-
den betreffende  de van valsheid betichte stukken,  een uitbreidende vordering 
door de procureur des Konings kon worden genomen en vervolgens de geijkte 
procedure (tussenkomst stafhouder van de balie) kon worden toegepast. Tenslot-
te stelt het vast dat het strafdossier geen enkel element bevat dat tot enige onre-
gelmatigheid bij de huiszoeking en inbeslagname in Monaco, uitgevoerd in het 
kader van een rogatoire opdracht onder toezicht van de plaatselijke onderzoeks-
rechter, en elders, kan leiden.
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In zoverre het onderdeel opkomt tegen het onderzoek van de feiten door de ap-
pelrechters of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

10.  Door  de  voormelde  overwegingen verantwoorden de  appelrechters  hun 
beslissing naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
15. 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.

13 juli 2010 – Vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal 
–  Advocaten:  mrs. D. Grootjans, Antwerpen, W. Van Steenbrugge, Gent en J. Meese, 
Gent.

Nr. 481

VAKANTIEKAMER - 13 juli 2010

1º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - UITLEVERINGSDETENTIE NA EXEQUATUR - VERZOEK 
TOT INVRIJHEIDSTELLING - AFWIJZING DOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE 
VREEMDELING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID - GRENZEN - 
ONTVANKELIJKHEID

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - RECHT OP VRIJHEID EN VEILIGHEID - ARRESTATIE OF 
GEVANGENHOUDING - RECHT OM VOORZIENING TE VRAGEN BIJ DE RECHTER - PASSIEVE 
UITLEVERING - UITLEVERINGSDETENTIE NA EXEQUATUR - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - 
AFWIJZING DOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE VREEMDELING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID - GRENZEN - ONTVANKELIJKHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - PASSIEVE 
UITLEVERING - UITLEVERINGSDETENTIE NA EXEQUATUR - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - 
AFWIJZING DOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE VREEMDELING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID - GRENZEN - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° Uit de artikelen 5.4 EVRM en 3 en 5 Uitleveringswet 1874 volgt dat de uitvo-
erende macht als enige bevoegd is om, op advies van de kamer van inbeschuldiging-
stelling, te beslissen over de uitlevering; de vreemdeling die is opgesloten om te worden  
uitgeleverd en die dus ter beschikking staat van de uitvoerende macht, heeft niettemin  
het recht de rechter te vragen op korte termijn te beslissen over de wettigheid van zijn  
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gevangenhouding, zonder dat de rechter opnieuw de regelmatigheid van het verzoek tot  
uitlevering of van het door de verzoekende staat afgeleverde bevel tot aanhouding kan  
onderzoeken, wanneer daarover reeds definitief uitspraak is gedaan1.  (Art. 5.4, EVRM; 
Artt. 3 en 5, Uitleveringswet 1874)

(O.)

ARREST

(AR P.10.1173.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2010.
De eiser voert in een memorie grieven aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 2 mei 2005 vaardigde de procureur-generaal van de Koning bij het hof van 

beroep te Rabat (Marokko) lastens de eiser een aanhoudingsbevel  uit  wegens 
bendevorming, valsheid in geschriften en gebruik, voorbereiding om terroristi-
sche activiteiten te plegen die de openbare orde aantasten en het verbergen van 
terroristen.

De onderzoeksrechter te Brussel beval op 23 juni 2005 de voorlopige aanhou-
ding van de eiser.

Marokko verzocht op 7 juli 2005 om de uitlevering van de eiser.
De raadkamer te Brussel verklaarde bij beschikking van 15 juli 2005 het bevel 

tot aanhouding van 2 mei 2005 uitvoerbaar. Die beschikking werd samen met het 
aanhoudingsbevel aan de eiser betekend op 19 juli 2005. Het hoger beroep tegen 
die beschikking werd bij arrest van 4 oktober 2005 van het hof van beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, verworpen. Dit arrest werd aan de 
eiser betekend op 5 oktober 2005. Het cassatieberoep van de eiser tegen dit arrest 
werd bij arrest van 18 oktober 2005 van het Hof verworpen.

Het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, verleende 
op 19 oktober 2006 advies omtrent het uitleveringsverzoek.

Bij ministerieel besluit van 11 januari 2008 werd de uitlevering van de eiser 
aan Marokko voor bepaalde feiten toegestaan, en werd bepaald dat de uitlevering 
zou worden uitgesteld totdat de eiser aan het Belgische gerecht had voldaan. Dit 
besluit werd bij arrest nr. 193.618 van 28 mei 2009 van de Raad van State, afde-
ling bestuursrechtspraak, geschorst.

Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2009 werd het ministerieel besluit van 11 
januari 2008 ingetrokken, de uitlevering opnieuw toegestaan voor bepaalde fei-
ten en bepaald dat de uitlevering zou worden uitgesteld tot dat de eiser aan het 
Belgische gerecht had voldaan. Tegen dit ministerieel besluit werd opnieuw ver-
haal bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak ingesteld, die nog niet 

1 Zie Cass., 31 maart 2009, AR P.09.0162.N, met concl. van advocaat-generaal DUINSLAEGER.
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zou hebben geoordeeld.
De eiser werd bij arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, 

van 19 januari 2007 veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van zes jaar. De 
uitvoering van deze straf nam een einde op 16 mei 2010.

De eiser is thans gedetineerd op basis van het aanhoudingsbevel met het oog 
op uitlevering dat op 15 juli 2005 werd uitvoerbaar verklaard.

De eiser verzocht op 28 mei 2010 om zijn invrijheidstelling. De raadkamer te 
Brussel verklaarde bij beschikking van 15 juni 2010 dit verzoek niet ontvanke-
lijk. Het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, verklaar-
de bij arrest van 30 juni 2010 het hoger beroep van de eiser tegen die beschik-
king niet ontvankelijk.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie
1. Krachtens artikel 420bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering mag de ei-

ser in cassatie, zijn middelen aangeven in een memorie, welke ten minste acht 
dagen vóór de terechtzitting wordt ingediend.

De op 12 juli 2010 door de eiser buiten die termijn ingediende memorie is niet 
ontvankelijk.

Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 5 Uitleveringswet 1874;
- de artikelen 5.1, f, en 5.4 EVRM.
2. Artikel 5.1, f, EVRM bepaalt: "Eenieder heeft recht op persoonlijke vrijheid 

en veiligheid. Niemand mag van zijn vrijheid worden beroofd, behalve in de na-
volgende gevallen en langs wettelijke weg (...) in het geval van rechtmatige ar-
restatie of gevangenhouding van personen (...) indien tegen hen een uitwijzings- 
of uitleveringsprocedure hangende is."

Artikel 5.4 EVRM bepaalt: "Eenieder die door arrestatie of gevangenhouding 
van zijn vrijheid is beroofd heeft het recht voorziening te vragen bij de rechter 
opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding 
en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding onrechtmatig is."

3. Artikel 5 Uitleveringswet 1874 regelt de aanhouding met het oog op de uit-
levering. 

Artikel 5, vierde lid, van deze wet bepaalt: "De vreemdeling kan zijn voorlopi-
ge invrijheidstelling verzoeken in de gevallen waar een Belg hetzelfde voorrecht 
geniet en dit onder dezelfde voorwaarden. Zijn verzoek wordt aan de raadkamer 
voorgelegd."

Artikel  3,  tweede  lid,  Uitleveringswet  1874  bepaalt:  "[De  uitlevering]  zal 
eveneens worden toegestaan op overlegging van het bevel tot aanhouding of van 
iedere andere akte die dezelfde kracht heeft, door de bevoegde vreemde overheid 
verleend, op voorwaarde dat deze akten duidelijk de feiten omschrijven, voor de-
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welke ze werden verleend, en dat ze uitvoerbaar worden verklaard door de raad-
kamer van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vreemdeling in 
België verblijft of kan worden gevonden."

Artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874 bepaalt: "Zodra de vreemdeling ter 
uitvoering van een der akten hierboven vermeld en na behoorlijke betekening er-
van, zal zijn opgesloten, zal de regering het advies inwinnen van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het hof van beroep in het rechtsgebied waarvan de 
vreemdeling werd aangehouden."

4. Uit die bepalingen volgt dat de uitvoerende macht als enige bevoegd is om, 
op advies van de kamer van inbeschuldigingstelling, te beslissen over de uitleve-
ring. 

De vreemdeling die is opgesloten om te worden uitgeleverd en die dus ter be-
schikking staat van de uitvoerende macht, heeft niettemin het recht de rechter te 
vragen op korte termijn te beslissen over de wettigheid van zijn gevangenhou-
ding, zonder dat de rechter opnieuw de regelmatigheid van het verzoek tot uitle-
vering of van het door de verzoekende Staat afgeleverde bevel tot aanhouding 
kan onderzoeken, wanneer daarover reeds definitief uitspraak is gedaan.

5. De appelrechters die het verzoek tot invrijheidstelling en het hoger beroep 
tegen de beschikking van de raadkamer omtrent dit verzoek niet ontvankelijk 
verklaren omdat noch de nationale wetgeving noch de artikelen 5.4 en 13 EVRM 
daartoe in een rechtspleging voorzien, verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht.

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, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

13 juli 2010 – Vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Z. Chihaoui, Brussel en C. Marchand, Brussel.

Nr. 482

VAKANTIEKAMER - 20 juli 2010

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - 
HANDHAVING - TOEPASSING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - 



2044 HOF VAN CASSATIE 20.7.10 - Nr. 482 

HANDHAVING - BESLISSING - ARTIKEL 149 GRONDWET (1994) - TOEPASSING

3º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ARTIKEL 54, §2, TWEEDE LID - 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - DOEL

4º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ARTIKEL 54, §2, TWEEDE LID - 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - ASIELAANVRAAG - VRIJHEIDSBEROVING TIJDENS HET 
ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG - ARTIKEL 5.1.F) E.V.R.M. - VERENIGBAARHEID

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - ARTIKEL 5.1.F) - VREEMDELINGEN - 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - ASIELAANVRAAG - VRIJHEIDSBEROVING TIJDENS HET 
ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG - VERENIGBAARHEID

1º en 2° Artikel 149 van de Grondwet is niet van toepassing op de beslissingen van de on-
derzoeksgerechten,  die  op  grond  van  de  Vreemdelingenwet  uitspraak  doen  over  de  
handhaving  van  een  vrijheidsberovende  maatregel,  aangezien  die  beslissingen  geen 
vonnissen in de zin van die bepaling zijn1. (Art. 72, Vreemdelingenwet)

3º De in artikel 54, §2, tweede lid, Vreemdelingenwet bedoelde maatregel heeft niet de ver-
wijdering van de betrokken vreemdeling van het grondgebied als uiteindelijk doel, maar 
strekt  alleen  ertoe  hem  van  zijn  vrijheid  te  beroven  tijdens  het  onderzoek  van  zijn  
asielaanvraag, waarbij de verwijdering uiteraard is uitgesloten indien die aanvraag wordt  
ingewilligd. 

4º en 5° Artikel 5.1.f Verdrag Rechten van de Mens staat vrijheidsberoving toe in het geval  
van rechtmatige arrestatie of aanhouding van een persoon teneinde hem te beletten op  
onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of waartegen een uitwijzings- of uitlever-
ingsprocedure hangende is; die bepaling maakt het mogelijk dat een vreemdeling tijdens 
het onderzoek van zijn asielaanvraag regelmatig wordt aangehouden, om hem te belet-
ten  op  onrechtmatige  wijze  het  land  binnen  te  komen.  (Art.  54,  §2,  tweede  lid, 
Vreemdelingenwet)

(L.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1060.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 4 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De eiser is op een niet nader bepaalde datum België illegaal binnengekomen.
Bij een vonnis van 16 februari 2006 heeft de correctionele rechtbank te Brus-

sel hem tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij met name als leider 
deelgenomen heeft aan een activiteit van een terroristische groep. Hij heeft tegen 
die beslissing geen hoger beroep aangetekend.

1 Cass., 11 feb. 2004, AR P.03.1661.F, AC, 2004, nr. 73; Cass., 24 mei 2006, AR P.06.0593.F, AC, 
nr. 289; Cass., 5 maart 2008, AR P.08.0235.F, AC, 2008, nr. 157.
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Op 7 september 2006 is tegen hem een ministerieel terugwijzingsbesluit uitge-
vaardigd waartegen geen enkel rechtsmiddel tijdig werd ingesteld.

De door hem op 21 april 2008 en 15 december 2009 ingediende verblijfsaan-
vragen werden verworpen.

Op 9 maart 2010 is tegen hem een bevel uitgevaardigd om het grondgebied te 
verlaten, samen met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daar-
toe genomen maatregel van vrijheidsberoving vanaf 18 maart 2010, dag waarop 
zijn straf afliep. Bij arrest van 16 maart 2010 heeft de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen de opschorting van de tenuitvoerlegging van die maatregel bevolen.

Op 18 maart 2010 is hem een nieuw bevel betekend om het grondgebied te 
verlaten, samen met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daar-
toe genomen maatregel van vrijheidsberoving, alsook een op grond van artikel 
25 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen genomen 
ministerieel besluit waarbij hij ter beschikking gesteld werd van de regering met 
het oog op teruggeleiding naar de grens. De tenuitvoerlegging daarvan werd op-
geschort bij arrest van 25 maart 2010 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistin-
gen.

Op 16 maart 2010 had de eiser zijn voornemen kenbaar gemaakt om een asiel-
aanvraag in te dienen bij de directeur van de gevangenis te Ittre.

Op 26 maart  2010 is  dan tegen hem een ministerieel  besluit  uitgevaardigd 
waarbij hij ter beschikking gesteld werd van de Regering op grond van artikel 
54, §2, tweede lid, van de wet van 15 december 1980.

Het verzoek tot invrijheidstelling van de eiser werd door de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg te Nijvel ontvankelijk doch niet gegrond verklaard 
en de handhaving van de voorlopige hechtenis, werd bevolen.

Het bestreden arrest bevestigt die beschikking.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Beide onderdelen
Ter betwisting van de handhaving van zijn hechtenis voerde de eiser in een 

conclusie  voor  de  appelrechters  aan,  dat  op  grond van  artikel  5  EVRM een 
vreemdeling slechts kan worden aangehouden met het oog op diens verwijdering 
van het grondgebied, dat alle bepalingen van de wet van 15 december 1980 be-
treffende de mogelijkheden tot plaatsing en hechtenis van vreemdelingen, be-
trekking hebben op hun verwijdering, terugwijzing en uitzetting, dat dit het uit-
eindelijke doel was van de tegen hem, bij ministerieel besluit van 26 maart 2010 
genomen vrijheidsberovende maatregel waarbij hij ter beschikking gesteld werd 
van de regering en dat hij niet kon worden verwijderd zonder dat dit een schen-
ding van artikel 3 van dat Verdrag betekent.

De twee eerste onderdelen verwijten het bestreden arrest dat het niet antwoordt 
op die conclusie en dat het, door de voorlopige hechtenis van de eiser te handha-
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ven, de voormelde artikelen 3 en 5 schendt.
Artikel 149 Grondwet is  niet  toepasselijk op de beslissingen van de onder-

zoeksgerechten, die op grond van de wet van 15 december 1980 uitspraak doen 
over de handhaving van een vrijheidsberovende maatregel, aangezien die beslis-
singen geen vonnissen in de zin van die bepaling zijn.

Het eerste onderdeel faalt dienaangaande naar recht.
Volgens artikel 72, tweede lid, van die wet, moeten de onderzoeksgerechten, 

waarbij een beroep tegen een dergelijke vrijheidsberovende maatregel aanhangig 
is gemaakt, onderzoeken of die maatregel in overeenstemming is met de wet, 
zonder dat zij zich mogen uitspreken over de gepastheid ervan.

Krachtens artikel 54, §2, tweede lid, van de voormelde wet, kan de minister, in 
uitzonderlijk  ernstige  omstandigheden,  de  vreemdeling  die  een  asielaanvraag 
heeft ingediend voorlopig ter beschikking stellen van de Regering, indien hij het 
nodig acht voor de handhaving van de openbare orde of de veiligheid van het 
land.

In strijd met wat het middel aanvoert, heeft de in die bepaling bedoelde maat-
regel niet de verwijdering van de betrokken vreemdeling van het grondgebied als 
"uiteindelijk doel", maar strekt hij alleen ertoe hem van zijn vrijheid te beroven 
tijdens het onderzoek van zijn asielaanvraag, waarbij zijn verwijdering uiteraard 
is uitgesloten indien die aanvraag wordt ingewilligd.

Artikel 5.1.f van het Verdrag staat vrijheidsberoving langs wettelijke weg toe 
in het geval van rechtmatige arrestatie of gevangenhouding van een persoon, ten-
einde hem te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of in-
dien tegen hem een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is.

Die bepaling maakt het mogelijk dat een vreemdeling tijdens het onderzoek 
van zijn asielaanvraag rechtmatig wordt aangehouden, om hem te beletten dat hij 
op onrechtmatige wijze het land zou binnenkomen.

Voor het overige geeft het middel toe dat artikel 3 van het Verdrag alleen kan 
geschonden worden in het geval dat een maatregel tot verwijdering tegen de ei-
ser wordt genomen.

Het bestreden arrest vermeldt dat "de vrijheidsberovende maatregel die het ge-
volg is van het betwiste ministerieel besluit, niet strekt tot de daadwerkelijke ver-
wijdering van de vreemdeling van het grondgebied, zoals dat het geval was voor 
het ministerieel besluit van 18 maart 2010, maar alleen tot doel heeft de betrok-
kene te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen in afwachting 
van de beslissing over de door hem op 16 maart 2010 ingediende asielaanvraag, 
[dat] erop dient gewezen dat de reden voor de opschorting van de tenuitvoerleg-
ging van het ministerieel besluit van 18 maart 2010, het feit is dat die akte niet 
vermeldt naar welke grens de betrokkene zal worden teruggeleid en evenmin dat 
het uitgesloten is dat de betrokkene naar de Marokkaanse grens zal worden te-
ruggeleid, nu de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in de motivering van die 
akte ook vaststelt dat reeds tegen 18 maart 2010 een repatriëring naar Marokko 
was gepland en dat de beslissing geenszins naar het vereiste van artikel 3 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Funda-
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mentele Vrijheden is gemotiveerd, [en dat] het ministerieel besluit van 26 maart 
2010 te dezen geen enkele rol speelt (het is uitgevaardigd op grond van een an-
dere wettelijke bepaling), vermits het in deze fase van de rechtspleging geen en-
kele maatregel tot verwijdering van betrokkene voorschrijft".

Door te oordelen dat artikel 5 van het Verdrag niet is geschonden "aangezien 
de hechtenis van de betrokkene bij artikel 54 van de wet van 15 december 1980 
is voorgeschreven en rechtmatig is" en "dat artikel 3 van [dat Verdrag] evenmin 
is geschonden vermits de maatregel niet bestemd is om de uitzetting te garande-
ren van de vreemdeling naar zijn land van oorsprong, te dezen Marokko", om-
kleedt  het  bestreden  arrest  zijn  beslissing  regelmatig  met  redenen  en  verant-
woordt ze naar recht.

In zoverre het eerste en tweede onderdeel de schending aanvoeren van de arti-
kelen 3 en 5 van het Verdrag, kunnen zij niet worden aangenomen.

(...)
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.

13 juli 2010 – Vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. C. Marchand, Brussel.

Nr. 483

VAKANTIEKAMER - 20 juli 2010

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VERZOEK TOT VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - AANVRAAG NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD WEGENS WETTELIJKE HERHALING 
DIE UIT DE LEZING VAN EEN VROEGER VONNIS BLIJKT - VROEGER VONNIS VERWIJST NIET 
UITDRUKKELIJK NAAR DE VEROORDELING DIE ALS GRONDSLAG VOOR DE HERHALING DIENT - 
WETTIGHEID

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK TOT VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - AANVRAAG NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD 
WEGENS WETTELIJKE HERHALING DIE UIT DE LEZING VAN EEN VROEGER VONNIS BLIJKT - VROEGER 
VONNIS VERWIJST NIET UITDRUKKELIJK NAAR DE VEROORDELING DIE ALS GRONDSLAG VOOR DE 
HERHALING DIENT - WETTIGHEID

1º en 2° Krachtens artikel 25, §2, b, van de Wet Strafuitvoering, wordt de voorwaardelijke  
invrijheidstelling toegekend aan de veroordeelde die twee derde van zijn straf heeft uit-
gezeten, indien het veroordelend vonnis of arrest heeft vastgesteld dat hij zich in staat  
van herhaling bevond; artikel 2, 7°, van de wet definieert die staat als herhaling zoals hij  
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door het Strafwetboek en door bijzondere strafwetten is bepaald en vastgesteld in het  
vonnis of arrest van veroordeling, door de uitdrukkelijke verwijzing naar de veroordeling  
die aan de herhaling ten grondslag ligt; het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank dat  
het verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling niet ontvankelijk verklaart wegens wet-
telijke herhaling die blijkt  uit  de lezing van één van de vonnissen waarbij  hij  is  vero-
ordeeld, ofschoon dat vonnis niet uitdrukkelijk verwijst naar de veroordeling die als grond-
slag voor de herhaling dient, schendt de artikelen 2, 7°, en 25, §2, b, van de voormelde 
wet1. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1153.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Brussel, van 25 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
De eiser verwijt het bestreden vonnis dat het de vraag tot voorwaardelijke in-

vrijheidstelling van de verweerder niet ontvankelijk verklaart wegens wettelijke 
herhaling die blijkt uit de lezing van één van de vonnissen waarbij hij is veroor-
deeld, ofschoon dat vonnis niet uitdrukkelijk verwijst naar de veroordeling die 
als grondslag voor de herhaling dient.

Krachtens artikel 25, §2, b, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf, wordt de voorwaardelij-
ke invrijheidstelling toegekend aan de veroordeelde die twee derde van zijn straf 
heeft uitgezeten indien het veroordelend vonnis of arrest heeft vastgesteld dat hij 
zich in staat van herhaling bevond.

Artikel 2, 7°, van de wet definieert die staat als de herhaling zoals door het 
Strafwetboek en door bijzondere strafwetten is bepaald en vastgesteld in het von-
nis of arrest van veroordeling, door de uitdrukkelijke verwijzing naar de veroor-
deling die aan de herhaling ten grondslag ligt.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerder, waartegen drie vrijheidsbe-
rovende straffen zijn uitgesproken, op 8 september 2008 werd opgesloten, dat hij 
die straffen op 4 juni 2013 zal hebben uitgezeten en dat hij met name tot een ge-
vangenisstraf van vier jaar werd veroordeeld door een vonnis van de correctione-
le rechtbank te Charleroi van 27 januari 2009.

Laatstgenoemd vonnis, waarvan een afschrift bij het dossier van de rechtsple-
ging werd gevoegd, bepaalt niet nader welke veroordeling ten grondslag ligt van 
de in aanmerking genomen wettelijke herhaling.
1 Zie Cass., 12 maart 2008, AR P.08.0306.F, AC, 2008, nr. 173.
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Volgens de strafuitvoeringsrechtbank "verduidelijkt (dat vonnis) uitdrukkelijk 
dat het [de verweerder] veroordeelt in staat van wettelijke herhaling en verwijst 
het naar artikel 56 van het Strafwetboek, door in de redenen ervan [te vermelden] 
dat de wettige herhaling niet noodzakelijkerwijs in de dagvaarding moet worden 
vermeld [en] dat in onderhavig geval dat feit wel degelijk gebleken is uit de in 
het dossier van de rechtspleging neergelegde stukken".

Het bestreden vonnis leidt daaruit af dat er te dezen "geen twijfel over bestaat 
dat de correctionele rechter de staat van wettelijke herhaling in aanmerking heeft 
genomen" en dat "de uitdrukkelijke verwijzing door [laatstgenoemde] naar de 
stukken van de rechtspleging die genoemde wettelijke omstandigheid vaststellen, 
voldoende blijkt".

Door het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling op grond van die overwe-
gingen niet ontvankelijk te verklaren, schendt het bestreden vonnis de artikelen 
2, 7°, en 25, §2, b, van de wet.

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 strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders samen-

gesteld.

20 juli 2010 – Vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal.

Nr. 484

VAKANTIEKAMER - 27 juli 2010

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - RECHTSMIDDELEN - CASSATIEBEROEP - 
TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VREEMDELING - 
VRIJHEIDSBEROVING - TERMIJN VOOR UITSPRAAK DOOR HET HOF - TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALINGEN

3º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN 
VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - ONDERZOEKSGERECHTEN - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - 
CRITERIUM VAN DE VERBLIJFPLAATS - BEGRIP

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - 
ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - 
CRITERIUM VAN DE VERBLIJFPLAATS - BEGRIP
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5º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
TERRITORIALE BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET 
- ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - CRITERIUM VAN DE 
VERBLIJFPLAATS - BEGRIP

6º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN 
VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - ONDERZOEKSGERECHTEN - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - PLAATS 
WAAR DE VREEMDELING WORDT AANGETROFFEN - BEGRIP

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - 
ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - 
PLAATS WAAR DE VREEMDELING WORDT AANGETROFFEN - BEGRIP

8º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
TERRITORIALE BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET 
- ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - PLAATS WAAR DE 
VREEMDELING WORDT AANGETROFFEN - BEGRIP

1º en 2° De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, die een bijzonder  
hoofdstuk wijdt aan het cassatieberoep, heeft artikel 72 Vreemdelingenwet niet gewijzigd,  
zodat zelfs na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen artikel 31 Wet Voorlop-
ige Hechtenis niet van toepassing is op het cassatieberoep en het cassatieberoep tegen  
een arrest dat zich in het kader van de Vreemdelingenwet uitspreekt over een maatregel  
van  vrijheidsberoving  onderworpen  is  aan  de  bepalingen  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering1.

3º, 4° en 5° De plaats waar een vreemdeling ter uitvoering van een op artikel 51/5, §3,  
vierde lid, of op artikel 27, §3, Vreemdelingenwet gegronde beslissing van vrijheidsberov-
ing is opgesloten, is geen verblijfplaats in de zin van artikel 71, eerste lid, Vreemdelingen-
wet2.

6º, 7° en 8° De plaats, waar een reeds op basis van artikel 51/5, §3, vierde lid, Vreemdelin-
genwet, opgesloten vreemdeling zich bevindt op het ogenblik van het nemen of van het  
betekenen van een op artikel 27, §3, van dezelfde wet gegronde beslissing van wederop-
sluiting, is geen plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen in de zin van artikel 71,  
eerste lid, Vreemdelingenwet.

(BELGISCHE STAAT, STAATSSECRETARIS VOOR MIGRATIE-EN ASIELBELEID T. K.)

ARREST

(AR P.10.1165.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te Brus-

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 14 maart 2001, AR P.01.0179.F, AC, 2001, nr. 133 met concl. adv.-gen. SPREUTELS; Cass., 21 
maart 2001, AR P.01.0163.F, AC, 2001, nr. 152; Cass., 28 april 2009, AR P.09.0545.N, AC, 2009, nr. 
283; Cass., 23 juni 2009, AR P.09.0844.N, AC, 2009, nr. 434.
2 Cass., 26 nov. 2008, AR P.08.1616.F, AC, 2008, nr. 674; de CODT J., "La compétence territoriale de 
la chambre du conseil à l'égard de l'étranger privé de liberté", Rev. Dr. Pén., 2008, 181-182, nrs. 5 en 
6; DE KOCK M., DE CEUSTER J., DE JONGHE J. en VAN NUFFEL P., De nieuwe verblijfsregeling voor 
vreemdelingen, Antwerpen, Maarten Kluwer, 1982, p. 237, nr. 431.
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder werpt de niet-ontvankelijkheid op van het cassatieberoep: het 

oordeel dat een ontvankelijk cassatieberoep mogelijk is tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn onmiddellijke invrijheidstelling be-
veelt, houdt een schending in van artikel 5.1.f), EVRM; het is immers gesteund 
op twee allerminst duidelijke en toegankelijke arresten en het gaat in tegen een 
duidelijke tekst van artikel 73 Vreemdelingenwet.

2. Volgens artikel 72, vierde lid, Vreemdelingenwet, wordt er behoudens de 
erin vermelde uitzonderingen, gehandeld overeenkomstig de wettelijke bepalin-
gen op de voorlopige hechtenis.

Deze bepaling, die geen melding maakt van het cassatieberoep, heeft enerzijds 
enkel betrekking op de behandeling van de beroepen bij de rechterlijke macht 
waarover de raadkamer en, in hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstel-
ling, uitspraak doen, en verwijst anderzijds noodzakelijkerwijze naar de wet be-
treffende de voorlopige hechtenis die van kracht was op het ogenblik van de af-
kondiging van de Vreemdelingenwet. Deze wet van 20 april 1874 bevatte geen 
enkele  bepaling over  het  cassatieberoep en het  cassatieberoep werd ingesteld 
overeenkomstig de regels van het Wetboek van Strafvordering.

De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, die een bijzonder 
hoofdstuk wijdt aan het cassatieberoep, heeft artikel 72 Vreemdelingenwet, niet 
gewijzigd, zodat zelfs na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen ar-
tikel 31 Wet Voorlopige Hechtenis niet van toepassing is op het cassatieberoep 
en het cassatieberoep tegen een arrest dat zich uitspreekt over een maatregel van 
vrijheidsberoving onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van Straf-
vordering.

3. Het bestaan van een cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling  dat  de  onmiddellijke  invrijheidstelling  beveelt  van  een 
vreemdeling, en de te volgen procedure, zijn geregeld door de nationale wetge-
ving. De bepalingen van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het 
cassatieberoep in strafzaken zijn van toepassing. Die bepalingen zijn voldoende 
duidelijk en toegankelijk.

De exceptie van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 71, eerste lid, Vreemdelingen-

wet: aangezien er geen territoriale band is met het gerechtelijk arrondissement 
Brussel hebben de appelrechters zich ten onrechte bevoegd verklaard; het geslo-
ten centrum te Steenokkerzeel waar de verweerder is opgesloten, kan niet wor-
den aanzien als een verblijfplaats of een plaats waar de verweerder werd aange-
troffen.

5. Krachtens artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet, kan de vreemdeling die 
het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepas-
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sing van de artikelen 7, 8bis, §4, 25, 27, 29, tweede lid, 51/5, §1, tweede lid, en 
§3, vierde lid, 52/4, vierde lid, 54, 57/32, §2, tweede lid, en 74/6, tegen die maat-
regel beroep instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer 
van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats 
waar hij werd aangetroffen.

6. De plaats, waar een vreemdeling ter uitvoering van een op artikel 51/5, §3, 
vierde lid, of op artikel 27, §3, Vreemdelingenwet gegronde beslissing van vrij-
heidsberoving is opgesloten, is geen verblijfplaats in de zin van artikel 71, eerste 
lid, Vreemdelingenwet.

De plaats, waar een reeds op basis van artikel 51/5, §3, vierde lid, opgesloten 
vreemdeling, zich bevindt op het ogenblik van het nemen en of van het beteke-
nen van een op artikel 27, §3, Vreemdelingenwet gegronde beslissing van weder-
opsluiting, is geen plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen in de zin van 
artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet.

7. De appelrechters die op basis van de vaststelling dat nadat de verweerder 
een verblijfplaats werd toegewezen te Maldegem, werd vastgehouden eerst te 
Vottem en nadien te Steenokkerzeel, oordelen dat de raadkamer te Brussel en zij-
zelf bevoegd zijn om uitspraak te doen over het verzoekschrift tot invrijheidstel-
ling, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Overige middelen
8. De overige middelen die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing 

behoeven 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 verweerder tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

27 juli 2010 – Vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. C. Decordier, Gent en Z. Chihaoui, Brussel.
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VAKANTIEKAMER - 27 juli 2010

1º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - NAZICHT VAN DE VOLLEDIGHEID VAN HET 
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STRAFDOSSIER OP BASIS VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - 
NAZICHT VAN DE VOLLEDIGHEID VAN HET STRAFDOSSIER OP BASIS VAN HET VERTROUWELIJK 
DOSSIER - ONAANTASTBARE BEOORDELING

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE 
DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN DE GEGEVENS VAN HET 
PROCES-VERBAAL VAN UITVOERING EN VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - AARD - GEVOLG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID - ONDERZOEK VAN DE GEGEVENS 
VAN HET PROCES-VERBAAL VAN UITVOERING EN VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - AARD - 
GEVOLG

5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN DE 
REGELMATIGHEID - ONDERZOEK VAN DE GEGEVENS VAN HET PROCES-VERBAAL VAN UITVOERING EN 
VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - AARD - GEVOLG

6º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - VERGELIJKING VAN HET VERTROUWELIJK EN 
OPEN DOSSIER - NAZICHT OF DE PROCESSEN-VERBAAL DE FASEN VAN UITVOERING VOLDOENDE 
VERMELDEN

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - 
VERGELIJKING VAN HET VERTROUWELIJK EN OPEN DOSSIER - NAZICHT OF DE PROCESSEN-VERBAAL 
DE FASEN VAN UITVOERING VOLDOENDE VERMELDEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING

8º 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

9º 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

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - BEPERKING - VOORWAARDE

11º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3 E.V.R.M. - 
BEPERKING - VOORWAARDE

12º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE 
- PROCES-VERBAAL VAN UITVOERING VAN DE OBSERVATIE - NIET-VERMELDING VAN DE PRECIEZE 
PERIODE VAN DE MACHTIGING - GEVOLG

13º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - RECHT OP PRIVÉLEVEN - BEPERKING - VOORWAARDE
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14º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN 
INFILTRATIE - PERIODE VAN OBSERVATIE OF INFILTRATIE - TIJDSTIP VAN AANVANG

15º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - 
WETTELIJK VOORGESCHREVEN TIJDSTIP VAN DE CONTROLE - GEVOLG

1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt  onaantastbaar op grond van de  
gegevens van het vertrouwelijk dossier of het strafdossier in het kader van de controle op  
grond van artikel 235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering volledig is.

3º, 4° en 5° Gelet op het geheime karakter van de gegevens vervat in het vertrouwelijk  
dossier,  heeft  de wetgever middels artikel 235ter  Wetboek van Strafvordering aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling de controle over de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie toevertrouwd, waarbij dit onderzoeksgerecht onaantastbaar vast-
stelt dat de gegevens van het proces-verbaal van uitvoering overeenstemmen met de  
gegevens van het vertrouwelijk dossier, onder meer met deze van het proactief onder-
zoek; die opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling vergt een feitenonderzoek,  
aangezien  zij  aan de hand van de feitelijke gegevens van de stukken van het  open 
dossier moet nagaan of deze overeenstemmen met deze van het vertrouwelijk dossier;  
het onderzoek van dergelijke feitelijke gegevens door het Hof van Cassatie is krachtens  
artikel 147, tweede lid, Grondwet uitgesloten, zodat het Hof onbevoegd is een betwisting  
over  het  onaantastbare  oordeel  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  over  die 
gegevens te onderzoeken en hieruit volgt dat het feit dat het arrest onaantastbaar in feite  
oordeelt dat in acht genomen de gegevens van het vertrouwelijk dossier het strafdossier  
volledig is, de wettelijke controlebevoegdheid van het Hof niet aantast1.

6º en 7° De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt onaantastbaar op grond van het 
vertrouwelijk dossier of de processen-verbaal bedoeld in artikel 47septies, §2, tweede lid,  
en 47novies, §2, tweede lid,  Wetboek van Strafvordering de fasen van uitvoering vol-
doende vermelden in acht genomen de noodzakelijke afscherming van de gebruikte tech-
nische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de vei-
ligheid en de afscherming van de identiteit van de uitvoerders.

8º De periode tijdens dewelke de observatie en de infiltratie kunnen plaatsvinden, kan in  
bepaalde omstandigheden een inlichting zijn die van aard is dat haar mededeling 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 brengt: in dat geval, waarover de kamer van inbeschuldigingstelling  
onaantastbaar oordeelt, is dat gegeven vertrouwelijk zodat het, in tegenstelling tot het  
bepaalde in artikel 47septies, §2, derde lid, en artikel 47nonies, §2, derde lid, Wetboek  
van Strafvordering in het in deze artikelen bedoelde proces-verbaal niet  moet worden 
vermeld2.

9º,  10°,  11°,  12°  en  13°  Het  feit  dat  de  juiste  periode  van  observatie  en  infiltratie  in  
bepaalde gevallen vertrouwelijk is als bedoeld in artikel 47septies, §2, derde lid, en artikel  
47nonies, §2, derde lid, Wetboek van Strafvordering en daarom niet in het proces-ver-
baal van uitvoering is vermeld en bijgevolg niet aan de inverdenkinggestelde ter kennis is  
gebracht, levert geen schending op van artikel 6 en 8 E.V.R.M.; dit is voor de inverdenk-
inggestelde  weliswaar een beperking van zijn  recht  van verdediging en zijn  recht  op  
privéleven, die evenwel verantwoord is door de noodzaak de gebruikte technische hulp-
middelen en de politionele onderzoekstechnieken af te schermen alsmede de veiligheid  
van de uitvoerders te vrijwaren en hun identiteit af te schermen3.

14º Omdat de artikelen 47sexies, §3, 5°, en 47octies, §3, 5°, Wetboek van Strafvordering 
uitdrukkelijk vermelden dat de periode aanvangt op de dag van de machtiging en niet  

1 Cass., 27 april 2010, AR P.10.0578.N, AC, 2010, nr. 290. 
2 Ibid. 
3 Ibid.
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langer mag zijn dan één maand of drie maanden, wijken ze af van de termijnbepalingen 
waarin het Gerechtelijk Wetboek voorziet voor het verrichten van procesverhandelingen;  
dit betekent dat de periode van een maand of van drie maanden in de zin van de artike-
len 47sexies, §3, 5° en 47octies, §3, 5°, Wetboek van Strafvordering, aanvangt de dag  
van de machtiging tot dezelfde dag maar dan één maand of drie maanden later4.

15º  Krachtens  artikel  235ter,  §1,  derde lid,  Wetboek  van Strafvordering  onderzoekt  de 
kamer van inbeschuldigingstelling op het ogenblik dat de onderzoeksrechter zijn dossier  
aan de procureur des Konings overzendt bij toepassing van artikel 127, §1, eerste lid, op  
vordering  van  het  openbaar  ministerie,  de  regelmatigheid  van  de  bijzondere  op-
sporingsmethoden observatie en infiltratie die werden toegepast in het  kader van het 
gerechtelijk onderzoek of in het daaraan voorafgaande opsporingsonderzoek; uit deze 
wetsbepaling volgt niet dat het bedoeld onderzoek enkel kan gebeuren nadat het open-
baar ministerie de regeling van de rechtspleging heeft gevorderd. 

(V. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1226.N)

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

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 juni 2010.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen 

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

aan.
De eiser III.2 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middelen van de eiser I
Eerste middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 235bis en 235ter Wetboek 

van Strafvordering: de appelrechters oordelen onterecht dat het strafdossier vol-
ledig is; het blijkt niet dat de stukken van het proactief onderzoek die niet beho-
ren tot het vertrouwelijk dossier, aan het dossier werden toegevoegd.

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt onaantastbaar op grond van de 
gegevens van het vertrouwelijk dossier of het strafdossier in het kader van de 
controle op grond van de artikelen 235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering 
volledig is.

Het middel komt op tegen dit oordeel door het arrest of verplicht het Hof tot 

4 Cass., 29 juni 2010, AR P.10.0581.N, AC, 2010, nr. 470.
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een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
De eiser verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het 

Grondwettelijk Hof:
"Schendt artikel 235ter, §3 en §6, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 

en 11 Grondwet, zowel op zichzelf als in samenlezing met artikel 13 Grondwet 
en de artikelen 6 en 13 EVRM, doordat ingevolge deze wetsbepaling het Hof van 
Cassatie slechts een beperkt cassatietoezicht kan uitoefenen op de arresten be-
treffende de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmetho-
den observatie en infiltratie, aangezien het vertrouwelijk dossier niet door de ma-
gistraten van het Hof van Cassatie mag worden ingezien, terwijl het Hof van 
Cassatie tegen arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling de toepassing 
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering wel op basis van het volledige 
dossier haar toezicht kan uitoefenen?"

Gelet op het  geheime karakter van de gegevens vervat in het vertrouwelijk 
dossier, heeft de wetgever middels artikel 235ter Wetboek van Strafvordering 
aan de kamer van inbeschuldigingstelling de controle over de bijzondere opspo-
ringsmethoden observatie en infiltratie toevertrouwd. Met die controle stelt de 
kamer van inbeschuldigingstelling onaantastbaar vast dat de gegevens van het 
proces-verbaal van uitvoering overeenstemmen met de gegevens van het vertrou-
welijk dossier, onder meer met deze van het proactief onderzoek.

Die opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling vergt een feitenonder-
zoek. De kamer van inbeschuldigingstelling moet immers aan de hand van de 
feitelijke gegevens van de stukken van het open dossier nagaan of deze overeen-
stemmen met deze van het vertrouwelijk dossier.

Het onderzoek van dergelijke feitelijke gegevens door het Hof van Cassatie is 
krachtens artikel 147, tweede lid, Grondwet uitgesloten. Het Hof is bijgevolg on-
bevoegd een betwisting over het onaantastbare oordeel van de kamer van inbe-
schuldigingstelling over die gegevens te onderzoeken.

Dit heeft voor gevolg dat de eiser hoe dan ook voor het Hof geen tegenspraak 
kan voeren over feitelijke gegevens die hij aanvecht en die het Hof niet kan on-
derzoeken.

De toegang tot het Hof van Cassatie en de daadwerkelijkheid van het rechts-
middel dat het uitmaakt, zijn bepaald door de opdracht van het Hof zoals door de 
Grondwetgever en de wet omschreven.

Hieruit volgt dat het feit dat het arrest onaantastbaar in feite oordeelt dat in 
acht genomen de gegevens van het vertrouwelijk dossier het strafdossier volledig 
is, de wettelijke controlebevoegdheid van het Hof niet aantast.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
De prejudiciële vraag berust op een onjuiste rechtsopvatting en wordt bijge-

volg niet gesteld.
Tweede middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 47septies, 47novies, 235bis 
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en 235ter Wetboek van Strafvordering: de appelrechters oordelen onterecht dat 
het strafdossier volledig is terwijl het geen proces-verbaal in de zin van artikel 
47septies, §2, tweede lid, en 47novies, §2, tweede lid, bevat; het proces-verbaal 
5390/2008 van 25 september 2008 van de federale gerechtelijke politie is geen 
proces-verbaal in de zin van deze bepaling.

Krachtens de artikelen 47septies, §2, tweede lid, en 47novies, §2, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering stelt de officier van gerechtelijke politie proces-ver-
baal op van de verschillende fasen van de uitvoering van de observatie en infil-
tratie zonder vermelding van de elementen 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 informant en 
van de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie en 
infiltratie, in het gedrang kunnen brengen.

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt onaantastbaar op grond van het 
vertrouwelijk dossier of de processen-verbaal bedoeld in de artikelen 47septies, 
§2, tweede lid, en 47novies, §2, tweede lid, Wetboek van Strafvordering de fasen 
van uitvoering voldoende vermelden in acht genomen de noodzakelijke afscher-
ming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoeks-
technieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit 
van de uitvoerders.

Het middel komt op tegen dit onaantastbaar oordeel door het arrest of verplicht 
het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Door te oordelen dat de gegevens vervat in de processen-verbaal van 17 en 18 

september 2008 in verband met de fasen van uitvoering voldoende zijn in acht 
genomen de noodzakelijk afscherming van de gebruikte technische hulpmidde-
len en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en 
de afscherming van de identiteit  van de uitvoerders, verantwoorden de appel-
rechters hun beslissing dat het strafdossier volledig is, naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Vierde middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 8 EVRM en de artikelen 

47septies, §2, derde lid, en 47novies, §2, derde lid, Wetboek van Strafvordering: 
er is geen wettige basis om de periode van observatie en infiltratie aan de eiser te 
onthouden; de eiser heeft geen mogelijkheid om de rechtmatigheid van de in-
breuk op zijn privéleven te controleren of tegen te spreken.

De artikelen 47septies, §2, derde lid, en 47novies, §2, derde lid, Wetboek van 
Strafvordering bepalen dat in een proces-verbaal wordt verwezen naar de mach-
tiging tot observatie en infiltratie en de vermeldingen bedoeld in de artikelen 
47sexies, §3, 1°, 2°, 3° en 5°, en 47octies, §3, 1°, 2°, 3° en 5°, worden opgeno-
men.

Daarentegen bepalen de artikelen 47septies, §2, tweede lid, en 47novies, §2, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering dat de officier van gerechtelijke politie 
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bedoeld in artikel 47sexies, §3, 6°, en artikel 47octies, §3, 6°, proces-verbaal op-
stelt van de verschillende fasen van uitvoering van de observatie en infiltratie, 
maar hierin geen elementen vermeldt die de afscherming van de gebruikte tech-
nische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of  de vrijwaring 
van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de uitvoerders in het 
gedrang brengen.

Uit deze bepalingen volgt dat de vermeldingen in de artikelen 47sexies, §3, 1°, 
2°, 3° en 5°, en 47octies, §3, 1°, 2°, 3° en 5°, Wetboek van Strafvordering in het 
proces-verbaal moeten worden opgenomen, tenzij zij vertrouwelijk zijn in de zin 
van de artikelen 47septies, §2, en 47novies, §2, voormeld.

De periode tijdens dewelke de observatie en de infiltratie kunnen plaatsvinden, 
kan in bepaalde omstandigheden een inlichting zijn die van aard is dat haar me-
dedeling de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politio-
nele 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 onaantastbaar oordeelt, is dat gegeven ver-
trouwelijk zodat het niet moet worden vermeld in het proces-verbaal bedoeld in 
artikel 47septies, §2, derde lid, en artikel 47novies, §2, derde lid, Wetboek van 
Strafvordering.

Het feit dat de juiste periode van observatie en infiltratie in bepaalde gevallen 
vertrouwelijk is als bedoeld in artikel 47septies, §2, derde lid, en artikel 47no-
vies, §2, derde lid, Wetboek van Strafvordering en daarom niet in het proces-ver-
baal van uitvoering is vermeld en bijgevolg niet aan de inverdenkinggestelde ter 
kennis is gebracht, levert geen schending op van de artikelen 6 en 8 EVRM. Dit 
is voor de inverdenkinggestelde weliswaar een beperking van zijn recht van ver-
dediging en zijn recht op privéleven. Die beperking is evenwel verantwoord door 
de noodzaak de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoeks-
technieken af te schermen alsmede de veiligheid van de uitvoerders te vrijwaren 
en hun identiteit af te schermen.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Zesde middel
Het midel voert schending aan van de artikelen 47sexies, §3, 5°, en 47octies, 

§3, 5°, Wetboek van Strafvordering en de artikelen 52, eerste lid, en 54 Gerech-
telijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging en van het recht op tegenspraak, zoals vastgelegd in de artikelen 
127, 135, §1 en §3, 223 en 235bis, §3 en §4, Wetboek van Strafvordering: door 
te oordelen dat de begindatum van de periode van observatie of infiltratie is te 
rekenen vanaf de datum van de machtiging schendt het bestreden arrest artikel 
52, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en de bepalingen van de artikelen 47sexies, 
§3, 5°, en 47octies, §3, 5°, Wetboek van Starfvordering.

Artikel 2 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de regels van dat wetboek toepas-
selijk  zijn  op alle  rechtsplegingen  behoudens wanneer  deze  geregeld  worden 
door  niet  uitdrukkelijk  opgeheven  wetsbepalingen  of  door  rechtsbeginselen 
waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen 
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van dit wetboek.
De artikelen 47sexies, §3, 5°, en 47octies, §3, 5°, Wetboek van Strafvordering, 

bepalen dat de machtiging tot observatie of infiltratie schriftelijk is en de periode 
vermeldt tijdens welke de observatie of de infiltratie kan worden uitgevoerd en 
die, respectievelijk, niet langer mag zijn dan één maand of drie maanden te reke-
nen vanaf de datum van de machtiging.

Omdat die bepalingen uitdrukkelijk vermelden dat de periode aanvangt op de 
dag van de machtiging en niet langer mag zijn dan één maand of drie maanden, 
wijken ze af van de termijnbepalingen waarin het Gerechtelijk Wetboek voorziet 
voor het verrichten van procesverhandelingen

Dit betekent dat de periode van een maand of van drie maanden in de zin van 
de artikelen 47sexies, §3, 5°, en 47octies, §3, 5°, Wetboek van Strafvordering, 
aanvangt de dag van de machtiging tot dezelfde dag maar dan één maand of drie 
maanden later.

Op grond van die redenen is het oordeel van het arrest dat de begindatum van 
de  periode  van observatie  of  infiltratie  te  rekenen is  vanaf  de  datum van de 
machtiging, naar recht verantwoord.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Zevende middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 127, §1, eerste lid, en 235-

ter, §1, derde lid, Wetboek van Strafvordering: de appelrechters oordelen onte-
recht dat de controle van de bijzondere opsporingsmethoden kan gebeuren voor-
aleer het onderzoek voltooid is en in staat is voor de regeling van de rechtsple-
ging.

Krachtens  artikel  235ter,  §1,  derde lid,  Wetboek van Strafvordering onder-
zoekt de kamer van inbeschuldigingstelling op het ogenblik dat de onderzoeks-
rechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt bij toepassing van 
artikel 127, §1, eerste lid, op vordering van het openbaar ministerie, de regelma-
tigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie die wer-
den toegepast in het kader van het gerechtelijk onderzoek of in het daaraan voor-
afgaande opsporingsonderzoek.

Uit deze wetsbepaling volgt niet dat het bedoeld onderzoek enkel kan gebeu-
ren nadat het openbaar ministerie de regeling van de rechtspleging heeft gevor-
derd.

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
(...)
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,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers elk in de kosten van hun cassatieberoep.

27 juli 2010 – Vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. H. Rieder, gent, W. Van Steenbrugge, Gent en L. Delbrouck, Has-
selt.

Nr. 486

VAKANTIEKAMER - 27 juli 2010

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET 
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE - ERNSTIGE AANWIJZINGEN 
MET BETREKKING TOT DE STRAFBARE FEITEN WAARVOOR EEN AFLUISTERMAATREGEL MOGELIJK IS - 
PRECIEZE AANWIJZINGEN DAT DE PERSOON VERDACHT WORDT DEZE FEITEN TE HEBBEN GEPLEEGD - 
REDENGEVING

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET 
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE - ERNSTIGE AANWIJZINGEN 
MET BETREKKING TOT DE STRAFBARE FEITEN WAARVOOR EEN AFLUISTERMAATREGEL MOGELIJK IS - 
PRECIEZE AANWIJZINGEN DAT DE PERSOON VERDACHT WORDT DEZE FEITEN TE HEBBEN GEPLEEGD - 
REDENGEVING

3º ONDERZOEKSRECHTER - BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET REDENEN 
OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE - ERNSTIGE AANWIJZINGEN MET 
BETREKKING TOT DE STRAFBARE FEITEN WAARVOOR EEN AFLUISTERMAATREGEL MOGELIJK IS - 
PRECIEZE AANWIJZINGEN DAT DE PERSOON VERDACHT WORDT DEZE FEITEN TE HEBBEN GEPLEEGD - 
REDENGEVING

1º, 2° en 3° Volgens de artikelen 90ter, §1, eerste lid, en 90quater, §1, 1°, Wetboek van  
Strafvordering, moeten de beschikkingen waarbij machtiging wordt verleend tot een be-
wakingsmaatregel  van  het  afluisteren,  de  ernstige  aanwijzingen  vermelden  met  be-
trekking tot de strafbare feiten waarvoor een bewakingsmaatregel is toegelaten evenals  
in  voorkomend geval  de  precieze aanwijzingen op grond waarvan de persoon ervan 
wordt verdacht deze strafbare feiten te hebben gepleegd; de naleving van deze motiver-
ingsplicht is niet aan bepaalde wettelijk voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoordingen 
onderworpen en kan blijken uit de samenhang van de bewoordingen van de beschikkin-
gen en dezelfde concrete elementen kunnen zowel de ernstige aanwijzingen inhouden 
met betrekking tot de strafbare feiten waarvoor een bewakingsmaatregel is toegelaten als  
de precieze aanwijzingen opleveren op grond waarvan een persoon ervan wordt ver-
dacht deze strafbare feiten te hebben gepleegd1.

(L.)

ARREST

(AR P.10.1259.N)

1 Zie Cass., 16 sept. 2008, AR P.08.0620.N,  AC, 2008, nr. 477; ARNOU L., "Afluisteren tijdens het 
gerechtelijk onderzoek", Comm. Straf., p. 41, nr. 38; FREYNE T., "De bewaking van privécommuni-
catie en -telecommunicatie in strafonderzoeken: een stand van zaken", T. Strafr. 2008, p. 173-174, nr. 
21.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 juli 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  90quater,  §1,  Wetboek  van 

Strafvordering: de beschikkingen van 8 juni 2010 bevatten enkel aanwijzingen 
dat de feiten onder een van de in artikel 90ter, §§2 tot en met 4, Wetboek van 
Strafvordering, bedoelde misdrijven vallen, doch geen precieze aanwijzingen op 
grond waarvan de eiser wordt verdacht deze strafbare feiten te hebben gepleegd, 
zoals bedoeld in artikel 90ter, §1, Wetboek van Strafvordering, zodat ze nietig 
zijn; het bestreden arrest transponeert op een ontoelaatbare wijze de ernstige aan-
wijzingen  met  betrekking tot  de  strafbare  feiten  in  precieze  aanwijzingen op 
grond waarvan de eiser wordt verdacht deze feiten te hebben gepleegd, schendt 
zo de bewijskracht van de beschikkingen en weigert ten onrechte de nietigheid 
ervan vast te stellen 

2. Volgens artikel 90quater, §1, 1°, Wetboek van Strafvordering, moet elke be-
schikking waarbij machtiging wordt verleend tot een bewakingsmaatregel van 
het afluisteren, op straffe van nietigheid de aanwijzingen en de concrete feiten 
vermelden, eigen aan de zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig artikel 
90ter Wetboek van Strafvordering.

3. Volgens artikel 90ter, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, kan de on-
derzoeksrechter slechts de bewakingsmaatregel van het afluisteren bevelen in-
dien er ernstige aanwijzingen bestaan dat het feit waarvoor hij geadieerd is een 
strafbaar feit is bedoeld in een van de bepalingen opgesomd in §2. Volgens arti-
kel 90ter, §1, derde lid, Wetboek van Strafvordering, kan in voorkomend geval 
de maatregel worden bevolen ten aanzien van personen die op grond van precie-
ze aanwijzingen ervan worden verdacht het strafbare feit te hebben gepleegd.

4. De beschikkingen moeten derhalve de ernstige aanwijzingen vermelden met 
betrekking tot de strafbare feiten waarvoor een bewakingsmaatregel is toegelaten 
evenals in voorkomend geval  de precieze aanwijzingen op grond waarvan de 
persoon ervan wordt verdacht deze strafbare feiten te hebben gepleegd.

De naleving van deze motiveringsplicht is niet aan bepaalde wettelijk voorge-
schreven of uitdrukkelijke bewoordingen onderworpen. Ze kan blijken uit de sa-
menhang van de bewoordingen van de beschikkingen.

Dezelfde concrete elementen kunnen zowel de ernstige aanwijzingen inhouden 
met betrekking tot de strafbare feiten waarvoor een bewakingsmaatregel is toe-
gelaten als de precieze aanwijzingen opleveren op grond waarvan een persoon 
ervan wordt verdacht deze strafbare feiten te hebben gepleegd.
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In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 
recht.

5. De beschikkingen van de onderzoeksrechter ter verantwoording van de af-
luistermaatregelen vermelden onder meer de volgende redenen voor de machti-
ging: "Overwegende dat er ernstige aanwijzingen zijn dat deze feiten gepleegd 
werden,  gelet  op  de  inhoud  van  de  aanvankelijke  processen-verbaal  TU 
47.L1.006233/10 en HA.17.L3.000933/10 en het navolgend PV. 002326/10 van 
de FGP te Turnhout en de aanvankelijke processen-verbaal TU.17.L7.004607/10 
en TU.10.L7.004593/10 en het navolgend PV.4608/10 van de politie Neteland."

6. Het bestreden arrest oordeelt onder meer: "De motiveringen van de kwesti-
euze tapbeschikkingen door de onderzoeksrechter dienen te worden gelezen in 
een onderlinge samenhang ten aanzien van de voorwaarden gesteld in artikel 90-
quater, §1, Wetboek van Strafvordering; hieruit blijken de ernstige aanwijzingen 
zowel van de geviseerde misdrijven als ten aanzien van de personen die van deze 
misdrijven worden verdacht" en "de feitelijke gegevens van het  dossier  zoals 
overgenomen in de tapbeschikking, op het ogenblik van de beslissing tot tap, 
geen verdere specificaties naar de betrokken personen toelieten (...)."

Aldus geeft het bestreden arrest, zonder de bewijskracht van de beschikkingen 
van de onderzoeksrechter te miskennen, te kennen dat deze beschikkingen zich 
niet beperken tot de ernstige aanwijzingen met betrekking tot de strafbare feiten 
waarvoor een bewakingsmaatregel is toegelaten, maar ook slaan op de precieze 
aanwijzingen op grond waarvan de eiser ervan wordt verdacht deze strafbare fei-
ten te hebben gepleegd. De appelrechters verantwoorden zo hun beslissing naar 
recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
7. 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.

27 juli 2010 – Vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 487

VAKANTIEKAMER - 27 juli 2010

1º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ONWETTIG VERBLIJF - AANVRAAG TOT 
MACHTIGING TOT VERBLIJF GERICHT AAN DE BURGEMEESTER - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 
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VERLATEN - VRIJHEIDSBEROVING - WETTIGHEID

2º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ONWETTIG VERBLIJF - AANVRAAG TOT 
MACHTIGING TOT VERBLIJF GERICHT AAN DE BURGEMEESTER - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 
VERLATEN - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - TOEZENDING AAN DE 
GEMEENTE WAAR DE AANVRAAG TOT MACHTIGING TOT VERBLIJF WERD INGEDIEND - REDEN VAN DE 
INVRIJHEIDSTELLING - WETTIGHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ONWETTIG 
VERBLIJF - AANVRAAG TOT MACHTIGING TOT VERBLIJF GERICHT AAN DE BURGEMEESTER - BEVEL OM 
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - 
TOEZENDING AAN DE GEMEENTE WAAR DE AANVRAAG TOT MACHTIGING TOT VERBLIJF WERD 
INGEDIEND - REDEN VAN DE INVRIJHEIDSTELLING - WETTIGHEID

1º, 2° en 3° Noch artikel 9bis Vreemdelingenwet, noch enige andere wettelijke bepaling,  
verbieden de uitvaardiging van een bevel om het grondgebied te verlaten samen met een 
beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daartoe genomen maatregel van vri-
jheidsberoving, op de enige grond dat de illegaal verblijvende vreemdeling die het voorw-
erp  ervan is,  aan de burgemeester  van de plaats  waar  hij  verblijft  een aanvraag tot  
machtiging tot verblijf heeft gericht waarbij hij zich beroept op het voormelde artikel 9bis1.

(BELGISCHE STAAT, Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1206.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 24 juni 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 Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het Hof slaat geen acht op de stukken die op de griffie zijn ingekomen op 23 

en 26 juli 2010, met andere woorden buiten de termijn die bij artikel 420bis, eer-
ste lid, Wetboek van Strafvordering is bepaald.

Krachtens artikel 9bis Vreemdelingenwet, kan in buitengewone omstandighe-
den en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, 
de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats 
waar hij verblijft.  Deze maakt ze over aan de minister die de toegang tot het 
grondgebied onder zijn bevoegdheid heeft. De minister of zijn gemachtigde be-
slist of er grond is om de machtiging toe te kennen, welke dan in België wordt 
afgegeven.

Noch deze noch enige andere wettelijke bepaling verbiedt de uitvaardiging van 
een bevel om het grondgebied te verlaten samen met een beslissing tot terugge-
leiding naar de grens en een daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving, 

1 Cass., 5 maart 2008, AR P.08.0235.F, AC, 2008, nr. 157.
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op de enige grond dat de illegaal verblijvende vreemdeling die het voorwerp er-
van is, aan de burgermeester van de plaats waar hij verblijft een verblijfsaan-
vraag heeft gericht waarbij hij zich beroept op het voormelde artikel 9bis.

Immers,  hoewel  het  algemeen  beginsel  van  behoorlijk  bestuur,  artikel  62 
Vreemdelingenwet alsook de artikelen 2 en 3 Wet Motivering van Bestuurshan-
delingen, aan degene die de maatregel tot verwijdering neemt, de verplichting 
opleggen om rekening te houden met alle omstandigheden van de zaak vooraleer 
de maatregel te nemen, kan de toezending van een op artikel 9bis gegronde ver-
blijfsaanvraag alleen een dergelijke omstandigheid uitmaken indien de burge-
meester ze daadwerkelijk aan de bevoegde overheid heeft bezorgd.

Die toezending gebeurt niet noodzakelijk meteen, vermits de behandeling van 
de aanvraag bijvoorbeeld kan stuiten op het verzuim om de eventueel in het ge-
meentereglement bepaalde heffing te betalen of op de moeilijkheden die een wij-
ziging van verblijfplaats de met het onderzoek belaste dienst kunnen berokkenen.

De administratie kan niet verweten worden dat zij een stuk of een dossier niet 
in aanmerking neemt waarvan zij het bestaan niet kende en ook niet diende te 
kennen op het ogenblik dat het aan haar stond om te beslissen of er grond was 
om een politiemaatregel te nemen om een einde te stellen aan het onwettig ver-
blijf wegens het ontbreken van een verblijfsvergunning.

Door bijgevolg de invrijheidstelling van de verweerster te bevelen, op grond 
dat de verzending, aan de gemeente, van een aanvraag voor een verblijf van be-
perkte duur waarover nog steeds geen beslissing zou zijn gevallen, twijfel doet 
ontstaan  over  de  wettigheid  van  het  bevel  om  het  grondgebied  te  verlaten, 
schendt het arrest de artikelen 9bis en 72 Vreemdelingenwet wanneer het oor-
deelt dat die toezending op zich al een omstandigheid is waarmee de administra-
tie rekening diende te houden.

Het middel is dienaangaande 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.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

27 juli 2010 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. F. Motulsky, Brussel en J. Wolsey, Brussel.

Nr. 488
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VAKANTIEKAMER - 27 juli 2010

1º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - 
VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - OMVANG VAN HET TOEZICHT

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - BEVEL OM HET 
GRONDGEBIED TE VERLATEN - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE 
MACHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - OMVANG VAN HET TOEZICHT

3º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - 
VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - VOORWAARDEN

4º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE 
RECHTERLIJKE MACHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELING VAN DE WETTIGHEID VAN DE 
VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL EN VAN DE MAATREGEL TOT VERWIJDERING - TOEPASSING VAN 
ANDERE CRITERIA DAN DIE VAN DE VREEMDELINGENWET - GEVOLG - INMENGING IN EEN 
OPPORTUNITEITSONDERZOEK - WETTIGHEID

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - 
VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - BEOORDELING VAN DE WETTIGHEID 
VAN DE VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL EN VAN DE MAATREGEL TOT VERWIJDERING - TOEPASSING 
VAN ANDERE CRITERIA DAN DIE VAN DE VREEMDELINGENWET - GEVOLG - INMENGING IN EEN 
OPPORTUNITEITSONDERZOEK - WETTIGHEID

1º en 2° Krachtens artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet, gaan de onderzoeksgerecht-
en na of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in  
overeenstemming zijn met de wet, zonder zich te mogen uitspreken over hun opportu-
niteit; door de rechter te verbieden uitspraak te doen over de opportuniteit, heeft de wet  
hem alleen de bevoegdheid toegekend om de werkelijke toedracht en de juistheid van de  
door de administratieve overheid aangevoerde feiten na te gaan1.

3º De op grond van artikel 27, §3, Vreemdelingenwet, genomen vrijheidsberovende maa-
tregel houdt in dat de persoon waarop hij van toepassing is het bevel heeft gekregen om  
het grondgebied te verlaten en daaraan geen gevolg heeft gegeven binnen de gestelde  
termijn; de vreemdeling wordt opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de  
maatregel strikt noodzakelijk is; noch de voormelde wettelijke bepaling, noch enige an-
dere  doen  de  hechtenis  afhangen  van  de  verplichting  voor  de  minister  of  zijn  
gemachtigde om daarnaast ook vast te stellen dat de vreemdeling geen duurzame ver-
ankering heeft met het grondgebied van het Rijk of dat hij ongunstig bekend staat bij de  
gerechtelijke en administratieve overheid2.

4º  en 5°  De kamer  van inbeschuldigingstelling  die  de wettigheid beoordeelt  van de op 
grond van artikel 27, §3, Vreemdelingenwet genomen vrijheidsberovende maatregel en  
maatregel tot verwijdering, volgens andere criteria dan die van de Vreemdelingenwet,  
maar eventueel volgens de criteria als bedoeld in artikel 2, 4°, van de wet van 22 decem-
ber  1999  betreffende  de regularisatie  van het  verblijf  van  bepaalde  categorieën  van 
vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, mengt zich, onder het voor-
wendsel van een toezicht op de conformiteit van de maatregel met de artikelen 3 en 8 
van het Verdrag Rechten van de Mens, in een onderzoek naar de opportuniteit van de  
maatregel, waarvoor zij volgens artikel 72, tweede lid, van de wet niet bevoegd is3.

(BELGISCHE STAAT, Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid T. B.)

1 Cass., 4 nov. 2009, AR P.09.1457.F, AC, 2009, nr. 638, JT, 2009, p. 751.
2 Ibid.
3 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(AR P.10.1228.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 juli 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 15 december 2009 heeft de verweerder een verblijfsaanvraag ingediend op 

grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin-
gen.

Op 1 juni 2010 wordt de verweerder door de politie ondervraagd.
Op 2 juni 2010 wordt negatief beslist over zijn verblijfsaanvraag. Diezelfde 

dag wordt die negatieve beslissing aan de verweerder betekend en wordt tegen 
hem, met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1°, tweede en derde lid, van de 
voormelde wet, een bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten samen 
met  een  beslissing  tot  teruggeleiding  naar  de  grens  en  een  daartoe  genomen 
maatregel van vrijheidsberoving.

Aangezien de verweerder weigert zich te laten repatriëren, vordert het open-
baar ministerie de wederopsluiting op grond van artikel 27, §1 en 3, van de voor-
melde wet.

Op 15 juni 2010 dient de verweerder een verzoek tot invrijheidstelling in.
Op 22 juni 2010 verklaart de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te 

Luik  het  verzoek  gegrond,  omdat  de  verweerder  "reeds  jaren  een  vast  adres 
heeft", hij "zich nooit negatief heeft opgesteld tegen zowel de gerechtelijke als 
de administratieve overheid", dat "daarom de hechtenis niet langer beantwoordt 
aan de vereisten van doeltreffendheid en evenredigheid" en "de hechtenis in die 
omstandigheden kan beschouwd worden als een onmenselijke en onterende be-
handeling en als een onevenredige inmenging in het privé- en gezinsleven van de 
[verweerder], in de zin van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rech-
ten van de Mens".

Op 23 juni 2010 stelt de eiser hoger beroep in tegen die beschikking.
Dezelfde dag wordt de weigeringsbeslissing van 2 juni 2010 ingetrokken.
Op 24 juni 2010 wordt andermaal negatief over de verblijfsaanvraag beslist.
Op 6 juli 2010 bevestigt het bestreden arrest, met overneming van de redenen 

van de beroepen beschikking, de invrijheidstelling van de verweerder zo hij niet 
om een andere reden wordt vastgehouden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
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Krachtens artikel 72, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffen-
de de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, gaan de onderzoeksgerechten na of de maatregelen van vrij-
heidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn 
met de wet, zonder zich te mogen uitspreken over hun gepastheid.

Door de rechter te verbieden uitspraak te doen over de gepastheid van de maat-
regelen, heeft de wet hem alleen de bevoegdheid toegekend om de werkelijke 
toedracht en de juistheid van de door de administratieve overheid aangevoerde 
feiten na te gaan.

De vrijheidsberovende maatregel die, zoals te dezen, op grond van artikel 27, 
§3, van de wet is bevolen, houdt in dat de persoon op wie hij van toepassing is, 
het bevel  heeft gekregen het  grondgebied te verlaten en daaraan geen gevolg 
heeft gegeven binnen de gestelde termijn. De vreemdeling blijft vastgehouden 
zolang dat voor de uitvoering van de maatregel strikt noodzakelijk is.

Noch de voormelde wettelijke bepaling noch enige andere bepaling doen de 
hechtenis afhangen van de verplichting voor de minister of diens gemachtigde 
om daarnaast ook vast te stellen dat de vreemdeling geen duurzame band heeft 
met het grondgebied van het Rijk of dat hij een slechte reputatie heeft bij de ge-
rechtelijke en de administratieve overheid.

Het bestreden arrest oordeelt dat de hechtenis van de eiser een onmenselijke of 
vernederende behandeling is en een buitensporige inmenging in het privé- en ge-
zinsleven van de verweerder.

Die overweging is echter op haar beurt alleen afgeleid uit de bewering dat de 
verweerder reeds vele jaren een vast adres heeft en zich nooit in ongunstige zin 
bij de overheid heeft doen opmerken.

Het feit dat de eiser geen slechte reputatie heeft, speelt geen rol bij de beoorde-
ling van de wettigheid van de maatregel die de verweerder treft, vermits het be-
vel om het grondgebied te verlaten niet op grond van artikel 7, eerste lid, 3°, was 
genomen.

Het arrest grondt zijn beslissing bijgevolg op een beoordeling van de duurza-
me sociale banden die de verweerder, naar het oordeel van de appelrechters, in 
het land zou hebben gelegd.

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de wettigheid van de vrijheids-
berovende maatregel en van de maatregel van verwijdering niet beoordeelt vol-
gens de criteria van de wet van 15 december 1980, maar zoals in voorkomend 
geval, volgens de criteria bedoeld in artikel 2, 4°, van de wet van 22 december 
1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van 
vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, mengt zij zich, on-
der het voorwendsel van een toezicht op de overeenstemming van de maatregel 
met de artikelen 3 en 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, in een onderzoek naar de gepastheid van 
de maatregel, waarvoor zij volgens artikel 72, tweede lid, van de wet niet be-
voegd is.

Het middel is in zoverre gegrond.
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Er is geen grond om de overige middelen te onderzoeken, aangezien die niet 
tot cassatie kunnen leiden in andere dan in de hierna gestelde bewoordingen.

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 verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

27 juli 2010 – Vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. I. Schippers, Hoei.

Nr. 489

VAKANTIEKAMER - 3 augustus 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - GEDEELTELIJKE 
AFSTAND VAN HET AANGEVOERDE MIDDEL - WIJZIGING VAN HET MIDDEL - TERMIJN

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — ALGEMEEN - 
GEDEELTELIJKE AFSTAND VAN HET AANGEVOERDE MIDDEL - WIJZIGING VAN HET MIDDEL - TERMIJN

1º en 2° De akte waarbij de eiser in cassatie gedeeltelijk afstand doet van het middel dat hij  
in zijn memorie heeft voorgedragen en waardoor hij dus dat middel wil wijzigen, is geen 
afstand in de zin van artikel 420bis van het Wetboek van Strafvordering en kan dus niet  
na het verstrijken van de in die bepaling vastgestelde termijnen worden aangenomen.  
(Art. 420bis, Wetboek van Strafvordering)

(BELGISCHE STAAT, Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid  T. T.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1272.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 juli 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Wegens de weigering het huwelijk van de verweerder te voltrekken, waarvan 

de ambtenaar van de burgerlijke stand op 3 september 2009 kennis heeft gege-
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ven, vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken een controle van zijn verblijfplaats 
met het oog op een eventuele verwijdering.

Op 8 januari 2010 wordt de verweerder een bevel betekend om het grondge-
bied te verlaten op grond dat hij geen houder is van een geldig paspoort voorzien 
van een geldig visum.

Op 6 juni 2010 wordt te Oostende de identiteit van de verweerder gecontro-
leerd.

Diezelfde dag nog wordt hem een bevel betekend om het grondgebied te verla-
ten, samen met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daartoe ge-
nomen maatregel van vrijheidsberoving, op grond dat hij geen houder is van een 
geldig paspoort voorzien van een geldig visum, en dat hij moet worden opgeslo-
ten om zijn nationale overheid in de mogelijkheid te stellen een reistitel te verle-
nen.

Op 24 juni 2010 legt de verweerder een verzoek tot invrijheidstelling neer op 
de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, die op 29 juni 2010 
zijn invrijheidstelling beveelt, op grond dat niet is aangetoond dat het dossier tij-
dens de wettelijke termijn van twee werkdagen voorafgaand aan de rechtszitting 
wel degelijk ter beschikking is gesteld van de raadsman van de verweerder.

Op het hoger beroep van het openbaar ministerie bevestigt de kamer van inbe-
schuldigingstelling van het hof van beroep te Luik de beroepen beslissing in zo-
verre zij de invrijheidstelling van de verweerder beveelt zo hij niet om andere re-
den is  aangehouden, op grond dat  "de vrijheidsberoving van de [verweerder] 
thans niet langer verantwoord is".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Gedeeltelijke afstand
Door afstand te doen van het middel, in zoverre het de schending aanvoert van 

artikel 30, §4, Voorlopige Hechteniswet, wil de eiser het middel, zoals hij het in 
zijn memorie heeft voorgedragen, wijzigen.

Dergelijke akte is geen afstand in de zin van artikel 420bis Wetboek van Straf-
vordering en kan niet na het verstrijken van de in die bepaling vastgestelde ter-
mijnen worden aangenomen.

Middel
1. Artikel 72, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toe-

gang  tot  het  grondgebied,  het  verblijf,  de  vestiging  en  de  verwijdering  van 
vreemdelingen, bepaalt dat, wanneer de onderzoeksgerechten een verzoek tot in-
vrijheidstelling onderzoeken, er wordt gehandeld overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen op de voorlopige hechtenis, behoudens de in die bepaling vermelde 
uitzonderingen.

Die  bepaling  verwijst  noodzakelijk  naar  de  wet  betreffende  de  voorlopige 
hechtenis die van kracht was op het ogenblik van de afkondiging van die bepa-
ling, te weten die van 20 april 1874, zoals gewijzigd bij de wet van 13 maart 
1973.
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De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis heeft het voor-
melde artikel 72 van de wet van 15 december 1980 niet gewijzigd.

Daaruit volgt dat artikel 30, §4, Voorlopige Hechteniswet niet van toepassing 
is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een hoger beroep tegen 
een maatregel van vrijheidsberoving die met het oog op de verwijdering van het 
grondgebied van een vreemdeling is genomen.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
2. Voor het overige blijkt uit het arrest niet dat de kamer van inbeschuldiging-

stelling de redenen van de eerste rechter heeft overgenomen.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
zonder acht te slaan op de akte met de gedeeltelijke afstand van het cassatie-

middel,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 augustus 2010 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. E. Derriks, Brussel, I. Schippers, Hoei, G. Lenelle, Brussel en E. Ber-
the, Luik.

Nr. 490

VAKANTIEKAMER - 31 augustus 2010

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - HECHTENIS - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING 
- VOORWAARDEN - TERMIJN VAN ÉÉN MAAND - BEREKENING

2º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - HECHTENIS - VERLENGING - BESLISSING - 
GEEN AUTONOME TITEL - GEVOLG

1º Een verzoek tot invrijheidstelling op grond van artikel 71, eerste en tweede lid, van de  
Vreemdelingenwet kan overeenkomstig het derde lid van dat artikel om de maand wor-
den ingediend; deze termijn van één maand dient gerekend te worden vanaf de laatste  
beschikking of arrest  van het onderzoeksgerecht tot  handhaving van de vasthouding.  
(Art. 71, eerste, tweede en derde lid, Vreemdelingenwet)

2º Een beslissing van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid tot verlenging van  
de opsluiting  van de vreemdeling  met  toepassing  van artikel  29,  tweede lid,  van de 
Vreemdelingenwet, maakt geen autonome titel van vrijheidsberoving uit; zulks impliceert  
dat tegen de aanvankelijke maatregel van vrijheidsberoving, waarvan de gevolgen blijven  
voortduren, tot de repatriëring, het rechtsmiddel openstaat dat bij de artikelen 71 en 72 
van die wet is ingevoerd1. (Artt. 29, tweede lid, 71 en 72, Vreemdelingenwet)

(BELGISCHE STAAT, Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid T. D.)

1 Zie Cass., 1 okt. 2008, AR P.08.1355.F, AC, 2008, nr. 518.
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ARREST

(AR P.10.1423.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 juli 2010. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan. 
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Vijfde middel
1. Tegen de verweerder werd op 26 april 2010, met toepassing van artikel 7, 

eerste lid, 1°, tweede en derde lid, van de wet van 15 december 1980, een bevel 
uitgevaardigd  om  het  grondgebied  te  verlaten,  dat  gepaard  ging  met  een 
beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daartoe genomen maatregel 
van vrijheidsberoving. 

Op 6 mei 2010 werd tot de heropsluiting van de verweerder beslist op grond 
van artikel 27, derde lid, van de Vreemdelingenwet om reden dat hij geen gevolg 
heeft gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten op 6 mei 2010 om 
15.45 uur.

Een verzoekschrift tot invrijheidstelling werd op 31 mei 2010 neergelegd, ge-
richt tegen de beslissing tot heropsluiting van 6 mei 2010. 

Op 4 juni 2010 wees de raadkamer te Brussel dit verzoekschrift van de ver-
weerder tot invrijheidstelling af. 

De kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel verklaarde zich op 16 juni 
2010  wegens  territoriale  onbevoegdheid  zonder  rechtsmacht  om uitspraak  te 
doen over dit verzoekschrift. 

Bij arrest van dit Hof van 27 juli 2010 werd het arrest van 16 juni 2010 teniet-
gedaan en de zaak voor behandeling verwezen naar het hof van beroep te Brus-
sel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

2. De Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid besliste op 2 juli 2010 de 
opsluiting van de vreemdeling tot 4 september 2010 te verlengen met toepassing 
van artikel 29, tweede lid, van de Vreemdelingenwet. Op 12 juli 2010 legde de 
verweerder een verzoekschrift tot invrijheidstelling neer ter griffie van de recht-
bank van eerste aanleg te Brussel. Bij beslissing van de raadkamer te Brussel van 
15 juli 2010 werd dit verzoekschrift verworpen. Bij het bestreden arrest werd de 
bestreden beschikking van 15 juli 2010 tenietgedaan en werd de onmiddellijke 
invrijheidstelling van verweerder bevolen. 

3. Wat de toelaatbaarheid van het verzoekschrift tot invrijheidstelling van 12 
juli  2010 betreft,  voert  eiser  schending aan van artikel  71,  derde  lid,  van de 
Vreemdelingenwet. Volgens de eiser kon de verweerder op 12 juli 2010 niet op 
ontvankelijke wijze een verzoek tot invrijheidstelling neerleggen, vermits nog 
geen maand verstreken was sedert het arrest van de kamer van inbeschuldiging-
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stelling te Brussel van 16 juni 2010 waartegen verweerder cassatieberoep instel-
de dat bovendien schorsende werking had. 

4. Een verzoek tot invrijheidstelling kan overeenkomstig artikel 71, derde lid, 
van de Vreemdelingenwet pas om de maand worden ingediend. Deze termijn van 
één maand dient gerekend te worden vanaf de laatste beschikking of arrest van 
het onderzoeksgerecht tot handhaving van de vasthouding.

5. De beslissing van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid van 2 
juli 2010 tot verlenging van de opsluiting van de vreemdeling tot 4 september 
2010,  met  toepassing  van  artikel  29,  tweede  lid,  van  de  Vreemdelingenwet, 
maakt geen autonome titel van vrijheidsberoving uit.

Zulks impliceert dat tegen de aanvankelijke maatregel, waarvan de gevolgen 
blijven voortduren, tot de repatriëring het rechtsmiddel kan worden opgeworpen 
dat bij de artikelen 71 en 72 van de wet is ingevoerd. 

6. Het verzoekschrift van 12 juli 2010 is louter gericht tegen de aanvankelijke 
maatregel van verwijdering zonder grieven aan te voeren tegen de beslissing tot 
verlenging van de opsluiting.  De onderzoeksgerechten werden enkel  verzocht 
zich uit te spreken over de wettelijkheid van de aanvankelijke maatregel van ver-
wijdering. 

7. Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling zich laatst over de wettig-
heid van de vordering tot heropsluiting van 6 mei 2010 hadden uitgesproken op 
16 juni 2010, en door verweerder cassatieberoep met schorsende werking werd 
aangetekend tegen dit arrest, kon hij op 12 juli 2010 nog geen ontvankelijk ver-
zoek tot invrijheidsstelling neerleggen. 

Door dit voorbarig verzoekschrift niettemin ten gronde te onderzoeken heeft 
de kamer van inbeschuldigingstelling artikel 71, derde lid, van de Vreemdelin-
genwet geschonden.

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. 
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

31 augustus 2010 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. C. Decordier, Gent en Z. Chihaoui, Brussel.

Nr. 491
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VAKANTIEKAMER - 31 augustus 2010

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 12 - ARTIKEL 
12, TWEEDE LID - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - WETTIGHEID - MISDAAD OF WANBEDRIJF 
OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - DRAAGWIJDTE - MINDERJARIGE

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF 
WANBEDRIJF OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - DRAAGWIJDTE - 
MINDERJARIGE

3º JEUGDBESCHERMING - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF WANBEDRIJF 
OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - DRAAGWIJDTE - MINDERJARIGE

4º MINDERJARIGHEID - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF WANBEDRIJF OP 
HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - DRAAGWIJDTE

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - JEUGDBESCHERMING - 
OPVOEDKUNDIGE MAATREGEL - MINDERJARIGE - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF WANBEDRIJF 
OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE

6º JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIGE - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD 
OF WANBEDRIJF OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - OVERSCHRIJDING - 
SANCTIE - OPVOEDKUNDIGE MAATREGEL

7º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING - 
MINDERJARIGE - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF WANBEDRIJF OP HETERDAAD 
ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - OVERSCHRIJDING - ARREST - VERNIETIGING - 
GEVOLG

8º JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIGE - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD 
OF WANBEDRIJF OP HETERDAAD ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN - OVERSCHRIJDING - 
ARREST - VERNIETIGING - GEVOLG

9º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - JEUGDBESCHERMING - 
MINDERJARIGE - AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - MISDAAD OF WANBEDRIJF OP HETERDAAD 
ONTDEKT - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UUR - OVERSCHRIJDING - ARREST - VERNIETIGING - 
GEVOLG

1º, 2°, 3° en 4° Artikel 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat de vrijheidsbenem-
ing niet langer mag duren dan vierentwintig uren, wanneer de aanhouding heeft plaats-
gevonden bij een op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf, is een regel met een al-
gemene draagwijdte en is dus van toepassing op de minderjarigen1. (Art. 12, tweede lid, 
Grondwet; Art. 1, 1°, Voorlopige Hechteniswet)

5º en 6° De overschrijding van de termijn van vierentwintig uren, bepaald in artikel 1, 1°,  
Wet Voorlopige Hechtenis, belet, in de regel, de jeugdrechter niet een opvoedkundige  
maatregel te nemen; wanneer die maatregel evenwel bestaat in een voorlopige plaatsing  
van de minderjarige in een gesloten afdeling, zijnde een maatregel van vrijheidsberoving, 
moet de beslissing van de rechter aan de minderjarige worden betekend binnen vieren-
twintig uren na de initiële vrijheidsbeneming hetgeen moet blijken uit de stukken van de  
rechtspleging; de sanctie wegens de niet-naleving van de termijn bestaat in de invrijheid-
stelling van de minderjarige2.  (Art.  1, 1°,  Voorlopige Hechteniswet; Artt. 37, §2, 4° en 
54quater, Jeugdbeschermingswet)

7º, 8° en 9° Vernietiging van het arrest van de jeugdrechter in hoger beroep tot bevestiging  

1 Cass., 15 mei 2002, AR P.02.0507.F, AC, 2002, nr. 296.
2 Ibid.
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van de beschikking van de jeugdrechter om de minderjarige in een gesloten afdeling te  
plaatsen, op grond dat de vrijheidsbeneming van de minderjarige de in artikel 1, 1°, Wet  
Voorlopige Hechtenis, bepaalde termijn van vierentwintig uren overschreden heeft, wordt  
zonder verwijzing uitgesproken3.  (Art. 429, Wetboek van Strafvordering; Art. 1, 1°, Voor-
lopige Hechteniswet; Artt. 37, §2, 4° en 54quater, Jeugdbeschermingswet)

(I.)

ARREST

(AR P.10.1472.N)

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Uit artikel 12, tweede lid, van de Grondwet blijkt dat een aanhouding alleen 

kan plaatsvinden in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voor-
schrijft.

2. Artikel 1, 1°, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechte-
nis, die een regel met een algemene draagwijdte is en dus van toepassing is op de 
minderjarigen, bepaalt dat de vrijheidsbeneming, in geval van een op heterdaad 
ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf, niet langer mag duren dan 
vierentwintig uren.

3. De overschrijding van die termijn van vierentwintig uren belet, in de regel, 
de jeugdrechter niet een opvoedkundige maatregel te nemen. Wanneer die maat-
regel evenwel bestaat in een voorlopige plaatsing van de minderjarige in een ge-
sloten afdeling, zijnde een maatregel van vrijheidsbeneming, moet de beslissing 
van de rechter  aan de minderjarige worden betekend binnen de vierentwintig 
uren na de initiële vrijheidsbeneming. De sanctie wegens de niet-naleving van de 
termijn bestaat in de invrijheidstelling van de minderjarige.

4. De stukken van de rechtspleging moeten in de regel de vermeldingen bevat-
ten die toelaten de wettigheid te toetsten van de beslissing waarbij de minderjari-
ge van zijn vrijheid wordt benomen, aldus de melding van de dag en het uur van 
betekening van de beschikking waarbij de voorlopige plaatsing van de minderja-
rige in een gesloten afdeling wordt gelast.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de eiseres door de lokale politie van Dilbeek op 30 juli 2010 om 11.16 uur 

van haar vrijheid werd beroofd bij betrapping op heterdaad voor feiten van dief-
stal in een woning;

- de jeugdrechter te Brussel bij beschikking van 31 juli 2010 de eiseres voor 
een termijn van drie maanden toevertrouwde aan de buffercapaciteit van de ge-
sloten gemeenschapsinstelling De Zande;

- de procedurestukken geen melding maken van het uur waarop deze beschik-
king werd verleend, noch van de dag en het uur waarop ze aan de minderjarige 
werd betekend;

3 Ibid.
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- het verslag van de jeugdrechter te Brussel vermeldt dat de eiseres evenals een 
andere minderjarige op 31 juli 2010 werden verhoord, dat dit verhoor een aan-
vang nam om 11.10 uur, dat in de loop van dit verhoor de tolk zich erbij voegde, 
dat de jeugdrechter, gelet op de bekentenissen van de twee minderjarigen, na hun 
verhoor besliste hen toe te vertrouwen aan De Zande;

- dit verslag het uur niet vermeldde waarop het verhoor van beide minderjari-
gen eindigde;

- S. H. als tolk werd aangesteld om bijstand te verlenen bij dit verhoor en zijn 
optreden plaats greep van 11.15 uur tot 11.40 uur;

6. De appelrechter die in deze omstandigheden besluit tot de tijdigheid van de 
betekening van de beschikking tot plaatsing van de minderjarige in een gesloten 
afdeling, doordat noch uit het verslag van de jeugdrechter, noch uit de schriftelij-
ke aanstelling van de tolk kan worden afgeleid dat die betekening buiten de ter-
mijn van vierentwintig uur plaats greep, verantwoordt 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing.

31 augustus 2010 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. S. De Kerpel, Brussel.
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