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1° KAMER - 2 september 2010

1º BESLAG — ALGEMEEN - BESLAGRECHTER - DWANGSOM - BEVOEGDHEID

2º DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - BETWISTING - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID

1º en 2° De beslagrechter die, in geval van geschillen over de tenuitvoerlegging van een  
beslissing waarbij  een dwangsom wordt opgelegd, moet uitmaken of de voorwaarden 
voor de opeisbaarheid ervan vervuld zijn, is niet bevoegd om de beslissing uit te leggen  
als die onduidelijk of dubbelzinnig is en, a fortiori, evenmin bevoegd om de inhoud ervan  
te wijzigen of te beslissen dat de dwangsom niet verschuldigd is op grond dat de hoofd-
veroordeling niet verantwoord was1. (Art. 1498, Gerechtelijk Wetboek)

(ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PAVILLON T. T.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0168.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 november 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Luik. 
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan. Het tweede luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
-  de  artikelen  23  tot  28,  1385bis,  1385quater,  1494  en  1498  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt vast "dat de rechter in kort geding de vordering heeft toege-

wezen en aan de veroordeling een dwangsom van 200 euro per dag vertraging gekoppeld 
heeft  ingeval  hij  de  in  het  dictum van  de  beschikking  van  23  november  2006  nader 
omschreven stukken niet zou overhandigen binnen acht dagen na de betekening ervan, 
namelijk 

- de facturen en verantwoordingsstukken voor de kosten van het boekjaar 2005-2006;
- de uittreksels van alle bankrekeningen die betrekking hebben op de mede-eigendom; 
- de algemene tabellen en stukken, financiële balansen en bankjournalen die zijn afge-

sloten op 30 april 2006;
- de uittreksels van de gemeenschappelijke bankrekening die op naam van de residentie 

Eugène Ysaye geopend was vanaf de opening ervan tot de dag van de dagvaarding, alsook 
de bijgewerkte boekhouding betreffende alle verrichtingen",

1  Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 492.
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Vervolgens beslist het bestreden arrest "dat de voorwaarden voor de opeisbaarheid van 
de dwangsom niet vervuld waren aangezien (de verweerder) (...) de in post vier bedoelde 
stukken, namelijk alle stukken betreffende de post 'terrassen', reeds voor die beschikking" 
van 23 november 2006 had overhandigd, zodat "geen enkele dwangsom verschuldigd is", 
dat "de op verzoek van (de eiseres) betekende bevelen tot betaling niet gegrond waren" en 
dat "het verzet (van de verweerder) tegen de bevelen gegrond is". Het beslist aldus om de 
volgende redenen:

"Wat betreft post 4, namelijk de stukken betreffende de residentie Eugène Ysaye heeft 
de beslagrechter in zijn vonnis van 7 maart 2007 beslist dat de accountants weliswaar op 
de hoogte waren gehouden van bepaalde verrichtingen maar dat niets erop wees dat zij in 
het bezit waren geweest van een kopie van de bankrekeninguittreksels;

Uit de gegevens van de zaak blijkt dat de heer en mevrouw L.-R., die de rekeningen 
controleerden, vanaf het begin van de werken aan de terrassen van de residentie Ysay, de 
boekhouding van  deze werken  deden;  zij  hadden die  opdracht  niet  kunnen  vervullen, 
indien zij niet in het bezit waren geweest van een kopie van de rekeninguittreksels, zoals 
(de verweerder) aanvoert;

Bovendien (...) moet erop worden gewezen dat de raadsman (van de verweerder), bij 
schrijven van 20 april 2007 de fotokopie van alle uittreksels van de rekening 'terrassen' 
(...) vanaf 2003 tot 2007, de staat van de uitgaande verrichtingen die met de rekening 
'terrassen'  zijn  gebeurd  tijdens  de  periode van  1 januari  2003 tot  31 december  2006, 
alsook de staat van de uitgaande verrichtingen van de rekening 'terrassen' die op dezelfde 
periode betrekking hebben, heeft toegezonden aan de raadsman van de mede-eigenaars;

Bij schrijven van 4 mei 2007 zond de raadsman (van de verweerder) aan de raadsman 
van de mede-eigenaars niet alleen de verzamelstaat toe in verband met de nakoming van 
de verbintenissen van zijn cliënt, maar tevens vier stukken die het resultaat zijn van een 
door (de verweerder) uitgevoerd werk, onder voorbehoud van controle voor paviljoen II 
(...);

Over die brief hebben noch de mede-eigenaars van paviljoen II, noch de accountants, 
noch de syndicus enige opmerking gemaakt;

Uit  die  overwegingen  volgt  dat  de  voorwaarden  voor  de  opeisbaarheid  van  de 
dwangsom niet vervuld waren, aangezien (de verweerder) (...) de in post vier bedoelde 
stukken, namelijk alle stukken betreffende de post 'terrassen' reeds voor die beschikking 
(van 23 november 2006) had overhandigd, zodat de verschillende, door de partijen aange-
voerde middelen die anders luiden niet ter zake dienend zijn".

Grieven
In  hoger  beroep  voerde  de  eiseres  in  haar  conclusie  aan  dat  "vaststaat  (dat  de 

verweerder) niet heeft voldaan aan punt 4 van de op 23 november 2006 in kort geding 
gewezen beschikking". Zij gaf toe op 20 april 2007 twee kisten met stukken te hebben 
afgegeven op het kantoor van haar raadsman en in haar brief van 14 mei daaropvolgend 
nieuwe stukken te hebben medegedeeld.

Zij voerde aan dat "de afgifte (...) van twee kisten met stukken op 20 april 2007 uiter-
aard het beste bewijs is dat (de verweerder) de veroordeling die bij de beschikking in kort 
geding van 23 november 2006 tegen hem is uitgesproken, niet ten uitvoer heeft gelegd 
binnen de opgelegde termijn", dat, na het verstrijken van die termijn, tal van stukken nog 
niet zijn medegedeeld hoewel dat had moeten gebeuren en dat "(de verweerder) pas door 
op 20 april 2007 via zijn raadsman twee kisten met stukken af te geven op het kantoor van 
Meester Teheux de uittreksels van de rekening 'terrassen' tot 3 januari 2007 maar niet tot 
na die datum heeft medegedeeld".

Zij  voerde  aldus  aan  "dat  (de  verweerder)  zonder  enige  mogelijke  betwisting  de 
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stukken  betreffende  de  rekening  'terrassen'  niet  voor  20  april  2007  had  overhandigd, 
hoewel die verplichting opgenomen was onder punt 4 van de beschikking in kort geding", 
en tevens voegde zij hieraan toe dat "uit de laattijdige mededeling op 20 april 2007 en 15 
mei 2007 niet kan worden afgeleid dat hij op dat ogenblik de beschikking in kort geding 
volledig ten uitvoer  gelegd  had",  en zij  preciseerde de ontbrekende stukken  die onder 
meer verband hielden met de boekhouding betreffende de "rekening 'terrassen'".

De eiseres voerde daarenboven aan dat de verweerder in zijn schrijven van 13 februari 
2007 had toegegeven "niet alle stukken te hebben overhandigd, daar hij geschreven (had) 
(...): 'u moet begrijpen dat ik u onmogelijk boekhoudkundige stukken kan bezorgen als die 
niet zijn gecontroleerd'".

Zij voegde hieraan toe dat "uiteraard (de verweerder) is veroordeeld tot afgifte van de 
aangegeven stukken en niet de heer en mevrouw L., die accountants en geen syndicus 
waren (en die na verloop van tijd over geen enkel stuk meer beschikten)".

Eerste onderdeel
Het  bestreden  arrest  beslist  "dat  de  voorwaarden  voor  de  opeisbaarheid  van  de 

dwangsom niet  vervuld  waren,  aangezien  (de  verweerder)  (...)  de  in  post  4  bedoelde 
stukken, namelijk alle stukken betreffende de post 'terrassen', reeds voor die beschikking 
(van 23 november 2006) had overhandigd". Die beslissing berust op de overweging "dat 
uit  de  gegevens  van de zaak blijkt  dat  de heer  en mevrouw L.-R.,  die  de rekeningen 
controleerden vanaf het begin van de werken aan de terrassen, de boekhouding van deze 
werken deden; dat zij die opdracht niet hadden kunnen vervullen, indien zij niet in het 
bezit waren geweest van een afschrift van de rekeninguittreksels, zoals (de verweerder) 
aanvoert".

De beschikking in kort geding van 23 november 2006 veroordeelt de verweerder om 
"de uittreksels van de gemeenschappelijke bankrekening die geopend was op naam van de 
residentie Eugène Ysaye, vanaf de opening ervan tot de dag van de dagvaarding, alsook 
de bijgewerkte  boekhouding betreffende  alle  verrichtingen"  via  haar  raadsman aan de 
eiseres  te  overhandigen  en  legt  een  dwangsom van  200  euro  per  dag  vertraging  op, 
"ingeval hij de stukken niet zou overhandigen binnen acht dagen na de betekening van 
deze beschikking". Op het hoger beroep tegen de beslissing van de beslagrechter diende 
het bestreden arrest uitspraak te doen over de vraag of die veroordeling al dan niet ten 
uitvoer gelegd was.

Krachtens  artikel  1385quater  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  komt  de  dwangsom, 
eenmaal verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen en deze 
partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij  zij is vastgesteld. 
Opdat de dwangsom verschuldigd zou zijn is het nodig maar voldoende, enerzijds, dat het 
vonnis waarbij zij wordt opgelegd, is betekend, en anderzijds, dat de in dit vonnis gepreci-
seerde voorwaarden vervuld zijn, met andere woorden, dat wordt vastgesteld dat aan de 
hoofdveroordeling geen gevolg is gegeven binnen de opgelegde termijnen.

Ingeval van moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een dwangsom 
oplegt, staat het uitsluitend aan de beslagrechter, die bevoegd is op grond van de artikelen 
1494 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek, uit te maken of de voorwaarden voor de 
dwangsom al dan niet vervuld zijn. Bij die gelegenheid dient de beslagrechter eventueel 
de draagwijdte vast te stellen van een beslissing die een dwangsom oplegt wanneer de 
bewoordingen  ervan  aanleiding  geven  tot  interpretatieproblemen,  maar  het  is  hem 
verboden de noodzaak, de pertinentie of de gegrondheid van die beslissing te beoordelen. 
De beslagrechter die uitspraak doet op grond van de artikelen 1385quater, 1494 en 1498 
van het Gerechtelijk Wetboek mag zich immers niet mengen in het debat dat de partijen 
voeren over de zaak zelf en hij mag geen uitspraak doen over het tussen hen gerezen 
hoofdgeschil  met de overweging dat de hoofdveroordeling in werkelijkheid niet nodig 
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was.
Het bestreden arrest beslist dat "de litigieuze stukken reeds voor (de) beschikking" van 

23 november 2006 zijn overhandigd op grond "dat (de accountants) vanaf het begin van 
de werken aan de terrassen, de boekhouding van deze werken deden (...)" en "dat zij die 
opdracht niet hadden kunnen vervullen, indien zij niet in het bezit waren geweest van een 
afschrift  van de rekeninguittreksels",  met  andere woorden,  dat de stukken waarvan de 
mededeling  bevolen  was  door  de  beschikking  van  23  november  2006  reeds  voor  de 
uitspraak ervan medegedeeld waren, zodat "geen enkele dwangsom verschuldigd is".

Aldus gaat het arrest de bevoegdheid van de beslagrechter te buiten, daar het uitsluitend 
tot opdracht heeft na te gaan of de hoofdveroordeling al dan niet ten uitvoer gelegd is 
binnen de opgelegde termijn, zonder dat het zich mag mengen in het debat dat de partijen 
voeren over de zaak zelf en zonder dat het over hun geschil uitspraak mag doen door de 
noodzaak of de pertinentie van de hoofdveroordeling te beoordelen, miskent het het gezag 
en de kracht van gewijsde van de beschikking van 23 november 2006 en verantwoordt het 
derhalve zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 23 tot 28, 1385bis, 
1385quater, 1494 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek is de dwangsom verschul-

digd zodra wordt vastgesteld dat de schuldenaar de hoofdveroordeling niet ten uitvoer 
gelegd heeft. Wanneer de beslagrechter krachtens de artikelen 1494 en 1498 van genoemd 
wetboek uitspraak doet over  zwarigheden bij  de tenuitvoerlegging ervan,  moet  hij  het 
gezag en de kracht van gewijsde eerbiedigen die genoemde beschikking heeft krachtens 
de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek en mag hij de draagwijdte ervan niet 
wijzigen.

De verweerder is bij beschikking in kort geding van 23 november 2006 veroordeeld om 
de  boekhoudkundige  stukken  betreffende  de  terrassen  van  de  residentie  "binnen  acht 
dagen vanaf de betekening van deze beschikking" via zijn raadsman te overhandigen aan 
de eiseres, die vertegenwoordigd wordt door haar syndicus.

De mede-eigenaars voerden aan dat het, gelet op die veroordeling, niet ter zake doet dat 
andere personen - te dezen de accountants die geen "mede-eigenaars" of syndicus zijn - 
reeds in het bezit waren van een kopie van de uittreksels van de betrokken bankrekening.

Het bestreden arrest dat beslist dat de litigieuze documenten "reeds voor (de) beschik-
king" van 23 november 2006 zijn overhandigd, op grond "dat (de accountants) (...) vanaf 
het begin van de werken aan de terrassen (...) reeds vanaf het begin bijhielden", en "dat zij 
die opdracht niet hadden kunnen vervullen indien zij niet in het bezit waren geweest van 
een kopie van de rekeninguittreksels",  met andere woorden dat de stukken waarvan de 
mededeling was bevolen bij de beschikking van 23 november 2006 voor  de uitspraak 
ervan waren medegedeeld, zodat "geen enkele dwangsom verschuldigd is", miskent het 
gezag en de kracht van gewijsde van de beschikking van 23 november 2006 (schending 
van de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek) alsook de bewijskracht van die 
beslissing (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 
en bijgevolg ook de voorwaarden voor de opeisbaarheid van de bij die beschikking opge-
legde dwangsom (schending van de artikelen 1385bis en 1385quater van het Gerechtelijk 
Wetboek) en de wettelijke opdracht die de beslagrechter hiertoe bezit (schending van de 
artikelen 1494 en 1498 van genoemd wetboek).

Aangezien het bestreden arrest nergens in de motivering antwoordt op bovengenoemd 
middel, is het niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel  149 van de 
Grondwet).

Derde onderdeel



Nr. 492 - 2.9.10 HOF VAN CASSATIE 2081 

Het bestreden arrest grondt zijn beslissing dat de verweerder "de in post vier bedoelde 
stukken, namelijk alle stukken betreffende de post 'terrassen', reeds voor die beschikking" 
van 23 november 2006 had overhandigd zodat "geen enkele dwangsom verschuldigd is", 
op de mededelingen die de verweerder gedaan had "bij schrijven van 20 april 2007" en 
"bij schrijven van 4 mei 2007".

Zo het bestreden arrest aldus moet worden uitgelegd dat de verweerder de bij beschik-
king van 23 november 2006 uitgesproken veroordeling ten uitvoer gelegd heeft door "de 
uittreksels van de gemeenschappelijke bankrekening die geopend was op naam van de 
residentie Eugène Ysaye, vanaf de opening ervan tot de dag van de dagvaarding, alsook 
de bijgewerkte boekhouding betreffende alle verrichtingen" aan de verweerster te over-
handigen via haar raadsman, miskent het arrest het wettelijk begrip feitelijk vermoeden, 
daar 20 april en 4 mei 2007 vallen na 23 november 2006 (schending van de artikelen 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).

De in het middel weergegeven motivering is op zijn minst tegenstrijdig, daar de mede-
deling niet tegelijkertijd kan zijn gebeurd voor 23 november 2006 en voor 20 april en 4 
mei 2007, zodat het bestreden arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 149 van de Grondwet).

Hoe dan ook verantwoordt het arrest de beslissing dat de hoofdveroordeling ten uitvoer 
gelegd is binnen de opgelegde termijn, niet naar recht door de vaststelling dat er stukken 
zijn medegedeeld op 20 april en 4 mei 2007. Wanneer die veroordeling niet binnen die 
termijn ten uitvoer gelegd is, is de dwangsom echter ten volle verschuldigd voor de duur 
van de onrechtmatige toestand, zelfs als de verweerder achteraf de hoofdveroordeling ten 
uitvoer legt.

Daaruit kan worden afgeleid dat het bestreden arrest, zo het aldus moet worden uitge-
legd  dat  de  verweerder,  door  stukken  mede  te  delen  op  20  april  en  4  mei  2007,  de 
veroordeling ten uitvoer gelegd  heeft,  de beslissing dat de voorwaarden  waaronder  de 
dwangsom verschuldigd was,  niet vervuld waren,  althans niet tot die datum, niet  naar 
recht verantwoordt (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
en, bijgevolg, van de artikelen 1385bis, 1385quater, 1494 en 1498 van het Gerechtelijk 
Wetboek).

Vierde onderdeel
Het  bestreden  arrest  antwoordt  nergens  in  de  overwegingen  op  het  middel  van  de 

eiseres volgens hetwelk de verweerder in zijn brief van 13 februari 2007 had toegegeven 
"niet alle stukken te hebben overhandigd, daar hij schrijft (...): 'u moet begrijpen dat ik u 
onmogelijk boekhoudkundige stukken kan bezorgen als die niet zijn gecontroleerd'".

Het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens  artikel  1385quater  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  komt  de 

dwangsom, eenmaal verbeurd,  ten volle toe aan de partij  die de veroordeling 
heeft verkregen en kan deze partij de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de 
titel waarbij zij is vastgesteld.

In geval van moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van een beslissing die een 
dwangsom oplegt, dient, krachtens artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de beslagrechter uit te maken of de voorwaarden voor de opeisbaarheid van de 
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dwangsom vervuld zijn.
Bij  die gelegenheid dient  de beslagrechter  eventueel  de draagwijdte van de 

beslissing te bepalen maar hij is niet bevoegd om die uit te leggen, als ze ondui-
delijk of dubbelzinnig is en a fortiori is hij evenmin bevoegd om de inhoud ervan 
te wijzigen. Meer bepaald is hij niet bevoegd om te beslissen dat de dwangsom 
niet verschuldigd is op grond dat de hoofdveroordeling niet verantwoord was.

Het bestreden arrest beslist dat "uit de gegevens van de zaak blijkt dat (de) 
accountants vanaf het begin van de werken aan de terrassen van de residentie 
Ysaye, de boekhouding van deze werken deden, dat zij die opdracht niet hadden 
kunnen vervullen indien zij niet in het bezit waren geweest van een kopie van de 
rekeninguittreksels", en leidt hieruit af dat "de voorwaarden voor de opeisbaar-
heid van de dwangsom niet vervuld waren, aangezien (de verweerder) (...) alle 
stukken  betreffende  de  post  'terrassen'  (die  begrepen  zijn  in  de  vierde  groep 
stukken waarop de beschikking van 23 november 2006 doelt) reeds voor (voor-
noemde) beschikking had overhandigd".

Door aldus uitspraak te doen beoordeelt het bestreden arrest de noodzaak en de 
pertinentie van de hoofdveroordeling, waardoor de beslagrechter zijn bevoegd-
heden overschrijdt.

Om die redenen  verantwoordt  het  niet  naar  recht  de beslissing waarbij  het 
verzet van de verweerder tegen de aan hem betekende bevelen tot betaling van 
de dwangsom gegrond verklaard wordt.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste middel noch van de overige 

onderdelen van het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de tussenvordering van 

de verweerder tot schadeloosstelling niet gegrond verklaart.
Beveelt  dat van het arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

2  september  2010  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 493

1° KAMER - 2 september 2010

DWANGSOM - HOOFDVEROORDELING MET DWANGSOM - DERDENVERZET - HOGER BEROEP - 
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REDELIJK KARAKTER VAN DE DWANGSOM - VERMINDERING - WETTIGHEID

Wanneer de rechter die in hoger beroep uitspraak doet over het derdenverzet tegen een  
beschikking  die,  op  eenzijdig  verzoekschrift,  een  hoofdveroordeling  met  dwangsom 
uitspreekt, nagaat of die dwangsom reeds van meet af aan verantwoord was onder de 
voorwaarden en op de wijze als bepaald door de eerste rechter, beslist dat zij onredelijk  
is  en  haar  vermindert,  maakt  hij  geen toepassing  van artikel  1385quinquies van het  
Gerechtelijk Wetboek en schendt hij noch die bepaling noch artikel 1385quater van dat  
wetboek1. (Artt. 1385quater en 1385quinquies, Gerechtelijk Wetboek)

(M. T. INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE DU HAINAUT bvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0531.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 mei 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1385quater en 1385quinquies, inzonderheid tweede lid, van het Gerechte-

lijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het derdenverzet van de verweerster niet gegrond, in zoverre het 

strekte tot intrekking van de beschikking van 21 april 2006 van de voorzitter van de recht-
bank van eerste aanleg die de verweerster in kort geding had veroordeeld om in het pand 
van de eiseres opnieuw een meter te plaatsen met een elektrisch minimumvermogen van 
zes ampère of een teller met voorafbetaling met  betaalkaart.  Het verklaart  het derden-
verzet gegrond in zoverre de beschikking van 21 april 2006 de verweerster veroordeelt tot 
betaling van een geldboete van 250 euro per uur vertraging bij niet-uitvoering binnen drie 
uur na de betekening, past die dwangsom aan en zegt dat de verweerster, bij niet-uitvoe-
ring van de beschikking binnen de termijn van één vrije dag volgend op de betekening 
ervan, wordt veroordeeld om aan de eiseres een dwangsom te betalen van 200 euro per 
dag vertraging, dat is 800 euro in totaal, daar op 26 april 2006, vier dagen na de beteke-
ning van de beschikking, opnieuw een budgetmeter is geplaatst. Het beslist aldus om de 
volgende redenen:

"De beslissing waarin de eerste rechter op 21 april 2006 beveelt de eiseres opnieuw op 
de stroom aan te sluiten was ook om humanitaire redenen gegrond, aangezien de eiseres 
zonder stroom zat in een pand waar zij samenleefde met haar drie jonge kinderen;

Wegens de aanwezigheid van die jonge kinderen was uiterste spoed geboden;
(De  verweerster)  had  sneller  maatregelen  moeten  treffen  om  opnieuw  stroom  te 

verstrekken en zou voor dat soort probleemgevallen een wachtdienst moeten oprichten;
De door de eerste rechter uitgesproken dwangsom is echter totaal onredelijk en moet 

worden verminderd tot een bedrag van 200 euro per dag vanaf het verstrijken van een 

1 Cass., 14 dec. 2007, AR F.06.0068.F, AC, 2007, nr. 637.
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termijn van een vrije dag volgend op de betekening van de beschikking;
De  dwangsom  ging  dus  in  op  zondag  23  april  2006  om  nul  uur  en  eindigde  op 

woensdag 26 april, wat overeenkomt met een bedrag van 800 euro". 
Grieven
Artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "de dwangsom, eenmaal 

verbeurd, ten volle toekomt aan de partij die de veroordeling heeft verkregen".
Artikel 1385quinquies bevestigt dit als volgt:
"De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde 

de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen 
termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeel-
telijke onmogelijkheid van de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.

Voor zover (evenwel) de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, 
kan de rechter haar niet opheffen of verminderen.

Uit  die  bepalingen  blijkt  dat  alleen  de  rechter  die  de  dwangsom  heeft  opgelegd, 
bevoegd is om die eventueel te verminderen.

Voor  het  overige  kan  zelfs  de  rechter  die  de  dwangsom heeft  opgelegd,  een  reeds 
verbeurde dwangsom niet opheffen of verminderen.

Bijgevolg heeft  het  arrest  te dezen de bij  beschikking van 21 april  2006 opgelegde 
dwangsom  niet  kunnen  verminderen,  zowel  omdat  hij  daartoe  niet  bevoegd  was,  als 
omdat de bij die beschikking opgelegde dwangsom aan de eiseres toekwam vanaf 26 april 
2006, dag waarop de verweerster vier dagen, en niet drie uur, na de betekening van de 
beschikking opnieuw een elektriciteitsmeter had geplaatst.

Het  arrest  dat  de  bij  de  beschikking  van  21 april  2006 opgelegde  dwangsom heeft 
verminderd tot 200 euro per dag vertraging (in plaats van tot 250 euro per uur vertraging), 
hoewel dat arrest het verzet tegen de hoofdveroordeling van de verweerster om dringend 
en op straffe van een dwangsom opnieuw een elektriciteitsmeter te plaatsen niet gegrond 
verklaart, schendt bijgevolg de in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De rechter die in hoger beroep uitspraak doet over het derdenverzet tegen een 

beschikking waarbij,  op eenzijdig verzoekschrift,  een hoofdveroordeling werd 
uitgesproken met een dwangsom, kan nagaan of de dwangsom reeds van meet af 
aan gerechtvaardigd was onder de voorwaarden en op de wijze als bepaald in de 
beschikking.

Het hof van beroep dat beslist dat de door de rechter in kort geding en op 
eenzijdig  verzoekschrift  opgelegde  dwangsom  onredelijk  is  en  moet  worden 
verminderd, maakt geen toepassing van artikel 1385quinquies van het Gerechte-
lijk  Wetboek  en  schendt  noch  die  bepaling  noch  artikel  1385quater  van  dat 
wetboek.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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2  september  2010  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Bruyn en T'Kint.

Nr. 494

1° KAMER - 2 september 2010

LASTGEVING - SCHIJNMANDAAT - GEVOLG - VOORWAARDEN

Een persoon kan op grond van een schijnmandaat gebonden zijn, indien de schijn hem kan  
worden toegerekend, d.w.z. als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, dat zelfs niet onrecht-
matig hoeft te zijn, ertoe heeft bijgedragen die schijn te wekken of te laten voortbestaan1.

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

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0014.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 mei 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
de  artikelen  1134,  derde  lid,  1382,  1383,  2005,  2008  en  2009  van  het  Burgerlijk 

Wetboek;
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de leer van het schijnmandaat volgens hetwelk 

een persoon, wanneer hij door een feit dat aan hem kan worden toegerekend, het mogelijk 
maakt dat een ander persoon bij een of meer derden het gewettigde vertrouwen wekt dat 
laatstgenoemde  (de  schijnbare  lasthebber)  de  lasthebber  van  eerstgenoemde  is,  ten 
aanzien van die derde of derden gebonden is door de handelingen die de schijnbare last-
hebber in diens naam heeft verricht;

algemeen rechtsbeginsel van de goede trouw;
artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt het volgende vast:
"Uit  het  onderzoek  van  de  door  de  partijen  neergelegde  dossiers  blijkt  dat  (de 

verweerder) in september 2006 contact heeft opgenomen met zijn notaris, niet alleen om 
nadere inlichtingen te krijgen over de mogelijkheid om, zoals hij betoogt, de landbouw-
gronden te verkopen die aan (de eisers) in pacht waren gegeven, maar ook om van hen te 
vernemen of de huurders eventueel  van plan waren om die gronden te kopen.  Na die 

1 Cass., 25 juni 2004, AR C.02.0122.F, AC, 2004, nr. 357.
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ontmoeting immers schreef (de verweerster) op 19 september 2006 een brief in die zin aan 
(de eisers) met kopie  (aan de verweerder)  die geen enkele  opmerking maakte over  de 
inhoud ervan;

Naar  aanleiding  van  de  brief  van  9  oktober  2006  waarin  de  (verweerster)  (de 
verweerder) liet weten dat de (eisers) de gronden wilden kopen, heeft (de verweerder) op 
13 oktober 2006 opnieuw contact genomen met zijn notaris. Hierna deed (de verweerster) 
op 16 oktober 2006 het litigieuze aanbod aan notaris Wauters, die de notaris was van de 
(eisers);

Er moet worden vastgesteld dat (de verweerster) niet aantoont een volmacht te hebben 
gekregen om een dergelijk aanbod te doen. Hoewel de inhoud van het aanbod impliceert 
dat  zij  van haar cliënt nadere inlichtingen heeft  gekregen over de door hem gewenste 
prijs, toch wijst niets erop dat (de verweerder) haar volmacht heeft gegeven om aan zijn 
neven  een vast  aanbod tot  verkoop te doen onder  de in  de brief  van 16 oktober2006 
bepaalde voorwaarden.  Hoe belangrijk die brief ook was,  toch werd geen kopie  ervan 
bezorgd aan (de verweerder) die bijgevolg de kans niet gekregen heeft de inhoud ervan te 
betwisten;

In haar brief van 31 oktober 2006 aan (de verweerder) maakt (de verweerster) daaren-
tegen, zonder ook maar ergens te verwijzen naar het vaste aanbod dat zij had toegezonden 
en dat nochtans nog altijd geldig was, gewag van een eventuele koper, namelijk J.W. Als 
het de bedoeling van (de verweerster) was geweest  om, zoals zij  aangeeft,  haar cliënt 
mede te delen dat J.W. met hem contact zou opnemen, dan had zij zo voorzichtig moeten 
zijn hem eraan te herinneren dat er nog altijd een geldig vast aanbod bestond;

Pas op 28 november  2006 ontving  (de verweerder)  een kopie  van  de brief  van  16 
oktober  2006  met  het  aanbod,  nadat  hij  ingevolge  de  brief  van  13  november  2006 
opnieuw contact had opgenomen met zijn notaris;

Het feit alleen dat (de verweerder) wel degelijk besloten had zijn gronden niet meer te 
verkopen, gesteld al dat zulks zou blijken uit het ontwerp van brief dat (de verweerster) op 
29 november 2006 had opgemaakt, vormt nog geen afdoende bewijs van het feit dat hij 
zijn notaris niet alleen opdracht had gegeven om eventuele kopers op te sporen, maar ook 
om een vast aanbod te doen aan (de eisers)".

Het arrest beslist vervolgens:
"Uit de verschillende brieven die (de verweerder) en diens notaris met elkaar hebben 

gewisseld blijkt bijgevolg noch het bestaan noch de omvang van de lastgeving waarop (de 
verweerster) zich beroept".

Daarna beslist het arrest dat (de) verweerder niet gebonden kan zijn op basis van een 
schijnmandaat. Het motiveert die beslissing als volgt:

"Behoudens in geval van bekrachtiging is de lastgever in beginsel niet gebonden door 
een  rechtshandeling  die  een  lasthebber  buiten  zijn  volmacht  mocht  hebben  verricht 
(artikel  1998,  tweede lid,  van het Burgerlijk Wetboek).  De lastgever  kan echter onder 
bepaalde voorwaarden aansprakelijk worden gesteld met name op grond van de schijnbare 
lastgeving;

Precies op het bestaan van die schijnbare lastgeving beroepen de (eisers) zich om het 
verlijden van de authentieke koopakte te vorderen;

Aangenomen wordt dat de lastgever verbonden kan zijn op grond van een schijnman-
daat, niet alleen als hij door zijn schuld de schijn heeft doen ontstaan, maar ook, wanneer 
hem geen fout kan worden verweten, 'als een derde rechtmatig geloof kan hechten aan het 
bestaan en de omvang van de bevoegdheden van de lasthebber' (Cass., 20 juni 1988, AC, 
1987-88, nr. 643);

Wanneer de lastgever geen enkele schuld treft, moet echter worden nagegaan of de vier 
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volgende voorwaarden vervuld zijn (zie B. TILLEMAN, Le mandat, Kluwer, p. 272 e.vlg.):
- het bestaan van een schijn die in strijd is met de realiteit, wat te dezen het geval is,  

daar (de verweerster) schijnbaar over een vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikte die 
in werkelijkheid niet bestond, bij gebrek aan bewijs van de lastgeving;

- het feit dat de contracterende derde te goeder trouw niets afwist  van het werkelijk 
bestaan of de juiste omvang van de bevoegdheden van de lasthebber. Ook die tweede 
voorwaarde is te dezen vervuld, daar de (eisers) geen redenen konden hebben om te twij-
felen aan het feit dat (de verweerster) als lasthebber optrad toen zij aan hun notaris de 
brief schreef van  16 oktober  2006,  te meer  daar  zij  reeds op 19 september  2006 een 
schrijven aan hem had gericht. Een dwingende reden om de lastgeving nader te onder-
zoeken hadden zij niet.  (De verweerder)  toont niet aan dat het aanbod in enig opzicht 
onrealistisch was,  met name gelet  op de marktprijs  en het project  om windturbines te 
plaatsen;

- de derde voorwaarde, namelijk dat derden schade moeten hebben geleden, is eveneens 
vervuld. Hoewel de lastgever (thans de verweerder) niet gehouden is de authentieke koop-
akte  te  verlijden,  kan  de  schade  voor  de  kandidaat-kopers,  die  de  litigieuze  gronden 
exploiteerden, niet worden betwist;

- Ten vierde en ten slotte is het vereist dat de schijn waarvan de contracterende derde 
het slachtoffer is, door de lastgever is gewekt, zoniet zou het niet billijk zijn dat de door 
de  schijnbare  lasthebber  verrichte  handeling  rechtstreeks  de  schijnbare  lastgever  zou 
binden (zie B. TILLEMAN, Le mandat, Kluwer, p. 287);

Laatstgenoemde voorwaarde is niet vervuld;
Het feit  dat het bestaan van een fout aan de zijde van de schijnlastgeving niet meer 

vereist is, neemt niet weg dat hij, om gebonden te zijn op grond van het schijnmandaat, 
die schijn aan hem moet toegerekend kunnen worden (Cass., 20 januari 2000,  AC 2000, 
nr. 51);

Te dezen is het niet bewezen dat (de verweerder) op enigerlei wijze ertoe heeft bijge-
dragen de schijn te wekken dat (de verweerster) bevoegd was om een vast aanbod te doen 
aan (de eisers). Het feit alleen dat (de verweerster) zijn notaris is, vormt hiervoor uiteraard 
geen afdoend bewijs;

Evenmin  kan (de verweerder)  worden  verweten  dat hij  niet  heeft  gereageerd  na de 
toezending van het aanbod van 16 oktober 2006, aangezien het niet bewezen is en er zelfs 
niet  wordt  aangevoerd dat hij  een kopie  van die brief zou hebben ontvangen voor  28 
november 2006, dus na de aanvaarding van het aanbod;

De schijn waarvan de (eisers) het slachtoffer  zijn geweest,  is dus geenszins (aan de 
verweerder) te wijten;

Aangezien de toerekenbaarheid wordt beschouwd als een wezenlijk bestanddeel van de 
schijnlastgeving,  kan (de verweerder)  niet  gebonden  zijn  door  de handelingen die het 
schijnmandaat heeft verricht op grond van de leer van de schijnlastgeving. De zonder last-
geving verrichte handeling kan geen rechtsgevolgen hebben en, om andere dan de door de 
eerste rechter aangenomen redenen, moet de verkoop als ongeldig worden beschouwd".

Grieven
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de leer van het schijnmandaat is de persoon 

die door een, zelfs niet onrechtmatige, handeling die hem kan worden toegerekend, voor 
een ander de mogelijkheid schept om bij een of meer derden het gewettigde vertrouwen te 
wekken  dat  laatstgenoemde  (de  schijnbare  lasthebber)  wel  degelijk  de  lasthebber  van 
eerstgenoemde was,  is de lastgever gebonden door de door de schijnbare lasthebber in 
diens naam verrichte handelingen.
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Dat algemeen rechtsbeginsel is gegrond ofwel op de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek als ervan wordt uitgegaan dat alleen al het mogelijk maken van voor-
melde  toestand een fout  oplevert,  ofwel  op de artikelen  2005,  2008 en 2009 van  het 
Burgerlijk Wetboek die toepassingen zijn van dat beginsel.

Krachtens  de  drie  laatstgenoemde  artikelen  kan  de  aan  de  lasthebber  ter  kennis 
gebrachte  herroeping  van  de  lastgeving  niet  worden  tegengeworpen  aan  derden  die, 
daarvan onkundig zijnde, met de lasthebber gehandeld hebben (artikel 2005); indien de 
lasthebber geen kennis draagt van het overlijden van de lastgever of van het bestaan van 
enige andere oorzaak die de lastgeving doet eindigen, zijn de door hem verrichte hande-
lingen geldig (artikel  2008); in beide gevallen moeten de verbintenissen,  door de last-
hebber aangegaan, nagekomen worden ten aanzien van derden die te goeder trouw zijn 
(artikel 2009). Die bepalingen kunnen worden beschouwd als bijzondere toepassingsge-
vallen van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de leer van het schijnmandaat.

Dat algemeen rechtsbeginsel hangt bovendien samen met het algemeen rechtsbeginsel 
van de goede trouw waarvan artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek toepas-
sing maakt: de goede trouw verbiedt dat degene die tot de schijn bijgedragen heeft, de 
plannen van derden in de war stuurt door terug te komen op de schijn die hij aldus heeft 
gewekt.

Een persoon, (te dezen de verweerder), kan gebonden zijn op grond van een schijnlast-
geving indien de schijn hem kan worden toegerekend, dat wil zeggen als hij uit vrije wil, 
door zijn gedrag,  dat  zelfs  niet  onrechtmatig hoeft  te zijn,  ertoe heeft  bijgedragen  die 
schijn  te  wekken  of te laten voortbestaan.  De voorwaarde  van de toerekenbaarheid is 
immers vervuld zodra de schijn niet totaal los van de wil of de daad van die persoon is 
ontstaan of blijven voortbestaan.

Om de in het middel weergegeven redenen beslist het arrest dat alle voorwaarden opdat 
de verweerster de hoedanigheid van schijnbare lasthebber van de verweerder zou hebben, 
vervuld zijn met uitzondering van de voorwaarde van de toerekenbaarheid.

Het arrest beslist in dat verband het volgende:
"Ten vierde en ten slotte is het vereist dat de schijn waarvan de contracterende derde 

het slachtoffer is te wijten is aan het gedrag van de lastgever, anders zou het niet eerlijk 
zijn de door de schijnbare lasthebber verrichte handeling rechtstreeks toe te rekenen aan 
de schijnbare lastgever;

Laatstgenoemde voorwaarde is niet vervuld;
Het feit dat het bestaan van een fout aan de zijde van de schijnbare lastgever niet meer 

vereist is neemt niet weg dat hij, om gebonden te zijn op grond van de schijnlastgeving,  
die schijn hem moet kunnen worden toegerekend (Cass., 20 januari 2000,  AC, 2000, nr. 
51).

Te dezen is het niet bewezen dat (de verweerder) op enigerlei wijze ertoe heeft bijge-
dragen de schijn te wekken dat (de verweerster)  bevoegd was om een vast  aanbod tot 
verkoop te doen aan de (eisers). Het feit alleen dat (de verweerster) zijn notaris is, vormt 
hiervan uiteraard geen afdoend bewijs;

Evenmin  kan  (de verweerder)  worden  verweten  dat  hij  niet  heeft  gereageerd  na de 
toezending van het aanbod van 16 oktober 2006, aangezien het niet bewezen is en er zelfs 
niet  wordt  aangevoerd  dat hij  een kopie  van die brief zou hebben ontvangen  voor  28 
november 2006, dus na de aanvaarding van het aanbod;

De schijn waarvan de (eisers) het slachtoffer zijn geweest,  is dus geenszins (aan de 
verweerder) te wijten".

Die beslissing is onwettig.
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Eerste onderdeel
De schijn kan een persoon worden toegerekend als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, 

dat zelfs niet onrechtmatig hoeft te zijn, ertoe heeft bijgedragen die schijn te wekken of te 
laten voortbestaan.

Het arrest beslist dat "het te dezen niet bewezen is dat (de verweerder) op enigerlei 
wijze ertoe heeft bijgedragen de schijn te wekken dat (de verweerster) bevoegd was om 
een vast aanbod tot verkoop te doen aan (de eisers)".

Door die uitspraak sluit het arrest echter niet uit dat de verweerder door zijn gedrag 
ertoe heeft bijgedragen die schijn te laten voortbestaan en verantwoordt het derhalve niet 
naar recht de beslissing dat de voorwaarde van de toerekenbaarheid van de schijn niet 
vervuld was aan de zijde van de verweerder (schending van de in het middel aangegeven 
bepalingen, andere dan artikel 149 van de Grondwet, in het bijzonder, miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel betreffende de leer van het schijnmandaat en schending van de 
artikelen 1382, 1383, 2005, 2008 en 2009 van het Burgerlijk Wetboek).

Het arrest dat niet nagaat of de verweerder door zijn gedrag niet bijgedragen heeft tot 
het laten voortbestaan van de schijn dat de verweerster bevoegd was hem te vertegen-
woordigen om het litigieuze aanbod tot verkoop over te brengen, bevat op zijn minst de 
feitelijke vaststellingen niet op grond waarvan het Hof zijn wettigheidstoezicht kan uitoe-
fenen en is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).

Tweede onderdeel
De verweerder kon gebonden zijn op grond van een schijnlastgeving, niet alleen omdat 

alle  andere  voorwaarden  voor  een  schijnlastgeving  vervuld  waren,  zoals  het  arrest  te 
dezen beslist, maar ook omdat de schijn van een aan de verweerster gegeven volmacht 
aan hem kon worden toegerekend.

De verweerder  voldeed  aan die voorwaarde  van toerekenbaarheid,  aangezien  hij  uit 
vrije wil, door zijn gedrag ertoe had bijgedragen de schijn van de voormelde lastgeving 
aan de verweerster te wekken of te laten voortbestaan. Toerekenbaarheid is immers pas 
uitgesloten als de verweerder totaal buiten zijn wil  of zijn daden om ertoe heeft bijge-
dragen de schijn te wekken of te laten voortbestaan.

Het arrest stelt in de in het middel weergegeven bewoordingen vast, enerzijds, dat de 
verweerder in september 2006 contact heeft opgenomen met zijn notaris, niet alleen om 
nadere inlichtingen te krijgen over de mogelijkheid om de landbouwgronden te verkopen 
die aan de eisers in pacht waren gegeven, maar ook om van hem te vernemen of de huur-
ders eventueel van plan waren om die gronden te kopen, anderzijds, dat de verweerster het 
litigieuze aanbod van 16 oktober 2006 aan de notaris van de eisers heeft gedaan nadat de 
verweerder opnieuw met de verweerster contact had opgenomen op 13 oktober 2006.

Uit die vaststellingen blijkt  dat  de verweerder uit vrije wil,  door zijn handeling,  op 
onrechtmatige wijze de schijn heeft kunnen wekken dat hij volmacht had gegeven aan de 
verweerster, waaruit volgt dat het arrest, door aan die fout geen sanctie te verbinden, de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

Zelfs als zou worden aangenomen dat het door het arrest vastgestelde gedrag van de 
verweerder  geen  fout  was,  dan  nog  zou  uit  dat  gedrag  volgen  dat  de  schijn  dat  de 
verweerder  volmacht  had gegeven  aan de verweerster  aan de verweerder  kan  worden 
toegerekend.

De schijn van een dergelijke lastgeving staat immers niet geheel los van de wil of de 
daad van de verweerder.  Indien laatstgenoemde immers zijn notaris geen opdracht zou 
hebben gegeven om te polsen naar de eventuele plannen van de eisers om de litigieuze 
gronden te kopen en niet opnieuw met zijn notaris contact zou hebben opgenomen nadat 
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de eisers hun interesse kenbaar hadden gemaakt, zou de verweerster hen zeker en vast niet 
het laatste aanbod hebben gedaan op 16 oktober 2006.

Het arrest dat beslist dat "de schijn waarvan de (eisers) het slachtoffer zijn geweest 
geenszins (aan de verweerder) te wijten was", hoewel dat wel degelijk blijkt uit de eigen 
vaststellingen van het arrest die in het middel zijn weergegeven,  miskent bijgevolg de 
wettelijke begrippen schijnlastgeving en toerekenbaarheid van de schijn van een derge-
lijke lastgeving, miskent zodoende het in de aanhef van het middel vermelde algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de leer van het schijnmandaat waarvan de artikelen 2005, 2008 
en 2009 van het Burgerlijk Wetboek toepassing maken, schendt de voornoemde wetsbe-
palingen en miskent het algemeen rechtsbeginsel van de goede trouw, waarvan artikel 
1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek toepassing maakt, alsook die bepaling.

Het arrest dat niet nagaat of de schijn van een aan de verweerster verstrekte lastgeving 
volledig los staat van het gedrag van de verweerder, zoals dit in het arrest wordt vastge-
steld, bevat op zijn minst niet de feitelijke vaststellingen op grond waarvan het Hof zijn 
wettigheidstoezicht kan uitoefenen en motiveert bijgevolg zijn beslissing niet regelmatig 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat de eisers hebben ingestemd met 

het aanbod tot verkoop van aan de verweerder toebehorende stukken grond dat 
de verweerster, die zijn notaris was, aan hen had gedaan in de verkeerde maar 
rechtmatige  overtuiging  dat  zij  hiertoe  van  de  verweerder  een  volmacht  had 
gekregen.

Het middel verwijt aan het arrest dat het de vordering van de eisers tot het 
verlijden van de authentieke verkoopakte verwerpt, in zoverre zij gegrond was 
op de schijnlastgeving van de verweerster op grond dat die schijn niet aan de 
verweerder kon worden toegerekend.

Een persoon kan op grond van een schijnlastgeving gebonden zijn, indien de 
schijn hem kan worden toegerekend, dat wil zeggen als hij uit vrije wil, door zijn 
gedrag,  dat  zelfs  niet  onrechtmatig  hoeft  te  zijn,  ertoe  heeft  bijgedragen  die 
schijn te wekken of te laten voortbestaan.

Het arrest stelt vast:
- de verweerder "heeft in september 2006 contact opgenomen met zijn notaris, 

(de verweerster), niet alleen om nadere inlichtingen te krijgen over de mogelijk-
heid om de landbouwgronden te verkopen die in pacht waren gegeven aan de 
(eisers), maar ook om van hem te vernemen of de huurders eventueel van plan 
waren om die gronden te kopen";

- na die ontmoeting schreef de verweerster op 19 september 2006 een brief in 
die zin aan (de eisers) met kopie aan de verweerder die geen enkele opmerking 
maakte over de inhoud ervan;

-  nadat  de eisers  hun interesse  voor die  aankoop kenbaar  hadden  gemaakt, 
deed de verweerster op 16 oktober 2006 het litigieuze aanbod aan de notaris van 
de eisers na opnieuw met de verweerder contact te hebben opgenomen.

Gelet op die vaststellingen heeft het arrest niet wettig kunnen beslissen dat de 
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verweerder niet uit vrije wil, door zijn gedrag, ertoe had bijgedragen de schijn te 
wekken dat de verweerster een volmacht bezat en dat de eisers zich om die reden 
niet op die volmacht konden beroepen jegens de verweerder.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Overige grieven
Er  bestaat  geen  reden  tot  onderzoek  van  het  eerste  onderdeel  dat  niet  tot 

ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de zaken waarover het 

uitspraak  doet,  voegt  en  het  hoger  beroep  van  de  verweerster  ontvankelijk 
verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

2  september  2010  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Foriers en Oosterbosch.

Nr. 495

1° KAMER - 3 september 2010

1º AANNEMING VAN WERK - BEGRIP - BESTANDDELEN - NIET-ONVERENIGBARE GEGEVENS

2º HUUR VAN DIENSTEN - TERBESCHIKKINGSTELLING BEGELEIDENDE WERKKRACHT - AARD 
VAN DE OVEREENKOMST - VOORWAARDEN

1º Aanneming is de overeenkomst waarbij een persoon zich ertoe verbindt tegen betaling 
van een prijs een bepaald intellectueel of stoffelijk werk te verrichten voor een ander door  
het stellen van materiële handelingen; de overeenkomst van aanneming die veronderstelt  
dat de aannemer of zijn werkkracht onafhankelijk is bij de uitoefening van zijn werk, is 
niet  onverenigbaar  met  samenwerking,  algemene instructies  of  een controle  door  de 
opdrachtgever op het werk van de aannemer. 

2º Een overeenkomst waarbij een goed met begeleidende werkkracht ter beschikking wordt  
gesteld is een huurovereenkomst en geen overeenkomst van aanneming indien de dien-
sten van de ter beschikking gestelde werkkracht zich beperken tot de begeleiding van de  
zaak waarover de huurder als gebruiker het meesterschap heeft. (Art. 1710, BW)

(AXA BELGIUM nv T. VAN DE WEGHE nv e.a.)

ARREST

(AR C.08.0554.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 mei 2008 gewezen door 
het hof van beroep te Brussel.

Raadsheer Eric Stassijns 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
(...)
Derde onderdeel
3.  Aanneming is  de overeenkomst  waarbij  een  persoon zich ertoe  verbindt 

tegen  betaling  van  een  prijs  een  bepaald  intellectueel  of  stoffelijk  werk  te 
verrichten voor een ander door het stellen van materiële handelingen. De over-
eenkomst van aanneming die veronderstelt dat de aannemer of zijn werkkracht 
onafhankelijk  is  bij  de  uitoefening  van  zijn  werk,  is  niet  onverenigbaar  met 
samenwerking, algemene instructies of een controle door de opdrachtgever op 
het werk van de aannemer.

Een overeenkomst waarbij een goed met begeleidende werkkracht ter beschik-
king wordt gesteld is een huurovereenkomst en geen overeenkomst van aanne-
ming  indien  de  diensten  van  de  ter  beschikking  gestelde  werkkracht  zich 
beperken tot de begeleiding van de zaak waarover de huurder als gebruiker het 
meesterschap heeft. 

4. De appelrechter stelt vast:
- dat de eerste tot bindendverklaring opgeroepen partij bij de rechtsvoorgang-

ster van de tweede tot bindendverklaring opgeroepen partij onder meer een kraan 
van 300 ton bestelde tegen de vermelde tarieven en onder uitdrukkelijke verwij-
zing naar de algemene voorwaarden;

- dat deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk melding maken van een onder-
aanneming;

- dat de rechtsvoorgangster van de tweede tot bindendverklaring opgeroepen 
partij op haar beurt op 9 juni 2000 de telefonische bestelling bij de verweerster 
bevestigde nopens de huur van een kraan van 300 ton op de werf van de eerste 
tot bindendverklaring opgeroepen partij op maandag 19 juni 2000;

- dat de factuur van de verweerster van 30 juni 2000 gericht aan de rechtsvoor-
gangster van de tweede tot bindendverklaring opgeroepen partij vermeldt dat de 
btw te voldoen is door de medecontractant in toepassing van artikel 20 van het 
koninklijk besluit nr. 1, wetsbepaling die van toepassing is wanneer het gaat om 
een werk in onroerende staat;

- dat de twee opeenvolgende overeenkomsten niet alleen betrekking hadden op 
een kraan van 300 ton maar ook op een kraanman, werknemer van de verweer-
ster, die deze kraan moest bedienen.
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5. De appelrechter oordeelt:
- dat de tot bindendverklaring opgeroepen partijen het eens zijn dat de tussen 

hen  gesloten  overeenkomst  betreffende  voormelde  kraan  en  kraanman  moet 
worden  beschouwd als  een  overeenkomst  van  onderaanneming  en  dat  zij  op 
grond van de algemene voorwaarden van de eerste tot bindendverklaring opge-
roepen partij hun overeenkomst zo uitdrukkelijk hadden benoemd;

- dat de tweede tot bindendverklaring opgeroepen partij en de verweerster het 
ook eens zijn dat de tussen hen gesloten overeenkomst betreffende voormelde 
kraan en kraanman moet worden beschouwd als een overeenkomst van onder-
aanneming; 

-  dat  de  verweerster  terecht  stelt  dat,  wanneer  partijen  in  hun  contractuele 
documenten de termen "inhuurbevestiging" en "rapport verhuring" bezigen, het 
gaat  om een huur van werken en diensten in de zin van artikel 1779 van het 
Burgerlijk Wetboek en niet om een huur van goederen in de zin van artikel 1713 
van het Burgerlijk Wetboek;

- dat de kwalificatie van huur van werk en diensten trouwens blijkt uit de door 
partijen vrijwillig toegepaste fiscale behandeling die overeenstemt met de werke-
lijke inhoud van hun overeenkomst;

- dat dergelijke kranen slechts kunnen gemanoeuvreerd worden door gespecia-
liseerde operatoren die hiertoe de noodzakelijke ervaring hebben en die bij de 
werking van de kraan het nodige gezag blijven behouden op wie op de werf 
tussenkomt;

- dat in geval van huur van een kraan het genot ervan slechts een accessorium 
kan uitmaken van een aannemingsovereenkomst waarin de menselijke arbeid als 
dominerend moet worden aangemerkt;

- dat de levering van prestaties tegen een afgesproken tarief door de kraanman 
in de zin van het verrichten van een bepaald soort arbeid gedurende een bepaalde 
duur met een bepaald soort werktuig het essentiële kenmerk van de verbintenis 
was;

- dat de kraan onder de macht en het bestuur bleef van de kraanman van de 
verweerster die deze gedurende de werkzaamheden bediende;

- dat  er  geen enkele aanduiding en noch minder bewijs is  dat  de eerste tot 
bindendverklaring opgeroepen partij  optrad als gelegenheidswerkgever van de 
kraanman.

6. De appelrechter die op die gronden te kennen geeft dat de tussen de partijen 
gesloten  overeenkomsten  betreffende  voormelde  kraan  en  kraanman  moeten 
beschouwd  worden  als  overeenkomsten  van  onderaanneming  en  niet  als  de 
verhuring  van  een  goed  met  het  terbeschikking  stellen  van  een  werkkracht 
verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
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eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.

3  september  2010  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Dirix,  waarnemend  voorzitter  – 
Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advo-
caat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Mahieu, De Gryse en De Baets.

Nr. 496

1° KAMER - 3 september 2010

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - AANVRAAG TOT HUURHERNIEUWING DOOR DE HUURDER - 
VOORWAARDEN EN VERMELDINGEN - STRIKTE WERKWIJZE - GEBRUIK VAN BEWOORDINGEN

Uit de imperatieve bepaling bevat in artikel 14, eerste lid, van de handelshuurwet volgt dat  
de  aanvraag  tot  huurhernieuwing,  op  straffe  van  nietigheid,  de  voorwaarden  moet  
bevatten waaronder de huurder bereid is de nieuwe huur aan te gaan en tevens de 
vermelding moet bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van 
de huur onder de gestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet bij exploot van  
gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief binnen drie maanden kennis geeft ofwel  
van  zijn  met  redenen  omklede  weigering  van  hernieuwing,  ofwel  van  andere  voor-
waarden of van het aanbod van een derde; de wetgever legt aan de huurder die de  
hernieuwing van zijn huur wenst, een strikte werkwijze op, maar verplicht hem niet tot het  
gebruik van sacramentele bewoordingen1. (Art. 14, eerste lid, Handelshuurwet)

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

ARREST

(AR C.09.0163.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 september 2008 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat de huurder die het 

recht  op hernieuwing verlangt  uit  te  oefenen,  zulks  op straffe  van verval  bij 

1 Zie Cass., 2 maart 2006, AR C.05.0092.N,  AC, 2006, nr. 122, met concl. van advocaat-generaal 
Dubrulle.
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exploot  van  gerechtsdeurwaarder  of  bij  aangetekende  brief  ter  kennis  van  de 
verhuurder  moet  brengen,  ten  vroegste  achttien  maanden,  ten  laatste  vijftien 
maanden voor het eindigen van de lopende huur.

Die wetsbepaling legt tevens op dat de kennisgeving op straffe van nietigheid 
de  voorwaarden  moet  opgeven  waaronder  de  huurder  zelf  bereid  is  om  de 
nieuwe huur aan  te  gaan  en  de  vermelding  moet  bevatten  dat  de  verhuurder 
geacht  zal  worden  met  de  hernieuwing van de huur  onder  de gestelde  voor-
waarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden 
kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, 
ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

2. Uit deze imperatieve wetsbepaling, volgt dat de aanvraag tot huurhernieu-
wing,  op straffe  van nietigheid,  de voorwaarden moet  bevatten waaronder de 
huurder  bereid is  de nieuwe huur aan te  gaan  en tevens de vermelding moet 
bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur 
onder de gestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet bij exploot van 
gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief binnen drie maanden kennis geeft 
ofwel  van  zijn  met  redenen  omklede  weigering  van  hernieuwing,  ofwel  van 
andere voorwaarden of van het aanbod van een derde. De wetgever legt aan de 
huurder die de hernieuwing van zijn huur wenst, een strikte werkwijze op, maar 
verplicht hem niet tot het gebruik van sacramentele bewoordingen.

3. De appelrechters gaan ervan uit dat de aanvraag tot huurhernieuwing niet 
alleen opgave moet doen van de voorwaarden waaronder de huurder bereid is de 
nieuwe huur aan te gaan en van de verwittiging dat de verhuurder die niet tijdig 
reageert zal geacht worden met de huurhernieuwing in te stemmen, maar ook dat 
uitdrukkelijk moet worden vermeld dat de verhuurder die niet tijdig reageert zal 
instemmen met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden.

Bij afwezigheid van de vermelding dat de verweerders bij gebrek aan tijdig 
antwoord geacht worden in te stemmen met de hernieuwing van de huur "onder 
de voorgestelde voorwaarden", verklaren zij de aanvraag van de eiseres nietig.

4. De appelrechters kunnen niet zonder schending van artikel 14, eerste lid, 
van de Handelshuurwet, eisen dat de huurder die de voorwaarden opgeeft waar-
onder hij bereid is de nieuwe huur aan te gaan, uitdrukkelijk herhaalt  dat het 
onder deze voorwaarden is dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieu-
wing in te stemmen bij gebrek aan een tijdig antwoord zoals opgelegd door de 
wet.

Het onderdeel 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 

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

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
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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 
Brussel, zitting houdende in hoger beroep.

3 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 497

1° KAMER - 3 september 2010

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHTSDAG - 
WIJZIGING DOOR DE RECHTER - VOORWAARDEN

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
RECHTSDAG - WIJZIGING DOOR DE RECHTER - VOORWAARDEN

1º en 2° Sinds de wetswijziging bij artikel 10 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand 
en met uitzondering van de afwijking op grond van onderlinge overeenstemming in het 
tweede lid van artikel 747, §2, van voormeld wetboek, kan de rechter, ook buiten het  
verzoek of de aanvaarding van partijen om, een termijnregeling opleggen en rechtsdag 
bepalen,  desgevallend  deze  ook  verbeteren  of  aanvullen;  de  rechter  kan  tevens  de 
bepaling van de rechtsdag wijzigen, desgevallend vervroegen,  op voorwaarde dat  de 
partijen  behoorlijk  werden  verwittigd  van  deze  wijziging1.  (Art.  747,  §2,  Gerechtelijk 
Wetboek)

(J. e.a. T. DIMOWO nv)

ARREST

(AR C.09.0322.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen  een arrest,  op 3 februari  2009 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in beginsel in een kalen-

derregeling op verzoek van partijen in §1 en in een gerechtelijke kalenderrege-
1 Zie Cass., 14 okt. 2002, AR C.09.0537.N, AC, 2002, nr. 534.
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ling in §2.
In beide gevallen bepaalt de rechter de datum en uur van de pleitzitting met 

toepassing van artikel 747, §2, derde lid, van voormeld wetboek.
Krachtens  het  tweede  lid van voormeld artikel  747, §2,  kunnen partijen in 

onderlinge overeenstemming afwijken van deze instaatstelling van de zaak en 
om de verwijzing ervan naar de rol verzoeken en, als de omstandigheden het 
toelaten, om verdaging tot een bepaalde datum.

Krachtens het vierde lid van voormeld artikel 747, §2, staat tegen de beschik-
king van in staat stellen en van bepaling van rechtsdag geen rechtsmiddel open. 
De rechter kan echter in geval van verzuim of verschrijving in de beschikking 
van in staat stellen en van bepaling van rechtsdag, deze beschikking ambtshalve 
dan wel op, zelfs mondeling, verzoek van een partij, verbeteren of aanvullen. De 
beschikking wordt in het proces-verbaal van de zitting vermeld.

De griffier brengt de beschikking bij gewone brief ter kennis van de partijen 
en, in voorkomend geval,  van hun advocaten, en bij gerechtsbrief aan de niet 
verschenen partij.

2. Hieruit volgt dat sinds de wetswijziging bij artikel 10 van de wet van 26 
april  2007  tot  wijziging  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  met  het  oog  op  het 
bestrijden van de gerechtelijke achterstand en met uitzondering van de afwijking 
op grond van onderlinge overeenstemming in het tweede lid van artikel 747, §2, 
van voormeld wetboek, de rechter, ook buiten het verzoek of de aanvaarding van 
partijen om, een termijnregeling kan opleggen en rechtsdag bepalen, desgeval-
lend deze ook verbeteren of aanvullen.

Hieruit volgt  tevens dat de rechter de bepaling van rechtsdag kan wijzigen, 
desgevallend  vervroegen,  op  voorwaarde  dat  de  partijen  behoorlijk  werden 
verwittigd van deze wijziging.

3. Het middel dat volledig ervan uitgaat dat de op grond van artikel 747, §2, 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde rechtsdag niet door de rechter kan gewij-
zigd worden zonder dat alle partijen dit hadden gevraagd of aanvaard, faalt naar 
recht.

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

3 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 498

1° KAMER - 3 september 2010
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1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DUUR - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - SCHULDVORDERING TEN 
LASTE VAN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN OF DE GEWESTEN - VIJFJARIGE TERMIJN - 
TOEPASSELIJKHEID

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN 
DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN OF DE GEWESTEN - VIJFJARIGE TERMIJN - TOEPASSELIJKHEID

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - SCHENDING 
VAN EEN NOG NIET IN WERKING GETREDEN WETTELIJKE BEPALING - ONTVANKELIJKHEID

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - CASSATIEMIDDEL - SCHENDING VAN EEN NOG NIET IN WERKING 
GETREDEN WETTELIJKE BEPALING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING TEN LASTE VAN DE STAAT, 
DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN - VERJARING - KRACHT VAN GEWIJSDE - NIEUWE 
VERJARINGSREGELING - CASSATIEBEROEP - GEVOLG

5º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - CASSATIEMIDDEL - 
SCHENDING VAN EEN NOG NIET IN WERKING GETREDEN WETTELIJKE BEPALING - VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING TEN LASTE VAN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN - 
KRACHT VAN GEWIJSDE - NIEUWE VERJARINGSREGELING - CASSATIEBEROEP - GEVOLG

6º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CASSATIEMIDDEL - SCHENDING VAN EEN NOG NIET IN WERKING GETREDEN WETTELIJKE BEPALING - 
VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING TEN LASTE VAN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE 
GEWESTEN - VERJARING - KRACHT VAN GEWIJSDE - NIEUWE VERJARINGSREGELING - GEVOLG

1º en 2° Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geldt de vijfjarige verjaringster-
mijn in de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat, de Gemeenschappen 
of  de Gewesten,  ook voor de vorderingen ontstaan uit  een onrechtmatige overheids-
daad1. (Art. 100, eerste lid, 1°, KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit; Art. 71, §1, Financieringswet 1989)

3º  Een middel  dat  de  schending  aanvoert  van  een wettelijke  bepaling  die  nog niet  in 
werking was getreden op het ogenblik van de uitspraak van de bestreden beslissing is in  
de regel niet ontvankelijk2. (Art. 4, Wet 25 juli 2008 tot wijziging wet rijkscomptabiliteit)

4º, 5° en 6° De omstandigheid dat artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 de zaken waarin de 
vordering tot schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van de wet verjaard is verklaard 
bij  een in kracht van gewijsde gegane beslissing, maar waarin een cassatieberoep is  
ingediend, niet uit het toepassingsgebied van de wet sluit, doet geen afbreuk aan de 
regel dat een middel dat de schending aanvoert van een wettelijke bepaling die nog niet  
in werking was getreden op het ogenblik van de uitspraak van de bestreden beslissing in  
de  regel  niet  ontvankelijk  is;  deze  bepaling  houdt  enkel  in  dat  de  nieuwe  verjar-
ingsregeling van toepassing is in geval de bestreden beslissing, die kracht van gewijsde 
heeft en de vordering tot schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van de wet verjaard 
heeft verklaard, ingevolge een cassatie op grond van de schending van een ten tijde van  
de uitspraak van de bestreden beslissing wel  toepasselijke bepaling haar gezag van 
gewijsde  verliest  en  de  zaak  aldus  opnieuw  voor  de  feitenrechter  dient  te  worden  
beoordeeld3. (Art. 4, Wet 25 juli 2008 tot wijziging wet rijkscomptabiliteit)

(V. T. VLAAMSE GEMEENSCHAP)

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Conclusie van advocaat-generaal met opdracht A. Van Ingelgem: 
I. SITUERING
1.  De  vordering  van  eiser  tegen  verweerster  in  betaling  van  schadevergoeding 

(ingevolge eerdere arresten van de Raad van State die oordeelden dat hij op onterechte 
wijze  uit  zijn  opdracht  in  het  hoger  secundair  onderwijs  werd  ontzet)  werd  door  het 
bestreden arrest verjaard verklaard.

II. BESPREKING VAN HET MIDDEL
1. Tegen deze beslissing voert eiser een enig middel tot cassatie aan, gesteund op drie 

onderdelen.
2. Het eerste onderdeel werpt op dat het bestreden arrest, door de vijfjarige verjaring-

stermijn  van  toepassing  te  verklaren,  het  rechtsbegrip  schuldvordering  in  de  zin  van 
artikel  100,  eerste  lid,  1°  van  de  wet  op  de  Rijkscomptabiliteit  schendt,  evenals  de 
artikelen 2227 en 2262 van het B.W. waarvan volgens hem toepassing diende gemaakt te 
worden.

2.1. Waar volgens eiser uit de wetsgeschiedenis inzake blijkt dat de wetgever met het 
begrip schuldvorderingen, zoals bepaald in voormeld artikel  100, deze bedoelt die zijn 
ingeschreven in de begroting,  doch niet de betwiste  aanspraken tot  het verkrijgen van 
schadevergoeding wegens buitencontractuele aansprakelijkheid van de Staat, de Gemeen-
schappen  en  de  Gewesten  (vermits  deze  niet  behoren  tot  een  begrotingsjaar  en  niet 
worden opgenomen in de rekeningen die binnen een redelijke termijn moeten afgesloten 
worden), en hij zich m.b.t. deze benadering o.m. baseert op een arrest (nr. 32/96 15 mei  
1996) van het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof)4, stel ik evenwel vast dat volgens 
de (vaste) rechtspraak van uw Hof5, behoudens andersluidende bepalingen, de vijfjarige 
verjaringstermijn in de regel geldt voor alle schuldvorderingen t.l.v. de Staat, met inbegrip 
van de schuldvorderingen gebaseerd op de artikelen 1382 en 1383 van het B.W. Uw Hof 
heeft zulks aldus meermaals en constant bevestigd, hetzij rechtstreeks door de bepaling 
uitdrukkelijk van toepassing te verklaren op schuldvorderingen volgend uit een onrecht-
matige daad, hetzij onrechtstreeks, door na te gaan of de korte verjaring van de desbetref-
fende schuldvordering volgend uit een onrechtmatige daad van de overheid al dan niet 
tijdig werd gestuit6.

Voornoemde bepaling maakt inderdaad geen enkele uitzondering naar gelang van de 
aard van de schuldvordering. De door deze bepaling geviseerde schuldvordering is m.i. 
dan ook meer bepaald een schuldvordering die geen vaste uitgave van de Staat7 vertegen-
woordigt, waaromtrent de vijfjarige verjaringstermijn juist tot doel heeft de begroting in 
goede banen te leiden door in het raam van een goede rijkscomptabiliteit de rekeningen 
binnen een redelijke  termijn  af  te  sluiten en zekerheid te  bekomen over  de hangende 
vorderingen8.

In het verlengde hiervan oordeelde het Arbitragehof (Grondwettelijk Hof) in zijn latere 

4 Arbitragehof, Arresten 1996, 421.
5 Cass. 20 dec. 2007, AR C.06.0385.N, AC, 2007, nr. 651; Cass. 16 feb. 2006, AR C.05.0022.N, AC, 
2006, nr. 98; Cass. 25 maart 2004, AR C.01.0597.N,  AC, 2004, nr. 167; Cass. 13 juni 2003,  RW 
2004-2005, 384, met noot S. Van der Jeught; Cass., 14 april 2003, AR C.00.0167.N, AC, 2003, nr. 
250; Cass. 9 sept. 2002, AR C.99.0327.F, AC, 2002, nr. 424.
6 Cass. 2 april 2009, AR C.08.0343.F, www.cass.be; Cass. 20 dec. 2007, AR C.06.0385.N, AC, 2007, 
nr. 651; Cass. 16 feb. 2006, AR C.05.0022.N, AC, 2006, nr. 98.
7 Krachtens art. 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten (BS 17 jan. 1989) is voormelde  bepaling van overeenkomstige 
toepassing op de Gemeenschappen en de Gewesten.
8 Zie  o.m.  P.  FLAMEY en  K.  WAUTERS,  De  verjaring  van  rechtsvorderingen  inzake  overheidsop-
drachten,  RW, 1999-2000, (33) 34; D. MERTENS, De verjaring van schuldvorderingen t.a.v. de over-
heid: terug naar start, U ontvangt geen geld, RW, 2003-2004, 461, nr. 1.
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arresten9 trouwens telkens dat de wetgever, door de vorderingen gericht tegen de Staat aan 
de vijfjarige verjaring te onderwerpen, juist een maatregel heeft genomen die in verband 
staat met dat nagestreefde doel, en die noodzaak daarvan bestaat m.i. derhalve evenzeer 
wanneer er sprake is van een schuldvordering voortvloeiend uit een onrechtmatige daad.

Op  grond  van  de  hierboven  vermelde  beweegredenen  ben  ik  dan  ook  de  mening 
toegedaan  dat  het  eerste  onderdeel  -  dat  uitgaat  van  een  andersluidende  juridische 
zienswijze - faalt naar recht.

3. In het tweede onderdeel voert eiser, in ondergeschikte orde, de schending aan van 
artikel 101 van de wet op de Rijkscomptabiliteit en van artikel 2244 van het B.W., zoals 
gewijzigd door de wet van 25 juli 2008 (BS 22 aug. 2008). Eiser beroept zich in deze op 
de retroactieve werking van deze wet die in werking trad op 1 september 2008 en die 
overeenkomstig artikel 4 ervan van toepassing is op beroepen tot vernietiging die bij de 
Raad  van  State  zijn  ingesteld  vóór  de inwerkingtreding  ervan,  maar  niet  wanneer  de 
vordering tot schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van deze wet verjaard is ver-
klaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen geen cassatieberoep is 
ingediend.

3.1. In casu was op het ogenblik van de inwerkingtreding van de (nieuwe) wet (op 1 
sept. 2008) nog geen cassatieberoep (betekening dd. 23 juni 2009) hangende.

3.2. Een cassatieberoep is m.i. nochtans te beoordelen op grond van de bepalingen die 
van kracht waren op het ogenblik van de bestreden beslissingen10. De opdracht van uw 
Hof bestaat er immers in te onderzoeken of de rechter die de bestreden beslissing heeft 
gewezen daarbij een juiste toepassing van de wet heeft gemaakt. Uw Hof neemt aldus 
geen kennis van de grond van de zaak, maar onderzoekt alleen de regelmatigheid van de 
procedure en de overeenstemming van de bestreden beslissing met de wet. Meer bepaald 
gaat uw Hof na of de appelrechter, gelet op de bepaling zoals die van kracht was op het 
ogenblik waarop zijn beslissing werd gewezen, deze naar recht heeft verantwoord, zonder 
dat  daarbij  rekening  kan  worden  gehouden  met  een  wet  die  na  het  wijzen  van  de 
beslissing zou zijn goedgekeurd en bekend gemaakt in het  BS11. De wettigheid voor de 
aangevochten beslissing wordt daarbij uitsluitend getoetst aan de versie van de wettekst 
zoals die op het beslechte geschil toepasselijk was12. De rechter kan immers  geen wet 
schenden die (nog)  niet  van toepassing was  op het  ogenblik  van  de uitspraak van de 
beslissing13.

3.3. Met uitzondering van een interpretatieve wet of van een uitdrukkelijk afwijkende 
vermelding door de wetgever (quod non in casu) ben ik dan ook de mening toegedaan dat 
uw Hof bij de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht geen rekening kan houden met een 
wet die van latere datum dateert. 

3.4 Bij dit alles mag m.i. bovendien niet uit het oog worden verloren dat de voorziening 
in cassatie een "buitengewoon" rechtsmiddel is14; het heeft niet tot gevolg dat het geding - 

9 Grondw. Hof nr. 98/2008 van 3 juli 2008 (1567), nr. 17/2008 van 14 feb. 2008 (241), nr. 124/2007 
van 4 okt. 2007 (1551); nr. 122/2007 van 26 sept. 2007 (1541), nr. 90/2007 van 20 juni 2007 (1059); 
Arbitragehof nr. 37/2003 van 3 april 2003 (465), nr. 64/2002 van 28 maart 2002 (783), nr. 42/2002 
van 20 feb. 2002 (487), nr. 85/2001 van 21 juni 2001 (1161).
10 Cass. 12 juni 2008, AR C.07.0081.N, AC, 2008, nr. 365; Cass. 13 maart 2008, AR D.07.0002.N, 
AC, 2008, nr. 177 (tweede middel).
11 Cass. 21 jan. 2003, AR P.02.0114.N, AC, 2003, nr. 43; Cass. 5 jan. 1948, Pas., 1948, 16, met noot 
R.H. en Cass. 25 sept. 1969, AC, 1970, 94 - 901, met noot W.G.(98).
12 Cass. 29 okt. 1990, AC, 1990-91, nr. 112.
13 Cass. 21 jan. 1991, AC, 1990-91, nr. 262; zie ook noot W.G. voor Cass. 25 sept. 1969, AC, 1969, 
(94) 98 inzake de toepassing van art. 703 Ger.W.
14 Cass. 18 okt. 1999, AC, 1999, nr. 540, met concl. PG J.F. LECLERCQ i.v.m. de wijziging van art. 
582, 1° Ger.W. (bevoegdheid ) na het instellen van bewust cassatieberoep, en Cass. 21 jan. 1935, 
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dat door  het arrest  (ten gronde)  over  de zaak zelf  is  beëindigd  - hangende blijft.  Dat 
geding wordt immers slechts hervat wanneer de beslissing wordt vernietigd en binnen de 
perken van de vernietiging, zodat in geval van cassatie de verwijzingsrechter de mogelijk-
heid gegeven wordt eventueel de nieuwe wet toe te passen (en bij verwerping de in kracht 
van gewijsde gegane appelbeslissing "definitief onherroepelijk" gemaakt wordt). 

Het beginsel is dus: U slaat geen acht op een wet die dagtekent van na het bestreden 
arrest. Dat betekent dat het middel, afgeleid uit de schending van wetsbepalingen die nog 
niet van toepassing waren ten tijde van de bekritiseerde beslissing en die dus door de 
rechter niet konden worden geschonden, niet ontvankelijk is15.

3.5. In voormelde context en op basis van voormelde redenering ben ik dan ook van 
oordeel dat de omstandigheid dat artikel 4 (van de wet van 25 juli 2008) de zaken waarin 
een cassatieberoep is ingediend weliswaar niet uit het toepassingsgebied ervan uitsluit, 
hieraan geen afbreuk doet16.

Op die grond meen ik derhalve dat het tweede onderdeel niet ontvankelijk is.
(...)
III. CONCLUSIE: VERWERPING

ARREST

(AR C.09.0339.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 juni 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 100, eerste lid, 1°, van de bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördi-

neerde wetten op de Rijkscomptabiliteit en van het rechtsbegrip "schuldvordering" in de 
zin van deze wetsbepaling (hierna: gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit);

- artikel 101 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit  in de te dezen 
toepasselijke versie, namelijk zoals van kracht sedert de vervanging ervan bij artikel 3 van 
de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde 
wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verja-
ring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging 
bij de Raad van State (hierna: wet van 25 juli 2008);

- artikel 4 van de wet van 25 juli 2008;
- artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering 

van de Gemeenschappen en de Gewesten (hierna: de bijzondere wet van 16 januari 1989);
- artikel 2227 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, in de te dezen toepasselijke versie, namelijk 

zoals van kracht vóór de vervanging ervan bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot 

Pas., 1935, I, 122, met concl. PG. L. CORNIL.
15 Cass. 21 jan.1991, AC, 1990-91, nr. 262.
16 Zie Cass. 25 feb. 2010, AR C.08.0228.N, www.cass.be.
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wijziging  van  sommige  bepalingen  betreffende  de  verjaring  (hierna:  wet  van  10  juni 
1998);

- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, in de te dezen toepasselijke versie, namelijk 
zoals van kracht sedert de wijziging ervan bij artikel 2 van de wet van 25 juli 2008;

- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissing en onderliggende redenen 
Het (hof van beroep) zet het volgende uiteen:
"Waar uit de voor de Raad van State gevoerde procedures (t.w. arresten van 22 juni 

1987, 17 januari 1989 en 10 mei 1995) vaststaat dat de (eiser) op onterechte wijze ontzet 
werd uit zijn opdracht in het hoger secundair onderwijs, heeft hij op 30 maart 1988 een 
verzoekschrift lastens de Belgische Staat (de rechtsvoorganger van de verweerster) neer-
gelegd voor de arbeidsrechtbank te Turnhout in betaling van de daaruit voortvloeiende 
schade meer bepaald de maandelijkse weddetekorten vervallen in de loop van de proce-
dure en zulks tot op het ogenblik van de regularisatie.

Op 22 december 1995 dagvaardde (de eiser) (de verweerster) in tussenkomst en geding-
hervatting,  eveneens voor  de arbeidsrechtbank te Turnhout (lees:  rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel).

Bij  vonnis  van  de  arbeidsrechtbank  te  Turnhout  van  22  maart  1993  werd  de  zaak 
verzonden naar de rechtbank van eerste Aanleg te Brussel". (bestreden arrest, p. 2, nr. I., 
al. 1-3).

Het  bestreden arrest  verklaart  het  hoger  beroep van  de verweerster  ontvankelijk  en 
gegrond, vernietigt het beroepen vonnis in zoverre het de oorspronkelijke vordering van 
de eiser ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaarde, stelt vast dat de oorspronkelijke 
vordering van de eiser is verjaard, wijst de eiser af van alle vorderingen en veroordeelt 
hem tot betaling van de kosten van beide aanleggen.

Deze beslissing steunt op de volgende beweegredenen:
"1. (De verweerster) stelt dat de oorspronkelijke vordering van (de eiser) moet worden 

afgewezen gezien de tussengekomen verjaring op grond van artikel 100 van de wetten op 
de Rijkscomptabiliteit, dat bepaalt:

`Verjaard  en  voorgoed  ten  voordele  van  de  Staat  vervallen  zijn,  onverminderd  de 
vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake over-
eengekomen bepalingen:

1° de schuldvorderingen, waarvan de wettelijke of reglementaire wijze bepaalde over-
legging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari 
van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan;

2° de schuldvorderingen die, hoewel ze zijn overgelegd binnen de onder 1° bedoelde 
termijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaar te 
rekenen vanaf de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk ze werden overgelegd;

3° alle andere schuldvorderingen, die niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van 
tien jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar van hun ontstaan.

Voor  de  schuldvorderingen  die  voortkomen  uit  vonnissen  blijft  eventueel  (lees: 
evenwel) de 10-jarige verjaring gelden; zij dienen te worden uitbetaald door de zorg van 
de deposito- en consignatiekas.

Desbetreffend wordt verwezen naar arresten van het Hof van Cassatie, die stellen dat de 
schuldvordering op grond van artikel 1382 BW onder het toepassingsgebied van artikel 
100, 1°, valt en geen vaste uitgave uitmaakt in de zin van artikel 100,3° (Cass. 21 april 
1994, JLMB 1994, 1046; en Cass. 9 september 2002).
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2. (De eiser) repliceert met betrekking tot de verjaring dat de beslissing van de minister 
van Onderwijs om hem te ontheffen uit zijn opdracht hoger secundair onderwijs en hem te 
verwijzen  naar  lager  secundair  onderwijs  niet  gedateerd  was  en  dus  van  onbekende 
datum.

Volgens (de eiser) werd deze beslissing vernietigd op 22 juni 1987 door het arrest van 
de Raad van State met nummer 28142 en kreeg hij pas op dat ogenblik kennis van het feit 
dat hij schade leed. Aldus stelt hij dat pas op dat ogenblik de verjaringstermijn van 5 jaar 
begon te lopen.

Het (hof van beroep) kan deze redenering niet volgen.
(De eiser) heeft op 4 november1982 immers een eerste procedure voor de Raad van 

State  opgestart  tegen  de toenmalige  minister  van  Onderwijs  en de inleiding van  deze 
procedure geeft uiteraard vaste datum aan de beslissing van de Minister van Onderwijs.

Minstens sedert 1 januari 1982 loopt aldus de verjaringstermijn ten aanzien van (de 
verweerster).

3. (De eiser) argumenteert verder dat hij pas bij tussenvonnis van 10 november 1997 
kennis heeft gekregen van de identiteit van de aansprakelijke voor het schadegeval. Ook 
deze argumentatie kan niet worden gevolgd. (De eiser) heeft in 1982 immers een proce-
dure  opgestart  voor  de Raad  van  State  tegen  de Belgische  Staat  en meer  bepaald de 
minister  van  Onderwijs.  Hij  had aldus perfect  ook en op dat  ogenblik  de burgerlijke 
procedure via dagvaarding kunnen opstarten lastens de Belgische Staat.

(De verweerster) stelt daarenboven terecht dat wanneer achteraf zou zijn gebleken dat 
een rechtsopvolger het geding moet hervatten, uiteraard de verjaringstermijn zou gestuit 
blijven.

4. (De eiser) beroept zich verder op het feit dat hij pas bij vernietigingsarresten van de 
Raad van State van 17 januari 1989 en 10 mei 1995 kennis heeft gekregen van de schade 
verwekkende toestanden en dus dat pas na vernietiging van de beslissingen van een over-
heid het schadeverwekkend feit ontstaat en dat aldus de verjaringstermijn op dat ogenblik 
pas zou beginnen te lopen.

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 16 februari 2006 (TBBR 2008, 196) echter 
gesteld dat: 'Ingeval van een onrechtmatige overheidsdaad, komt in de regel de schuldvor-
dering tot stand op het ogenblik waarop, de schade ontstaat of waarop haar toekomstige 
verwezenlijking, naar redelijke verwachting, vaststaat. De omstandigheid dat de omvang 
van de schade op dat tijdstip nog niet precies vaststaat, doet hieraan geen afbreuk.

Het onderdeel gaat ervan uit dat de schade, bestaande in het verlies van wedde, aanvul-
lende toelage, vakantietoelage en andere toebehoren die het gevolg zijn van een onwettig 
ontslag, slechts ontstaan telkens die wedde en toebehoren verschuldigd zij of zouden zijn, 
zodat de verjaringstermijn slechts begint te lopen vanaf de eerste januari van het begro-
tingsjaar in de loop waarvan die wedde en toebehoren verschuldigd zijn of zouden zijn. 
Het onderdeel faalt naar recht'.

6. Besluitend moet worden gesteld dat de 5-jarige beroepstermijn (lees: verjaringster-
mijn) in casu van toepassing is vanaf minstens 01 januari 1982 en aldus (de eiser) een 
dagvaarding had dienen uit te brengen voor 01 januari 1987. Waar de dagvaarding aan (de 
verweerster) slechts werd betekend in 1997 (lees: 1995) dient de vordering dan ook als 
verjaard te worden beschouwd.

De verjaring  is  immers  van  openbare  orde.  Zij  is  noodzakelijk  voor  een  efficiënte 
werking van de staat en het voeren van een goede comptabiliteit. Het is van essentieel 
belang voor  een gemeenschap  dat de rechtsvorderingen  niet  eindeloos kunnen worden 
ingespannen. Door het invoeren van een verkorte verjaringstermijn van vijf jaar wil de 
wetgever het doel verwezenlijken dat de Staat haar rekeningen kan afsluiten binnen een 
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redelijke termijn".
(bestreden arrest, p. 4-6). 
Grieven
1. Eerste onderdeel
Schending van artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Rijks-

comptabiliteit en van het rechtsbegrip "schuldvordering" in de zin van deze wetsbepaling, 
de artikelen 2227, 2262 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 2262 in de te dezen toepasse-
lijke versie, namelijk zoals van kracht vóór de vervanging ervan bij artikel 4 van de wet 
van 10 juni 1998, en voor zoveel als nodig, artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 
januari 1989.

1.1. Het was te dezen niet betwist dat in de voorliggende zaak de vordering van de eiser 
tot  herstel  van  de  schade  veroorzaakt  door  de  vernietigde  administratieve  handeling, 
namelijk de ontzetting van de eiser uit zijn opdracht in het hoger secundair onderwijs, 
steunde op de buitencontractuele aansprakelijkheid van de overheid in de zin van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ("Beroepsconclusie" van de eiser, p. 10, 
al. 1; "Conclusie in hoger beroep" van de verweerster, p. 6, al. 1-2; bestreden arrest, p. 2, 
nr. I., al. 1, p. 4, nr. 1, in fine).

1.2. Het te dezen door het appelgerecht - onwettig - toegepaste artikel 100 van de geco-
ördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit luidt als volgt:

"Verjaard  en  voorgoed  ten  voordele  van  de  Staat  vervallen  zijn,  onverminderd  de 
vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake over-
eengekomen bepalingen:

1° de schuldvorderingen, waarvan de wettelijke of reglementaire wijze bepaalde over-
legging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari 
van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan; 

2° de schuldvorderingen die, hoewel ze zijn overgelegd binnen de onder 1° bedoelde 
termijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaar te 
rekenen vanaf de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk ze werden overgelegd;

3° alle andere schuldvorderingen, die niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van 
tien jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar van hun ontstaan. Voor de schuld-
vorderingen die voortkomen uit vonnissen blijft evenwel de tienjarige verjaring gelden; 
zij dienen te worden uitbetaald door de zorg van de Deposito- en Consignatiekas", met 
dien verstande dat, voor de wijziging bij artikel 8 van de wet van 10 juni 1998, de termijn 
bedoeld in het laatste lid, dertig jaar bedroeg.

Krachtens artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 is voormeld artikel 
100 van overeenkomstige toepassing op de Gemeenschappen en de Gewesten.

1.3.  De ontstaansgeschiedenis  van  artikel  100 van  de gecoördineerde  wetten  op de 
Rijkscomptabiliteit is als volgt.

Artikel 34 van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit luidde als volgt:
"Zijn verjaard en bepaald vervallen ten voordele van de Staat, onverminderd de verval-

lenverklaringen uitgesproken door de vroegere wetten of toegestaan door kopen of over-
eenkomsten,  alle vorderingen  die niet  mochten vereffend,  geordonnanceerd en betaald 
zijn binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de ingang van het dienstjaar".

Deze bepaling werd vervangen door artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 betref-
fende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de 
provinciën, die artikel 100 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit vormt, 
met dien verstande dat, sedert de wijziging bij artikel 8 van de wet van 10 juni 1998, de 
termijn bedoeld in het laatste lid tien jaar bedraagt.
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Wanneer de wetgever bij de wet van 15 mei 1846 de schulden van de Staat aan een 
vijfjarige  verjaring  heeft  onderworpen,  omvatten  die  schulden  de  contracten,  aanne-
mingen en aanbestedingen (artikel 19) en de overeenkomsten voor werken en leveringen 
(artikel 20), ongeacht of zij tot stand waren gekomen "in mededinging, in openbaarheid en 
tegen  vaste  prijs"  (artikel  21),  dan  wel  onderhands  (artikel  22),  net  zoals  "de  vaste 
uitgaven  zoals  wedden,  abonnementen,  pensioenen"  (artikel  23)  (Grondwettelijk  Hof 
(Arbitragehof),  arrest  nr.  32/96,  15 mei  1996,  http://jure  juridat  just.fgov.be,  Justelnr. 
19960515-6, overweging B.14-1).

Toentertijd werden vorderingen tot schadevergoeding wegens aansprakelijkheid van de 
Staat niet in overweging genomen (ibidem).

Er dient immers rekening mee gehouden te worden dat de bijzondere vijfjarige verja-
ringstermijn strikt dient toegepast te worden daar hij afwijkt van de algemene regel vervat 
in artikel 2227 van het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan onder meer de Staat aan 
dezelfde verjaringen onderworpen is als bijzondere personen en zich eveneens daarop kan 
beroepen.

Wanneer de wetgever in 1970 de bepalingen van de wet van 15 mei 1846 heeft herzien, 
heeft hij vooral oog gehad voor de problemen die teweeggebracht werden door de vaste 
uitgaven  van  de Staat (ibidem,  overweging  B.14-2).  Na te  hebben vastgesteld  dat  die 
uitgaven sedert 1846 gekenmerkt werden door een "immer stijgende complexiteit" en de 
werkwijze  van  de  ambtshalve  uitgevoerde  betaling  zich  bovendien  had  uitgebreid  tot 
nieuwe sectoren van de staatsactiviteit (teruggave van belastingen, toelagen, enz.), heeft 
hij de verjaringstermijn van vijf jaar die op die uitgaven toepasselijk was,  op tien jaar 
gebracht  (artikel  100,  3°,  van  de  gecoördineerde  wetten  op  de  Rijkscomptabiliteit) 
(Grondwettelijk Hof (Arbitragehof), arrest nr. 32/96 van 15 mei 1996, ibidem).

Zowel ten aanzien van de schuldvorderingen bedoeld in artikel 100, 1°, als ten aanzien 
van die bedoeld in artikel 100, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabili-
teit, verantwoordt de zorg de rekeningen van de Staat af te sluiten in principe de aanne-
ming van een bijzondere verjaringstermijn, waarvan het niet onredelijk is hem op vijf jaar 
vast te stellen in het eerste geval, en op tien jaar in het tweede geval (ibidem, overweging 
B.15).

Aan de zin, de draagwijdte en het toepassingsgebied van het voormelde artikel 34 van 
de wet van 15 mei 1846 werd door de wetgever van 1970 dus niet geraakt.

Uit de wetsgeschiedenis van de voormelde wetten van 15 mei 1846 en 6 februari 1970 
blijkt  bijgevolg  dat  de  wetgever  met  het  rechtsbegrip  "schuldvorderingen"  bepaald in 
artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit deze 
bedoelt die zijn ingeschreven in de begroting doch niet de betwiste aanspraken tot het 
verkrijgen van schadevergoeding wegens de buitencontractuele aansprakelijkheid van de 
Staat,  de  Gemeenschappen  en  de  Gewesten  vermits  deze  niet  tot  een  begrotingsjaar 
behoren en niet opgenomen zijn in de rekeningen, die binnen een redelijke termijn moeten 
afgesloten worden (naar analogie: Grondwettelijk Hof (Arbitragehof), arrest nr. 32/96 van 
15 mei 1996, overweging B. 16).

Uit de voormelde bepaling van artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten 
op de Rijkscomptabiliteit, dat de bedoelde "schuldvordering" als zadel van de verjaring 
kiest, volgt dat in de voorliggende zaak en anders dan het appelgerecht met schending van 
deze bepaling en het erin vervatte  rechtsbegrip "schuldvordering"  beslist,  de eiser niet 
over een "schuldvordering" in de zin van deze wetsbepaling beschikte doch slechts over 
een aanspraak op schadevergoeding waarvoor een rechtsvordering kon worden ingesteld 
binnen de gemeenrechtelijke verjaringstermijn (bestreden arrest, p. 4, nr. 1, p. 6, nr. 6,).

1.4. Uit het voorgaande (supra, nr. 1-3) volgt dat het bestreden arrest, door anders te 
oordelen, meer bepaald dat de (in artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten 
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op de Rijkscomptabiliteit bepaalde) vijfjarige beroepstermijn (lees: verjaringstermijn) in 
casu van toepassing is,  artikel  100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, het rechtsbegrip "schuldvordering" in de zin van deze wetsbepaling 
en, voor zoveel als nodig, het voormelde artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 
januari 1989 schendt (bestreden arrest, p. 4, nr. 1, p. 6, nr. 6.).

De in het middel bestreden beslissing dat de vordering van de eiser tegen de verweer-
ster verjaard is (op grond van artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op 
de Rijkscomptabiliteit), is bijgevolg niet naar recht verantwoord (ibidem; schending van 
art. 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, van het 
rechtsbegrip "schuldvordering" in de zin van deze wetsbepaling en, voor zoveel als nodig, 
van art. 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989).

1.5. Nu de bijzondere verjaringstermijn bepaald bij artikel 100, eerste lid, 1°, van de 
gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit te dezen niet toepasselijk is en de eiser in 
de  voorliggende  zaak  zijn  vordering  tegen  de  rechtsvoorganger  van  de  verweerster 
instelde op 30 maart 1988 terwijl hij de verweerster op 22 december 1995 dagvaardde in 
tussenkomst en gedinghervatting (bestreden arrest, p. 2, I.,, al. 1-2), had het appelgerecht 
de volgende wettelijke bepalingen dienen toe te passen:

- artikel  2227 van het Burgerlijk Wetboek naar luid waarvan de Staat,  de openbare 
instellingen en de gemeenten aan dezelfde verjaringen onderworpen zijn als bijzondere 
personen en zich eveneens daarop kunnen beroepen;

- artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek in de te dezen toepasselijke versie, namelijk 
zoals van kracht voor de vervanging ervan bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998, op 
grond  waarvan  alle  rechtsvorderingen,  zowel  zakelijke  als  persoonlijke,  verjaren  door 
verloop van dertig jaren, zonder dat hij die zich op deze verjaring beroept, verplicht is 
daarvan enige titel te vertonen of dat men hem de exceptie van kwade trouw kan tegen-
werpen.

Door te oordelen dat de vordering van de eiser tegen de verweerster  verjaard is op 
grond van de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördi-
neerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, schendt het appelgerecht bijgevolg de voormelde 
artikelen 2227 en 2262 in de te dezen toepasselijke versie op grond waarvan de verja-
ringstermijn in de voorliggende zaak dertig jaar bedroeg (bestreden arrest, p. 6, nr. 6).

2. Tweede onderdeel
In zoverre het Hof zou oordelen dat de beslissing van het appelgerecht dat de vijfjarige 

verjaringstermijn  van  artikel  100,  eerste  lid,  1°,  van  de gecoördineerde  wetten  op  de 
Rijkscomptabiliteit te dezen toepasselijk is, naar recht verantwoord is:

- schending van de artikelen 101 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabili-
teit en artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek in de te dezen toepasselijke versie, name-
lijk artikel 101 zoals vervangen en artikel 2244 zoals gewijzigd bij de voormelde wet van 
25 juli 2008, van artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 en - voor zoveel als nodig - van  
artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989.

2.1. Artikel 101 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, in de te dezen 
toepasselijke versie, luidt als volgt:

"De verjaring wordt gestuit overeenkomstig de regels van gemeen recht".
Krachtens artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 is dit artikel 101 

van overeenkomstige toepassing op de Gemeenschappen en de Gewesten.
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek in de te dezen toepasselijke versie bepaalt het 

volgende:
"Een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan 
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hem die men wil  beletten de verjaring te verkrijgen,  vormen burgerlijke  stuiting.  Een 
dagvaarding voor  het  gerecht  stuit  de  verjaring tot  het  tijdstip waarop  een definitieve 
beslissing wordt uitgesproken.

Voor de toepassing van deze afdeling heeft een beroep tot vernietiging van een admini-
stratieve handeling bij de Raad van State dezelfde gevolgen ten opzichte van de vordering 
tot herstel van de schade veroorzaakt door de vernietigde administratieve handeling als 
een dagvaarding voor het gerecht".

De overgangsbepaling in artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 luidt als volgt:
"Deze wet is van toepassing op beroepen tot vernietiging die bij de Raad van State zijn 

voor de inwerkingtreding ervan.
Zij is evenwel niet van toepassing wanneer de vordering tot schadevergoeding vóór de 

inwerkingtreding van deze wet verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingediend".

Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 augustus 2008 en trad in 
werking op 1 september 2008.

2.2.  De wet  van 25 juli  2008 heeft  dus een retroactieve werking in die zin dat het 
beroep tot vernietiging van een administratieve handeling bij de Raad van State dat werd 
ingesteld  vóór  de inwerkingtreding  van  deze wet,  zoals  in  de voorliggende  zaak,  dus 
burgerlijke stuiting vormt ten opzichte van de vordering tot herstel van de schade veroor-
zaakt door de vernietigde administratieve handeling, in casu de vordering van de eiser tot 
herstel van de schade veroorzaakt door de vernietigde administratieve handeling, namelijk 
de ontzetting van de eiser uit zijn opdracht in het hoger secundair onderwijs (bestreden 
arrest, p. 2, nr. I., al. 1-2). Deze regel lijdt uitzondering wanneer de vordering tot schade-
vergoeding vóór de inwerkingtreding van deze wet verjaard is verklaard bij een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingediend.

De wet van 25 juli 2008 is dus wel van toepassing wanneer de vordering tot schadever-
goeding vóór de inwerkingtreding van deze wet verjaard is verklaard bij een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing waartegen cassatieberoep is ingediend,  zoals in de voorlig-
gende zaak (namelijk met het onderhavige cassatieberoep).

2.3. Uit de hierboven vermelde wetsbepalingen (supra, nr. 2.1.), die te dezen toepasse-
lijk zijn (supra, nr. 2.2.), volgt dus dat het beroep tot vernietiging dat de eiser bij de Raad 
van State instelde op 4 november 1982 en dat uitmondde in het arrest van 22 juni 1987, 
burgerlijke stuiting vormt ten opzichte van de vordering van de eiser in de voorliggende 
zaak tot herstel van de schade veroorzaakt door de vernietigde administratieve handeling, 
namelijk de ontzetting van de eiser uit zijn opdracht in het hoger secundair onderwijs 
(bestreden arrest, p. 2, nr. I., al. 1-2, p. 4, in fine).

Nu het bestreden arrest (p. 2, nr. I., al. 1-2, p. 4, nr. 2) vaststelt dat het opstarten van de 
eerste procedure voor de Raad van State op 4 november 1982 vaste datum geeft aan de 
kwestieuze vernietigde beslissing, volgt hier noodzakelijk uit dat die procedure werd inge-
steld en de stuiting een aanvang nam vôôr de vijfjarige verjaringstermijn was verstreken.

De bestreden beslissing dat de vijfjarige beroepstermijn (lees: verjaringstermijn) in casu 
van toepassing is vanaf minstens 1 januari 1982 en aldus de eiser een dagvaarding had 
dienen uit te brengen vóór 1 januari 1987 (bestreden arrest, p. 6, nr. 6), houdt geen reke-
ning met de stuitende werking van het voormelde beroep tot nietigverklaring dat werd 
ingeleid op 4 november 1982.

Zij schendt bijgevolg de artikelen 101 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomp-
tabiliteit en 2244, in het bijzonder derde lid, van het Burgerlijk Wetboek in de te dezen 
toepasselijke versie, artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 en - voor zoveel als nodig - 
artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989, op grond waarvan in de voor-
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liggende zaak, zoals hierboven gepreciseerd, de verjaringstermijn was gestuit tot minstens 
22 juni 1987, zijnde de datum van het vernietigingsarrest, zodat de vijfjarige verjaringster-
mijn minstens niet voor die datum begon te open en niet voor 22 juni 1992 verstreek.

2.4. Uit de overwegingen van het bestreden arrest (p. 2, I., al. 1-2), blijkt dat in de voor-
liggende zaak de eiser een vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door de kwesti-
euze, bij arrest van 22 juni 1987 vernietigde, administratieve handeling tegen de rechts-
voorganger van de verweerster instelde voor de arbeidsrechtbank te Turnhout op 30 maart 
1988, zijnde voor het verstrijken van de vijfjarige verjaringstermijn die, ingevolge de stui-
ting, minstens niet voor 22 juni 1987 begon te lopen en niet voor 22 juni 1992 verstreek.

Hoewel de vordering op 30 maart 1988 tegen de rechtsvoorganger van de verweerster 
werd ingesteld bij verzoekschrift, vormt zij in de voorliggende zaak niettemin burgerlijke 
stuiting in de zin van artikel 2244, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek nu de eiser door 
de indiening van dat verzoekschrift  zijn wil  te kennen heeft  gegeven om in rechte de 
erkenning  van  zijn  recht  op  vergoeding  te  verkrijgen,  niettegenstaande  de  eiser  de 
verweerster  op  22  december  1995  dagvaardde  in  tussenkomst  en  gedinghervatting 
(bestreden arrest, p. 2, nr. I., al. 2).

De bestreden beslissing dat waar de dagvaarding aan de verweerster slechts werd bete-
kend in 1997 (lees 1995) dient de vordering dan ook als verjaard te worden beschouwd 
(bestreden arrest, ibidem, p. 6, nr. 6) schendt bijgevolg de artikelen 101 van de gecoördi-
neerde wetten op de Rijkscomptabiliteit  en 2244 van het Burgerlijk Wetboek in de te 
dezen toepasselijke versie en artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 en - voor zoveel als 
nodig - artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989, op grond waarvan, zoals 
hierboven gepreciseerd, in de voorliggende zaak de verjaringstermijn ingevolge de stui-
ting, minstens niet voor 22 juni 1987 begon te lopen en niet vóór 22 juni 1992 verstreek, 
de eiser bijgevolg zijn vordering op 30 maart 1988 instelde bij verzoekschrift  vóór het 
verstrijken van de vijfjarige verjaringstermijn en dit verzoekschrift op zijn beurt burger-
lijke stuiting vormt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 

1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn verjaard 
en vervallen voorgoed ten voordele van de Staat, onverminderd de vervallenver-
klaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeen-
gekomen bepalingen, de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke of regle-
mentaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf 
jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan 
zij zijn ontstaan.

Krachtens artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betref-
fende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten,  is voormelde 
bepaling  van  overeenkomstige  toepassing  op  de  Gemeenschappen  en  de 
Gewesten. 

2. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geldt die vijfjarige verja-
ringstermijn in de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat, de 
Gemeenschappen of de Gewesten.

3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat voormelde bepaling niet van toepassing 
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is op de vorderingen die ontstaan uit een onrechtmatige overheidsdaad, faalt naar 
recht.

Tweede onderdeel
4.  Krachtens  artikel  2  van  de  wet  van  25  juli  2008 tot  wijziging  van  het 

Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijks-
comptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot 
schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van 
State, wordt artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek aangevuld met twee leden, 
luidende:  "Een dagvaarding voor het  gerecht  stuit de verjaring tot  het  tijdstip 
waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken. Voor de toepassing van 
deze afdeling heeft een beroep tot vernietiging van een administratieve handeling 
bij de Raad van State dezelfde gevolgen ten opzichte van de vordering tot herstel 
van de schade veroorzaakt door de vernietigde administratieve handeling als een 
dagvaarding voor het gerecht".

Luidens artikel 3 van voormelde wet van 25 juli 2008, wordt artikel 101 van 
de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit vervangen 
als volgt: "De verjaring wordt gestuit overeenkomstig de regels van het gemeen 
recht".

Krachtens artikel 4 van de voormelde wet van 25 juli 2008, is die wet van 
toepassing op beroepen tot vernietiging die bij de Raad van State zijn ingediend 
vóór de inwerkingtreding ervan, maar is zij evenwel niet van toepassing wanneer 
de  vordering  tot  schadevergoeding  vóór  de  inwerkingtreding  van  deze  wet 
verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen 
geen cassatieberoep is ingediend.

De wet van 25 juli 2008 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 
augustus 2008 en trad in werking op 1 september 2008. 

5. Een middel dat de schending aanvoert van een wettelijke bepaling die nog 
niet in werking was getreden op het ogenblik van de uitspraak van de bestreden 
beslissing is in de regel niet ontvankelijk.

De omstandigheid dat artikel 4 van de wet van 5 juli 2008 de zaken waarin de 
vordering tot schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van de wet verjaard is 
verklaard  bij  een  in  kracht  van  gewijsde  gegane  beslissing,  maar  waarin  een 
cassatieberoep is ingediend, niet uit het toepassingsveld van de wet sluit, doet 
hieraan geen afbreuk. 

Deze bepaling houdt enkel in dat de nieuwe verjaringsregeling van toepassing 
is in geval de bestreden beslissing, die kracht van gewijsde heeft en de vordering 
tot  schadevergoeding  vóór  de  inwerkingtreding  van  de  wet  verjaard  heeft 
verklaard, ingevolge een cassatie op grond van de schending van een ten tijde 
van  de  uitspraak  van  de  bestreden  beslissing wel  toepasselijke  bepaling haar 
gezag van gewijsde verliest en de zaak aldus opnieuw door de feitenrechter dient 
te worden beoordeeld.

6. Het onderdeel dat aanvoert dat de bestreden beslissing, die op 18 juni 2008 
werd gewezen, de door de wet van 25 juli 2008 ingevoerde bepalingen schendt, 
is niet ontvankelijk.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 499

3° KAMER - 6 september 2010

1º JAARLIJKSE VAKANTIE - VORDERING TOT BETALING VAN VAKANTIEGELD - 
VERJARINGSTERMIJN - HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE - GUNSTIGER TERMIJN 
VOORTVLOEIEND UIT SPECIFIEKE WETGEVING - TOEPASSING

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE 
- GUNSTIGER TERMIJN VOORTVLOEIEND UIT SPECIFIEKE WETGEVING - DRAAGWIJDTE

1º  en 2°  Uit  de  parlementaire  voorbereiding  blijkt  dat  met  de bewoordingen "gunstiger 
termijnen, voortvloeiend uit de specifieke wetgevingen" zoals bepaald in artikel 23, eerste  
lid van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzek-
erde, ook de in de specifieke wetgevingen bepaalde verjaringstermijnen zijn bedoeld,  
binnen dewelke de vorderingen tot toekenning, betaling of terugvorderingen dienen te 
worden ingesteld wanneer in die wetgevingen geen beroepstermijn is bepaald, zodat het 
arrest dat oordeelt dat het beroep ingesteld overeenkomstig artikel 46 van de Jaarlijkse  
Vakantiewet binnen de verjaringstermijn van vijf jaar voor de vordering tot betaling van 
het vakantiegeld, zijnde een voor de verzekerde gunstiger termijn dan deze bepaald in 
artikel 23, eerste lid van het handvest van de sociaal verzekerde, tijdig werd ingesteld, 
zijn beslissing naar recht verantwoordt.  (Art. 23, eerste lid, Wet 11 april 1995; Art. 46, 
Vakantiewet)

(NATIONALE PATROONKAS VOOR BETAALD VERLOF IN BOUWBEDRIJVEN EN OPENBARE WERKEN V. T. D.)

ARREST

(AR S.10.0004.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 oktober 2009 gewezen door 

het arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 8 (zoals vervangen bij wet van 25 juni 1997) en 23, eerste lid, (zoals 
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vervangen bij wet van 25 juni 1997) van de Wet van 11 april 1995 tot invoering van het 
"handvest" van de sociaal verzekerde;

- de artikelen 12 (vóór zijn wijziging bij wet van 24 december 2002), 44 en 46bis, 
eerste lid, (ingevoegd bij wet van 30 december 2001 en vóór zijn wijziging bij wet van 24 
december 2002) van de op 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie van de werknemers,

- de artikelen 22 en 23, inzonderheid §1, (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 
april 1997) van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werkne-
mers.

Bestreden beslissing
De vierde  kamer  van  het  arbeidshof  te  Antwerpen  verklaart  in  het  bestreden arrest 

verweerders hoger beroep ontvankelijk en gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis 
van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 24 april 2006 (behalve wat betreft de kosten), 
en opnieuw rechtdoende, oordeelt het arbeidshof dat verweerders oorspronkelijk beroep 
tijdig was ingediend, dat de eiseres vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit 
van 10 november 2004 geen appreciatiebevoegdheid kende over de gegrondheid van de 
economische werkloosheid en dat de betreffende dagen van economische werkloosheid 
moesten worden gelijkgesteld met gewerkte dagen. Het arbeidshof vernietigt derhalve de 
beslissing van 20 juni 2002 en veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerder van 
een achterstallig nettobedrag van 1658,17 euro, te verhogen met de wettelijke en gerechte-
lijke intresten, uit hoofde van vakantiegeld. De eiseres werd tevens in de kosten veroor-
deeld.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing onder meer op volgende motieven (arrest pp. 4 tot 
en met 6):

"4. Ten gronde
4.1. Ontvankelijkheid van het beroep bij de arbeidsrechtbank
Eerst wordt nagegaan of de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van 

de sociaal verzekerde (hierna wet handvest sociaal verzekerde) van toepassing is en of 
door de invoering van voormelde wet de termijn om beroep aan te tekenen wordt beperkt 
tot drie maanden.

4.1.1. Toepassing van de wet handvest sociaal verzekerde
Partijen voeren geen betwisting over het feit dat de wet handvest sociaal verzekerde 

van toepassing is. Artikel 2 bepaalt inderdaad, met verwijzing naar de wet van 29 juni 
1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, dat de 
regeling van de uitkeringen betreffende de jaarlijkse vakantie behoort tot de sociale zeker-
heid en voormelde wet hierop van toepassing is.

Artikel 23 wet handvest sociaal verzekerde bepaalt:
'Onverminderd  gunstiger  termijnen  voortvloeiend  uit  specifieke  wetgevingen  moet 

tegen de beslissingen van de instellingen van sociale zekerheid die bevoegd zijn voor de 
toekenning,  betaling of de terugvordering van prestaties, op straffe  van verval,  beroep 
worden ingesteld binnen drie maanden na de kennisgeving van die beslissingen of na de 
kennisneming  van  de  beslissing door  de sociaal  verzekerde  indien geen  kennisgeving 
plaats had.

Onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetgevingen moet elk 
beroep tot erkenning van een recht tegen een instelling van sociale zekerheid ook worden 
ingesteld op straffe van verval, binnen drie maand na de vaststelling van het in gebreke 
blijven van de instelling'.
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(De eiseres) leidt uit deze bepaling af dat wanneer de specifieke wetgeving,  hier de 
wetgeving  betreffende  de  jaarlijkse  vakantie,  geen  termijn  voorziet  om  beroep  in  te 
stellen,  de  sociaal  verzekerde  binnen de drie maanden na ontvangst  van  de beslissing 
beroep moet instellen bij de bevoegde instelling.

(Verweerder) stelt dat de gecoördineerde Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van 
28 juni 1971 (hierna: jaarlijkse vakantiewet) evenwel voorzien in een gunstigere termijn, 
waardoor een beroep niet binnen de drie maanden dient ingediend te worden.

4.1.2. Het ontbreken van een voorzieningstermijn
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een verjaringstermijn en een voor-

zieningstermijn om beroep aan te tekenen tegen een administratieve beslissing.
Zo bepaalt artikel  46bis jaarlijkse vakantiewet,  zoals het van toepassing was op het 

ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen:
'De vordering met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld van een arbeider of 

een leerling-arbeider of van een persoon onderworpen aan de sociale zekerheidsregeling 
voor werknemers ingevolge de door hem geleverde artistieke prestaties en/of de door hem 
geproduceerde artistieke werken verjaart na vijf jaar, vanaf het einde van het vakantie-
dienstjaar waarop dat vakantiegeld betrekking heeft'.

Dit artikel voorziet derhalve in een verjaringstermijn van vijf jaar om een vordering tot 
uitbetaling van het vakantiegeld te stellen.

Wanneer  de  bevoegde  instelling,  hier  (de  eiseres),  evenwel  een  beslissing  heeft 
genomen betreffende het recht op vakantiegeld, geldt evenwel de voorzieningstermijn om 
beroep in te stellen tegen deze beslissing en niet de verjaringstermijn.

Er  moet  dus  nagegaan  worden  welke  voorzieningstermijn  (verweerder)  in  acht  had 
moeten nemen, waarbij vastgesteld wordt dat de jaarlijkse vakantiewet geen voorzienings-
termijn bepaalt om beroep in te stellen.

Door het  ontbreken  van een voorzieningstermijn  leidt  (de eiseres)  hieruit  af  dat  de 
termijn van drie maanden moet toegepast worden zoals bepaald door artikel 23 wet hand-
vest sociaal verzekerde. Hiervoor verwijst (de eiseres) naar een verslag van de Commissie 
voor Sociale Zaken en naar de voorbereidende werken bij de invoering van de wet hand-
vest  sociaal verzekerde,  waarin aanvankelijk een onderscheid gemaakt wordt tussen de 
verjaringstermijn en de termijn om beroep in te stellen.

Uit de door (de eiseres) geciteerde documenten kan evenwel niet afgeleid worden dat 
de termijn van drie maanden ook toegepast moet worden in de hypothese wanneer  de 
toepasselijke wetgeving, zoals deze betreffende de jaarlijkse vakantie, geen voorzienings-
termijn voorziet.

Bovendien  blijkt  uit  de  voorbereidende  werken  bij  de  wijziging  van  artikel  23 wet 
handvest sociaal verzekerde dat het niet de bedoeling was om in sectoren waar er geen 
termijn voorzien werd om beroep in te stellen, de termijn van drie maanden alsnog toe te 
passen:

'In  sommige  sociale  zekerheidsregelingen  is  thans  geen  termijn  voorzien  voor  het 
instellen van beroep tegen (bepaalde) beslissingen. Daardoor is een beroep ontvankelijk 
indien het binnen de algemene termijn van 30 jaar wordt  ingesteld.  Daar deze termijn 
gunstiger  is  voor  de betrokkene lijkt  het  niet  de bedoeling van het Handvest  om hier 
verandering in te brengen. Gelet op het ontbreken van een uitdrukkelijke 'gunstiger bepa-
ling' zou artikel 23 van het Handvest echter kunnen geïnterpreteerd worden in de zin dat 
toch de termijn van drie maand voor het instellen van een beroep van toepassing wordt. 
Daarom wordt voorgesteld om het begrip 'gunstiger bepaling' te vervangen door 'gunstiger 
termijn'. (Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 
april 1995 tot invoering van een handvest van de sociaal verzekerde,  Parl. St.  Kamer, 
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1996- 97, nr. 907/1, 19).
Aangezien er in de sector van de jaarlijkse vakantie geen enkele termijn wordt bepaald 

en er door de invoering van de wet handvest sociaal verzekerde geen beperkende beroeps-
termijn wordt ingevoerd, moet er enkel rekening gehouden worden met de regelen inzake 
verjaring.

(...).
Aangezien de vordering werd ingesteld binnen de verjaringstermijn van vijf jaar - het 

beroep werd immers ingediend in november 2002 terwijl de beslissing van de (eiseres) op 
20 juni 2002 werd ter kennis gebracht - is het beroep tijdig ingediend.

De loutere vermelding van een beroepstermijn op de beslissing door de VZW is geen 
bindende termijn. De VZW kan immers de wettelijke rechten van de sociaal verzekerde 
niet beperken door eenzijdig een beroepstermijn te bepalen die niet wettelijk voorzien is.

De verwijzing naar een advies van het auditoraat-generaal te Gent brengt hierin geen 
verandering.

Het beroep werd derhalve tijdig ingediend en dient ten gronde onderzocht te worden."
Grieven
Luidens artikelen 12 en 44 van de op 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betreffende 

de jaarlijkse vakantie van de werknemers en artikel 22 van het koninklijk besluit van 30 
maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betref-
fende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, hebben de bijzondere vakantiefondsen, 
zoals de eiseres er een is, tot opdracht aan de arbeiders die van hen afhangen het vakantie-
geld uit te betalen waarop zij aanspraak kunnen maken in uitvoering van deze gecoördi-
neerde wetten.

Luidens artikel 8 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de 
sociaal  verzekerde,  waarvan  het  arbeidshof  vaststelt  dat  niet  betwist  werd  dat  ze  van 
toepassing was op de regeling inzake de jaarlijkse vakantie, worden de sociale prestaties 
toegekend  hetzij  ambtshalve  wanneer  dit  materieel  mogelijk  is,  hetzij  op  schriftelijk 
verzoek.

Het is niet gebruikelijk met betrekking tot het vakantiegeld een verzoek tot uitbetaling 
in  te  dienen.  De  werknemer  moet  dus  niet  om  de  betaling  verzoeken.  De  betaling 
geschiedt ambtshalve, weze het na overlegging van de vereiste stukken, in beginsel op het 
ogenblik  dat de arbeider zijn vakantie  neemt (artikel  23 van het genoemde  koninklijk 
besluit van 30 maart 1967).

Zoals door de eiseres aangevoerd (syntheseconclusie p. 15, "uiterst ondergeschikt") en 
noch door de verweerder betwist, noch door het arbeidshof verworpen, betaalde de eiseres 
aan de verweerder op 19 juni 2002 een netto-vakantiegeld van 912,32 euro, daar waar hij 
bij gelijkstelling van de dagen van economische werkloosheid in het dienstjaar 2001, voor 
het vakantiejaar 2002 nog bijkomend recht zou hebben op netto 1658,17 euro.

Zoals door de eiseres aangevoerd (syntheseconclusie p. 4, nr. 4) en door het arbeidshof 
erkend (arrest p. 3, bovenaan en p. 4, tweede volle alinea), bracht de eiseres, conform 
artikel 7 van de genoemde wet van 11 april 1995, met een aangetekend schrijven van 20 
juni 2002 de verweerder op de hoogte van het feit dat de dagen van economische werk-
loosheid niet als gelijkgestelde arbeidsdagen werden in aanmerking genomen.

Overeenkomstig artikel 23, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van 
het 'handvest' van de sociaal verzekerde, moet "onverminderd gunstiger termijnen voort-
vloeiend uit specifieke wetgevingen, tegen de beslissingen van de instellingen van sociale 
zekerheid die bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of de terugvordering van presta-
ties, op straffe van verval, beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de kennisge-
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ving van die beslissingen (...)".
Aldus wordt een termijn bepaald binnen dewelke de sociaal verzekerde op straffe van 

verval moet opkomen tegen een voor hem ongunstige beslissing van een instelling van 
sociale zekerheid in de zin van artikel 2 van de genoemde wet van 11 april 1995. Terzake 
vakantiegelden voor arbeiders geldt geen "gunstiger termijn voortvloeiend uit een speci-
fieke wetgeving" om op te komen tegen een beslissing van een instelling van sociale 
zekerheid.

Anderzijds bepaalde artikel 46bis van de genoemde gecoördineerde wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie van de werknemers, zoals van kracht op 8 november 2002, datum 
waarop de verweerder een vordering instelde voor de arbeidsgerechten, dat de vordering 
met  het  oog op de uitbetaling van  het  vakantiegeld  van  een arbeider  of  een leerling-
arbeider  verjaarde na vijf  jaar,  vanaf  het  einde van het  vakantiedienstjaar  waarop  dat 
vakantiegeld betrekking heeft.

De  verjaringstermijn  en  de  termijn  tot  het  instellen  van  een  "beroep"  tegen  een 
beslissing van een instelling van sociale zekerheid, zijn van een verschillende orde, zoals 
ook door het arbeidshof erkend (arrest p. 5, nr. 4.1.2., eerste alinea).

De verjaring is een middel om, na verloop van tijd, en onder de wettelijke vereisten, 
een recht te verkrijgen (verkrijgende verjaring) of van een verbintenis bevrijd te worden 
(bevrijdende verjaring).

De termijn die op straffe van verval is voorgeschreven om een bepaalde beslissing van 
een instelling van sociale zekerheid te betwisten,  strekt niet tot het verkrijgen van een 
recht noch tot bevrijding van een verbintenis. Het is een procedurele vereiste die noodza-
kelijk moet worden nageleefd om de gelding van een getroffen beslissing eventueel teniet 
te kunnen doen.

De regel, neergelegd in artikel  23 van de genoemde wet van 11 april 1995, luidens 
dewelke de termijn van drie maanden om op te komen tegen beslissingen van de instel-
lingen  van  sociale  zekerheid  moet  wijken  voor  "gunstiger  termijnen  voortvloeiend  uit 
specifieke wetgevingen", strekt ertoe voorrang te geven aan een in een specifieke wetge-
ving voorziene of hieruit voortvloeiende langere termijn om op te komen tegen de beslis-
singen van een instelling van sociale zekerheid.

Bij ontstentenis van een gunstiger termijn, voortvloeiend uit een specifieke wetgeving, 
voor  het  betwisten  van  beslissingen  van  een  instelling  van  sociale  zekerheid,  geldt 
derhalve de bij genoemd artikel 23 van de wet van 11 april 1995 gestelde termijn.

De regel, neergelegd in dit artikel 23 van de wet van 11 april 1995, heeft niet tot gevolg 
dat, bij ontstentenis van enige termijn, in een specifieke wetgeving, voor het betwisten 
van  beslissingen  van  een  instelling  van  sociale  zekerheid,  toepassing  moet  worden 
gemaakt van de verjaringstermijn, voor zover die langer is dan drie maanden.

Het arbeidshof kon derhalve niet wettig oordelen dat aangezien er in de sector van de 
jaarlijkse vakantie geen enkele termijn wordt bepaald (voor het betwisten van beslissingen 
van een instelling van sociale zekerheid) en er door de invoering van de wet handvest 
sociaal verzekerde geen beperkende beroepstermijn wordt ingevoerd,  er enkel rekening 
moet gehouden worden met de regelen inzake de verjaring en dat, aangezien de vordering 
werd ingesteld binnen de verjaringstermijn van vijf jaar, het beroep tijdig was.

Het arbeidshof schendt bijgevolg alle in het middel genoemde wetsbepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 23, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering 

van het handvest van de sociaal verzekerde (Wet Handvest Sociaal Verzekerde) 
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moet, onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit de specifieke wetge-
vingen,  tegen  de  beslissingen  van  de  instellingen  van  sociale  zekerheid  die 
bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of de terugvordering van prestaties, op 
straffe van verval, beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de kennisge-
ving van die beslissing of na de kennisneming van die beslissing door de sociaal 
verzekerde indien geen kennisgeving plaatshad.

2.  Uit  de  parlementaire  voorbereiding  blijkt  dat  met  de  bewoordingen 
"gunstiger termijnen, voortvloeiend uit de specifieke wetgevingen" ook de in de 
specifieke  wetgevingen  bepaalde  verjaringstermijnen  zijn  bedoeld,  binnen  de 
welke  de  vorderingen  tot  toekenning,  betaling  of  terugvorderingen  dienen  te 
worden ingesteld wanneer in die wetgevingen geen beroepstermijn is bepaald.

3. Krachtens artikel 46bis,  eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 juni 
1971 houdende aanpassing en coördinatie van de wetsbepalingen betreffende de 
jaarlijkse vakantie van de werknemers, zoals te dezen van toepassing, verjaart de 
vordering tot uitbetaling van het vakantiegeld vijf jaar vanaf het einde van het 
vakantiedienstjaar waarop dat vakantiegeld betrekking heeft.

4. Het arrest stelt vast dat:
-  in de sector  jaarlijkse vakantie  geen  specifieke  termijn is  bepaald  binnen 

dewelke beroep moet worden ingesteld tegen een beslissing van een verlofkas tot 
niet-toekenning van vakantiegeld om reden dat de in rekening gebrachte werk-
loosheidsdagen niet als gelijkgestelde dagen worden aanvaard omdat zij niet het 
gevolg zouden zijn van economische redenen;

-  de  beslissing  van  de  eiseres  waarbij  geen  gelijkgestelde  dagen  werden 
aanvaard en dienvolgens het overeenstemmend vakantiegeld werd geweigerd, op 
20 juni 2002 aan de verweerder ter kennis werd gebracht;

- het beroep tegen de voormelde beslissing ingesteld werd in november 2002.
5.  Het  arrest  oordeelt  dat  dit  beroep,  ingesteld  overeenkomstig  voormeld 

artikel 46 van de Jaarlijkse Vakantiewet binnen de verjaringstermijn van vijf jaar 
voor de vordering tot betaling van het vakantiegeld, zijnde een voor de sociaal 
verzekerde gunstiger termijn dan deze bepaald in voormeld artikel 23, eerste lid, 
van het Handvest voor de Sociaal Verzekerde, tijdig werd ingesteld.

6. Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht, zonder schending 
van de aangewezen wetsbepalingen.

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

6 september 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h.  Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van  mevr.  Mortier,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.
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Nr. 500

2° KAMER - 7 september 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - VERZET EN CASSATIEBEROEP DOOR BEKLAAGDE - ARREST 
VAN HET HOF - LAATTIJDIG CASSATIEBEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZET NIET ONTVANKELIJK - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º VERZET - STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZET EN CASSATIEBEROEP DOOR BEKLAAGDE - ARREST 
VAN HET HOF - LAATTIJDIG CASSATIEBEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZET NIET ONTVANKELIJK - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatieberoep van de beklaagde 
tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die het verzet tegen het  
arrest dat de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden heeft onderzocht,  
niet  ontvankelijk verklaart wanneer een cassatieberoep tegen voornoemd arrest reeds 
niet  ontvankelijk  werd  verklaard  wegens  laattijdigheid.  (Art.  235ter,  Wetboek  van 
Strafvordering)

(P.)

ARREST

(AR P.10.0873.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 april 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht. 
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij arrest van 19 december 2006 stelde het hof van beroep te Gent, kamer van 

inbeschuldigingstelling,  in  afwezigheid  van  de  eiser,  geen  onregelmatigheden 
vast met betrekking tot de bijzondere opsporingsmethode observatie.

Bij akten van 16 april 2008 tekende de eiser zowel verzet als cassatieberoep 
aan tegen dit arrest van 19 december 2006.

Bij arrest van 23 december 2008 heeft het Hof dit cassatieberoep wegens laat-
tijdigheid niet ontvankelijk verklaard.

Bij arrest van 29 april 2010 verklaarde het hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling, het verzet niet ontvankelijk.

Het is tegen dit laatste arrest dat thans het cassatieberoep wordt gericht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
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1. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft reeds bij arrest van 19 december 
2006 geoordeeld dat de bijzondere opsporingsmethode observatie regelmatig is 
verlopen.  Het  cassatieberoep  tegen  dit  arrest  werd  verworpen,  zodat  die 
beslissing onverkort blijft bestaan.

Het cassatieberoep van de eiser is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassa-

tieberoep, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Goethals –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. H. Rieder, Gent.

Nr. 501

2° KAMER - 8 september 2010

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - STUKKEN OF VERKLARINGEN DIE 
DOOR DE BELASTINGADMINISTRATIE ZIJN VERKREGEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - RECHT OP 
STILZWIJGEN - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - RECHT OP STILZWIJGEN - 
STUKKEN OF VERKLARINGEN DIE DOOR DE BELASTINGADMINISTRATIE ZIJN VERKREGEN - GEVOLG

1º en 2° De aanwezigheid, in het strafdossier, van stukken of verklaringen die de belastin-
gadministratie heeft verkregen op grond van een wet die gebrek aan medewerking met 
een geldboete bestraft, miskent alleen het recht op stilzwijgen van degene tegen wie zij  
in  het  later  gevoerde  strafproces  worden  aangewend,  wanneer  de  aldus  vergaarde 
gegevens samenvallen met het bewijs van de hem tenlastegelegde misdrijven1.

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1837.F)

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

Luik, correctionele kamer, van 21 december 2006 en 21 november 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 2 april 2008, AR P.07.1744.F, AC, 2008, nr. 202.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep tegen het arrest van 21 december 2006 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Het cassatieberoep tegen het arrest van 21 november 2008
Middel
Eerste onderdeel
De eiser voert aan dat het tegen hem ingebrachte bewijs werd verkregen met 

miskenning van zijn recht  op stilzwijgen,  aangezien het  steunt op stukken of 
verklaringen die de belastingadministratie heeft verkregen op grond van een wet 
die gebrek aan medewerking met een geldboete bestraft.

Het arrest wijst er inderdaad op dat de speurders onder meer informatie hebben 
geput  uit  inlichtingen  en stukken die  door  de ambtenaren  van de Bijzondere 
Belastingsinspectie zijn meegedeeld tijdens hun verhoor als getuige.

Het arrest stelt evenwel ook vast dat het door de vervolgende partij aan het 
rechtscollege voorgelegde bewijsmateriaal in essentie gebaseerd is op de speci-
fieke ambtsverrichtingen die in de loop van het eigenlijke strafonderzoek zijn 
gedaan.

De appelrechters oordelen aldus dat het door de eiser aan de belasting-admini-
stratie  overhandigde  factuurboek,  moet  onderscheiden  worden  van  het  bewijs 
van  de hem telastgelegde  misdrijven,  vermits  de gegevens  die  de Bijzondere 
Belastingsinspectie heeft aangedragen alleen hebben gediend als de start van het 
onderzoek van de speurders.

Het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing aldus naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser heeft aangevoerd dat het bewijs op oneerlijke wijze was aangebracht 

aangezien  de  belastingambtenaar  gebruik  heeft  gemaakt  van  een  verzoek  om 
inlichtingen dat  collega's  in het  kader  van lopende onderzoeken hadden inge-
diend, om stukken op te vragen met betrekking tot andere fiscale verrichtingen.

Het middel verwijt het arrest dat het oordeelt dat die werkwijze niet oneerlijk 
is en dat het een geoorloofde uitwisseling van informatie tussen belastingambte-
naren betreft, naar aanleiding van hun respectieve onderzoeken.

De door de eiser opgeworpen grief van oneerlijkheid heeft alleen betrekking 
op de wijze waarop de stukken zijn verkregen, die, zoals het arrest  overigens 
preciseert, moeten onderscheiden worden van de bewijzen die in het kader van 
het strafonderzoek zijn vergaard.

Aangezien  de  overweging  waarop  kritiek wordt  uitgeoefend  geen  weerslag 
heeft op de wettigheid van de veroordeling, is het onderdeel niet ontvankelijk bij 
gebrek aan belang. 
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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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 502

2° KAMER - 8 september 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - DERVING VAN 
BEROEPSINKOMSTEN - VERVANGINGSINKOMSTEN OF OUDERDOMSPENSIOEN - IN AANMERKING NEMEN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - ONGEVAL - GETROFFENE - MATERIËLE SCHADE - DERVING VAN 
BEDRIJFSINKOMSTEN - VERVANGINGSINKOMSTEN OF OUDERDOMSPENSIOEN - IN AANMERKING NEMEN

1º en 2° De schade die de getroffene lijdt wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid die  
hem  op  onrechtmatige  wijze  is  toegebracht,  kan  bestaan  in  de  derving  van 
beroepsinkomsten ten gevolge van die ongeschiktheid; het vervangingsinkomen of het  
rustpensioen dat hem wordt uitgekeerd dient alleen in aanmerking te worden genomen 
voor de raming van dat nadeel wanneer het strekt tot herstel van dezelfde schade als die  
welke in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld1.

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

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0673.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 

correctionele rechtbank te Luik van 17 maart 2009.
De eiseres  I,  Axa Belgium nv,  voert  in  een  memorie  die  aan  dit  arrest  is 

gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie Cass., 29 nov. 2006, AR P.06.0068.F, AC, 2006, nr. 609.
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A. Het cassatieberoep van Axa Belgium nv
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering van R. C. tegen de eiseres
(...)
Tweede middel van de eiseres I
Tweede onderdeel
Het onderdeel verwijt het vonnis dat het de materiële schade die is veroorzaakt 

door  de  gedeeltelijke  blijvende  arbeidsongeschiktheid  die  de  verweerder  I.1. 
tussen 1 januari 2001 en 1 april 2009 heeft geleden, raamt, door als berekenings-
grondslag  het  netto  maandloon  te  nemen  dat  hem  zou  zijn  betaald  en  door 
daarvan niet de in hetzelfde tijdvak ontvangen bedragen van het brugpensioen af 
te trekken.

De schade die de getroffene lijdt wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid 
die hem op onrechtmatige wijze was toegebracht, kan bestaan in het verlies van 
beroepsinkomsten ten gevolge van die ongeschiktheid.

De  vervangingsinkomens  of  het  rustspensioen  die  hem worden  uitgekeerd, 
dienen alleen in aanmerking te worden genomen voor de raming van dat nadeel 
wanneer zij strekken tot herstel van dezelfde schade als die welke in de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld. 

Het vonnis stelt vast dat de verweerder I.1. brugpensioen heeft genoten van 1 
januari 2001 tot 1 januari 2009, de dag van zijn pensionering.

Het vonnis vermeldt dat het ongeval waarbij de dochter van de verweerder I.1. 
is omgekomen op hem een morele en mentale weerslag heeft gehad. Het voegt 
eraan toe dat dit ongeval veeleer de aanleiding was voor zijn brugpensioen dan 
de werkelijke en enige oorzaak ervan.

Die overwegingen betekenen niet dat de verweerder I.1. op brugpensioen zou 
zijn gegaan ook als het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan.

De eiseres I. had gevorderd dat rekening zou worden gehouden met de aan de 
verweerder  I.1.  toegekende  bedragen  van brugpensioen,  en  had  de  rechtbank 
daarbij verzocht die bedragen af te trekken van het theoretische referentieloon 
dat als berekeningsgrondslag wordt genomen.

De rechtbank heeft de van 1 januari 2001 tot 1 april 2009 geleden materiële 
schade geraamd door in verband met het netto-loon, alleen rekening te houden 
met het door de geneesheer-deskundige vastgestelde arbeidsongeschikt-heidsper-
centage.  Zij  heeft  bijgevolg  de  voormelde  uitkeringen  niet  in  aanmerking 
genomen.

De weigering van de gevorderde aftrek is niet naar recht verantwoord omdat 
de appelrechters niet hebben uitgesloten dat de betaling van de bedragen van het 
brugpensioen strekte tot herstel van diezelfde schade.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Het eerste middel dat niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing 

kan leiden, behoeft geen antwoord.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent  akte van de afstand van het  cassatieberoep  van de eiseres  I  (Axa 

Belgium nv) in zoverre het  gericht  is tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van D. L. en European Owens Corning Fiberglas nv.

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, op de burgerlijke rechtsvorde-
ring van de verweerder I.1. (R. C.) tegen de eiseres I. (Axa Belgium, nv), deze 
veroordeelt  om de verweerder  I.  1.  (R.  C.)  61.738,61 euro  uit  te  betalen  als 
vergoeding van de materiële schade die voortvloeit uit de gedeeltelijke blijvende 
arbeids-ongeschiktheid.

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

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres I., (Axa Belgium, nv) in de helft van de kosten van haar 

cassatieberoep,  de  verweerder  I.1.  (R.  C.)  in  het  overige  van  de  voormelde 
kosten en de overige eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Verviers, 
rechtszitting houdende in hoger beroep.

8  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 503

2° KAMER - 8 september 2010

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - BEGRIP - BELAGING

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - BELAGING - 
VOORWAARDEN - OBJECTIEF STORENDE OVERLAST

1º en 2° Het wanbedrijf belaging bestaat voor de dader uit het zich opzettelijk gedragen op 
een wijze die de rust van de geviseerde persoon ernstig kan verstoren; daartoe is vereist  
dat  de  aan  de  klager  berokkende  overlast  objectief  als  zwaar  storend  kan  worden  
ervaren omdat er geen enkele redelijke verantwoording voor is1.  (Art. 442bis, Strafwet-
boek)

(B. T. G.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 21 feb. 2007, AR P.06.1415.F, AC, 2007, nr. 107; Christophe MEUNIER, La répression du 
harcèlement, Rev.dr.pén., 1999, p 739-750.
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(AR P.10.0523.F)

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

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 februari 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De  eiseres  verwijt  het  arrest  dat  het  artikel  442bis Strafwetboek  schendt, 

artikel  32ter Wet Welzijn Werknemers  bij  de uitvoering van hun werk, inge-
voegd door artikel 5 van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming 
tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, de artikelen 
128, 130, 135, 217 tot 227 en 539 Wetboek van Strafvordering alsook artikel 149 
Grondwet.

De kamer van inbeschuldigingstelling wordt verweten dat zij de buitenvervol-
ging-stelling, wegens belaging, van de verweerder heeft bevestigd, ofschoon het 
arrest wijst op een bewezen verstoring van de rust van de klaagster en, volgens 
de klaagster, de door het onderzoek vergaarde bezwaren volstaan om de verwij-
zing te verantwoorden.

Artikel  149  Grondwet  is  niet  toepasselijk  op  de  onderzoeksgerechten  die 
uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging.

De eiseres geeft niet aan in hoeverre de bekritiseerde beslissing de artikelen 
135, 217 tot 227 en 539 Wetboek van Strafvordering schendt, die op onduide-
lijke wijze worden aangevoerd.

Om strafbaar te zijn op grond van artikel 442bis Strafwetboek moet de dader 
zich opzettelijk hebben gedragen op een wijze die de rust van de betrokkene 
ernstig kan verstoren.

Om strafrechtelijk gestraft te kunnen worden volstaat het niet dat de houding 
van een chef door diens ondergeschikte wordt ervaren als een aantasting van zijn 
rust. Tevens wordt vereist dat de aan de klager berokkende overlast objectief als 
zwaar storend kan worden aangevoeld omdat er geen enkele redelijke verant-
woording voor is.

De redenen van het arrest komen hierop neer dat de verstoring van de rust van 
de klaagster niet het ernstige karakter vertoont dat door het voormelde artikel 
442bis wordt  vereist  om  de  in  dat  artikel  strafbaar  gestelde  belaging  uit  te 
maken.

Om die feitelijke beoordeling tegen te spreken voert de eiseres met name aan 
dat  de  tegen  haar  opstelde  negatieve  beoordelingsnota's  en  -verslagen  niet 
verantwoord  waren  en haar  een depressie  hebben bezorgd,  dat  haar  directeur 
haar  met  geweld  uit  zijn  bureau  heeft  gezet  en  ervoor  gezorgd  heeft  dat  de 
Franse Gemeenschap haar tijdelijke aanstelling niet heeft hernieuwd.

De eiseres vraagt  aldus dat het Hof de feitelijke gegevens van de zaak zou 
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onderzoeken, iets waartoe het Hof niet bevoegd is.
De kamer van inbeschuldigingstelling stelt vast dat één van de bestanddelen 

van het misdrijf belaging ontbreekt. Zij antwoordt aldus op de conclusie van de 
eiseres en verantwoordt naar recht haar beslissing om de verweerder, bij gebrek 
aan voldoende aanwijzingen, niet naar de correctionele rechtbank te verwijzen. 

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

8 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop,  advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. V. De Wolf, Brussel en O. Roland, Brussel.

Nr. 504

2° KAMER - 8 september 2010

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - VOORWAARDE - 
THERAPIE

2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - 
TENUITVOERLEGGING VAN DE MAATREGEL - IN EEN DAARTOE DOOR DE REGERING GEORGANISEERDE 
INRICHTING - WETTIGHEID

1º De internering is in de eerste plaats een veiligheidsmaatregel zodat de therapie die een 
dergelijke toestand vereist geen wettelijke voorwaarde is voor de regelmatigheid van de  
vrijheidsberoving, ook al heeft die, naast de bescherming van de maatschappij, tot doel  
om  de  geïnterneerde  de  nodige  verzorging  te  verstrekken1.  (Artt.  1  en  7,  Wet 
Bescherming Maatschappij)

2º  De  tenuitvoerlegging  van  de  interneringsmaatregel  wordt  niet  onwettig  alleen  maar 
omdat zij plaatsvindt in een van de daartoe door de regering georganiseerde inrichtingen, 
veeleer dan in een andere inrichting die bijzonder aangewezen is voor de eventuele ther-
apie2. (Art. 14, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij)

(R.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1058.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Hoge Commissie tot 

bescherming van de maatschappij, van 27 mei 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

1 Zie Cass., 20 jan. 1987, AR 1062, AC, 1987, nr. 291, en noot 1.
2 Zie GwH, 30 juni 1999, nr. 78/99.
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Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser heeft voor de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij 

aangevoerd dat zijn detentie, in de zin van artikel 5.1.e EVRM, niet rechtmatig 
was op grond dat  hij niet de behandeling krijgt  die zijn toestand vereist,  met 
name dat hij geen psychologische en psychotherapeutische zorgen in eigen taal 
krijgt.

De beslissing wordt  verweten  dat  zij  op dat  verweer  niet  antwoordt  of  het 
alleen beantwoordt met schending van het voormelde artikel 5, van artikel 12 
Grondwet en Wet Bescherming Maatschappij.

De voormelde wet staat de internering toe van een inverdenkinggestelde die 
een  feit,  misdaad  of  wanbedrijf  genoemd,  heeft  gepleegd  en  die  zich in  een 
ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid bevindt die hem onge-
schikt maakt tot het controleren van zijn daden.

Aangezien de internering in de eerste plaats een veiligheidsmaatregel is, is de 
therapie die een dergelijke toestand vereist geen wettelijke voorwaarde voor de 
regelmatigheid van de vrijheidsberoving, ook al heeft die, naast de bescherming 
van  de  maatschappij,  tot  doel  om  de  geïnterneerde  de  nodige  zorgen  te 
verstrekken.

De commissies  tot  bescherming  van  de  maatschappij  putten  uit  artikel  14, 
tweede  lid,  van de wet  de mogelijkheid,  en niet  de  verplichting,  om bij  een 
speciaal met redenen omklede beslissing, de plaatsing te gelasten in een inrich-
ting die daartoe vanuit het oogpunt van veiligheid en verzorging is aangewezen. 
Daaruit  volgt  dat  de  tenuitvoerlegging  van  de  interneringsmaatregel  niet 
onwettig wordt alleen maar omdat zij plaatsvindt in een van de inrichtingen die 
daartoe door de regering zijn georganiseerd, veeleer dan in een andere inrichting 
die bijzonder aangewezen is voor de therapie die zij kan verstrekken.

De Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij heeft geantwoord 
op het in het middel weergegeven verweer, door te vermelden dat het, om over 
een  verzoek tot  invrijheidstelling uitspraak  te  doen,  volstond om na  te  gaan, 
enerzijds, of de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende is verbeterd en, 
anderzijds, of de voorwaarden voor zijn reclassering zijn vervuld. De bestreden 
beslissing oordeelt dat geen van beide in artikel 18 van de wet bepaalde voor-
waarden is vervuld.

Met die overwegingen verantwoorden de appelrechters, die de motivering van 
de eerste  rechter  betreffende het  gebrek aan behandeling niet  hebben overge-
nomen, hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel berust op de bewering dat de eiser niet de vereiste zorgen ontvangt, 
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dat zijn gezondheidstoestand verslechtert en zijn hechtenis bijgevolg een onmen-
selijke en onterende behandeling is. De beslissing wordt eveneens verweten dat 
zij op dat verweer niet antwoordt.

In zoverre het middel een onderzoek naar de feitelijke voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van de internering vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is 
het niet ontvankelijk.

Voor het overige antwoordt de beslissing op het voormelde verweer, door te 
oordelen  dat  het  feit  dat  de  eiser  alleen  Duits  spreekt  niet  betekent  dat  de 
betrokken autoriteiten niet alle nuttige maatregelen hebben genomen om hem de 
vereiste zorgen te waarborgen.

Het middel mist wat dat betreft feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

8 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
V. Hissel, Luik.

Nr. 505

2° KAMER - 8 september 2010

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD 
DOOR EEN ANDERE LIDSTAAT - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - WEIGERINGSGRONDEN

Het feit dat de betrokkene op het grondgebied van de Staat die het bevel ten uitvoer legt, in  
de  hoedanigheid van slachtoffer,  nog rechten wil  doen gelden die hij  door  zijn  over-
brenging naar het grondgebied van de uitvaardigende Staat niet meer kan doen gelden,  
is geen grond tot  weigering van de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudings-
bevel in de zin van artikel 4, 5°, van de wet van 19 december 2003. (Art. 4, 5°, Wet 19 
dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel)

(E.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1485.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 augustus 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert schending aan van artikel 4, 5°, van de wet van 19 december 

2003  betreffende  het  Europees  aanhoudingsbevel  en  van  artikel  6  van  het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden. De eiser voert aan dat de tenuitvoerlegging van het bevel de uitoefening 
van zijn rechten, als slachtoffer van een misdrijf dat op het grondgebied van het 
Rijk is gepleegd, en waarvoor hij de daders wil vervolgen, in het gedrang brengt.

Artikel 4, 5°, van de wet van 19 december 2003 bepaalt dat de tenuitvoerleg-
ging wordt geweigerd zo er ernstige redenen bestaan te denken dat dit afbreuk 
zou  doen  aan  de  fundamentele  rechten  van  de  betrokkene  zoals  die  worden 
bevestigd  door artikel  6  van  het  Verdrag  betreffende  de  Europese  Unie.  Die 
bepaling verwijst naar het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 
waarvan artikel  48.1 waarborgt  dat eenieders  rechten van verdediging worden 
gewaarborgd.

Het feit dat de betrokkene op het grondgebied van de Staat die het bevel ten 
uitvoer legt, in de hoedanigheid van slachtoffer, nog rechten wil doen gelden die 
hij door zijn overbrenging naar het grondgebied van de uitvaardigende Staat niet 
meer zou kunnen doen gelden, is geen grond tot weigering van de tenuitvoerleg-
ging van het Europees aanhoudingsbevel in de zin van de aangevoerde wetsbepa-
ling.

Voor het overige is artikel 6 van het Verdrag niet van toepassing op de onder-
zoeksgerechten die uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel.

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
Het arrest  antwoordt  op de conclusie van de eiser  door de redenen over  te 

nemen van de vordering van het openbaar ministerie volgens welke de inlich-
tingen  van  de  politie  en  het  geneeskundig  verslag  uitwijzen  dat  geen  enkele 
medische contra-indicatie zich tegen  de overbrenging en de opsluiting op het 
grondgebied van de uitvaardigende Staat verzet.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Derde middel
De eiser voert schending aan van artikel 23 van de wet van 19 december 2003 

waardoor  het  openbaar  ministerie  de  overlevering  tijdelijk  kan  opschorten 
wegens ernstige humanitaire redenen.

Zoals de formulering ervan aangeeft, heeft die bepaling geen betrekking op de 
kamer van inbeschuldigingstelling.

Aangezien het middel geen verband houdt met de bestreden beslissing, is het 
niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 
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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.

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

8  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. M. Bialek, Brussel.

Nr. 506

1° KAMER - 9 september 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP 
- MIDDEL DAT BERUST OP EEN ONJUISTE LEZING VAN DE APPELCONCLUSIE

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - MIDDEL AFGELEID UIT HET ONTBREKEN VAN REDENEN DIE HET HOF IN STAAT 
STELLEN ZIJN WETTIGHEIDSTOETSING UIT TE OEFENEN - VOORWAARDE

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- MIDDEL AFGELEID UIT HET ONTBREKEN VAN REDENEN DIE HET HOF IN STAAT STELLEN ZIJN 
WETTIGHEIDSTOETSING UIT TE OEFENEN - VOORWAARDE

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP 
- MIDDEL AFGELEID UIT HET ONTBREKEN VAN REDENEN DIE HET HOF IN STAAT STELLEN ZIJN 
WETTIGHEIDSTOETSING UIT TE OEFENEN

1º  Wanneer  de  eiser,  in  tegenstelling  tot  hetgeen  het  middel  staande  houdt,  in  zijn 
conclusie  voor  het  hof  van  beroep  geen  middel  heeft  aangevoerd  en  wanneer  de 
bepalingen waarvan de eiser de schending door het bestreden arrest aanvoert noch van  
openbare orde,  noch van dwingend recht  zijn,  is  het  middel  nieuw en bijgevolg niet-
ontvankelijk1.

2º en 3° Hoewel artikel 149 van de Grondwet vereist dat de beslissing van de feitenrechter  
redenen bevat die het Hof van Cassatie in staat moeten stellen zijn wettigheidstoetsing 
uit te oefenen, kan die toetsing enkel betrekking hebben op vragen die aan de feiten-
rechter werden voorgelegd. (Art. 149, Grondwet)

4º Het middel dat het arrest verwijt geen redenen te bevatten die het Hof in staat stellen zijn  
wettigheidstoetsing  uit  te  oefenen  over  een  vraag  die  niet  aan  de  feitenrechter  is  
voorgelegd, is nieuw. 

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

ARREST (vertaling)

1 Cass., 7 nov. 2008, AR C.07.0619.N, AC, 2008, nr. 620.
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(AR C.09.0291.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 8 juni 2005 en 10 januari 

2008 gewezen door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In  hun  verzoekschrift,  waarvan  een  eensluidend  verklaard  afschrift  bij  dit 

arrest is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel:
De  door  de  eerste  en  tweede  verweerder  tegen  het  onderdeel  opgeworpen 

grond van niet-ontvankelijkheid: het onderdeel is nieuw. 
In tegenstelling tot hetgeen het onderdeel staande houdt, voeren de eisers voor 

het hof van beroep niet aan dat het door de vierde verweerder betaalde bedrag 
van 1.094.071,17 Canadese dollar niet meegerekend mocht worden in de aan de 
derde eiser verschuldigde schadevergoeding, enkel in zoverre zij bepaald werd 
door de daadwerkelijke behoeften die zij aanvoerden, namelijk de aanwezigheid 
van een verpleegkundige 24 uur op 24.

Bijgevolg is het onderdeel nieuw in zoverre dit het arrest verwijt dat het op het 
bedrag dat het aftrekt als "tegemoetkoming (van de vierde verweerder) voor de 
verpleegkundigen en voor het ongeschoold verzorgingspersoneel" geen toepas-
sing maakt van de beperking dat de verpleging niet tot tien uur per dag mag 
duren, welk bedrag het arrest gebruikt om in een eerder stadium de omvang te 
bepalen van de rechten waarop het slachtoffer aanspraak kan maken, en aldus 
schendt het de artikelen 1349, 1353 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek doordat 
het van de totale schade van het slachtoffer voor "de hulp door derden" de door 
de vierde verweerder voor verpleging betaalde bedragen aftrekt die het niet als 
vergoedbare schade aanvaardt.

Hoewel artikel 149 van de Grondwet vereist dat de beslissing van de feiten-
rechter  redenen  bevat  die  het  Hof  van  Cassatie  in  staat  moeten  stellen  zijn 
wettigheidstoetsing uit te oefenen, kan die toetsing enkel betrekking hebben op 
vragen die aan de feitenrechter werden voorgelegd.

De grief  die het onderdeel  op die grondwetsbepaling baseert,  kan bijgevolg 
niet voor het eerst aan het Hof worden voorgelegd.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 8 juni 2005 in zoverre het uitspraak doet 
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over de vorderingen tot indexering van de vergoedingen van 512.630,65 en van 
212.696,54  Canadese  dollar  die  het  toekent  als  vergoeding  voor  de  voorbije 
schade betreffende de betalingen en voor de schade die voortvloeit uit het beroep 
op hulp van derden.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart het arrest bindend voor Crown in the right of Ontario.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in twee derde van de kosten; houdt de overige kosten aan 

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

9 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. Oosterbosch.

Nr. 507

1° KAMER - 10 september 2010

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — DIVERSE 
INKOMSTEN - TOEVALLIGE WINSTEN EN BATEN - INBRENG IN EEN VENNOOTSCHAP - VEREISTEN 
- ONSTOFFELIJK GOED

2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — DIVERSE 
INKOMSTEN - TOEVALLIGE WINSTEN EN BATEN - INBRENG IN EEN VENNOOTSCHAP - VEREISTEN 
- ABNORMALE INBRENGWAARDE

3º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — DIVERSE 
INKOMSTEN - TOEVALLIGE WINSTEN EN BATEN - VRIJSTELLING VAN BELASTBAARHEID - 
NORMALE VERRICHTINGEN VAN BEHEER VAN HET PRIVÉ-VERMOGEN - BEGRIP

1º Een inbreng in een vennootschap kan een verrichting uitmaken in de zin van artikel 90,  
1°, van het W.I.B. (1992), ook al bestaat het ingebrachte uit een onstoffelijk goed, zoals  
de knowhow1. (Art. 90, 1°, WIB92)

2º Om te beoordelen of een inbreng in een vennootschap al dan niet een winst of baat  
oplevert  in de zin van artikel  90, 1°,  van het W.I.B. (1992),  volstaat het dat de winst  
volledig voortspruit uit de inbrengverrichting zelf, zonder dat vereist is dat de inbreng-
waarde volledig abnormaal is, dit is meer bedraagt dan de eigenlijke waarde op het ogen-
blik van de inbreng2. (Art. 90, 1°, WIB92)

3º Voor het verkrijgen van de vrijstelling van belastbaarheid waarin artikel 90, 1°, van het  
W.I.B. (1992) voorziet voor normale verrichtingen van beheer van het privé-vermogen,  
moet dat vermogen bestaan uit onroerende goederen, portefeuillewaarden of roerende 
voorwerpen zodat onlichamelijke goederen terzake uitgesloten zijn3. (Art. 90, 1°, WIB92)

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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(D. e.a. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs: 
1. In onderhavige zaak had eiser in de NV NOORDZEE HELIKOPTERS VLAAN-

DEREN, samen met de heer V., een inbreng in natura verricht, betiteld als "know-how", 
opgesplitst in, enerzijds, de waarde van de door hen reeds geleverde prestaties en betaalde 
kosten tijdens de voorbereidingsfase van de oprichting van de vennootschap, anderzijds, 
de waarde van de eigenlijke knowhow.

Deze inbreng was door voormelde vennootschap vergoed onder de vorm van aandelen, 
waarbij elk van hen een pakket aandelen verkreeg ter waarde van 246.654,06 € (9.950.000 
BEF).

De volledige inbrengwaarde van deze inbreng in natura werd door de fiscus belast als 
divers inkomen op grond van artikel 90, 1°, van het W.I.B.(1992).

Deze bepaling stelt de diverse inkomsten belastbaar die bestaan uit "winst of baten, hoe 
ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroep-
swerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten 
bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een 
privé-vermogen  bestaande  uit  onroerende  goederen,  portefeuillewaarden  en  roerende 
voorwerpen".

2. Volgens het eerste middel, dat schending aanvoert van artikel 90, 1°, W.I.B.(1992), 
wordt in deze bepaling niet de eigenlijke meerwaarde, gerealiseerd in het kader van de 
geviseerde  verrichtingen,  belastbaar  gesteld,  maar  enkel  de winst  of  de  baten die  het 
gevolg zijn van dergelijke verrichtingen.

Ingeval van een verrichting van inbreng in een vennootschap is volgens eiser bijgevolg 
enkel "het abnormale gedeelte van de tegenprestatie, d.i. het deel van de vergoeding dat 
verkregen  wordt  n.a.v.  de  verrichting en dat  de eigenlijke  waarde  van  de ingebrachte 
bestanddelen op het ogenblik van de inbreng overstijgt" belastbaar.

Waar het bestreden arrest oordeelde dat deze vergoeding onder de vorm van aandelen 
volledig als winst  belastbaar was  onder artikel  90,1° W.I.B.(1992),  zonder evenwel  te 
hebben vastgesteld dat deze volledige vergoeding "abnormaal" is, d.w.z. meer bedraagt 
dan de eigenlijke waarde van de verrichtingen op het ogenblik van de inbreng, zou het 
bestreden arrest zodoende deze bepaling hebben miskend, aldus het eerste middel.

Bijkomend zou het bestreden arrest ook de bewijskracht hebben miskend van het revi-
sorenverslag van 12 mei 1997, dat de basis vormde voor de waardering van de genoemde 
prestaties,  kosten  en  knowhow,  door  daaruit  een  gevolgtrekking  af  te  leiden  die  niet 
verenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte van dat verslag (schending van de 
artikelen 1317 t.e.m. 1322 B.W.).

3.  De  tekst  van  artikel  90,1°  van  het  W.I.B.(1992)  viseert  twee  soorten  van 
verrichtingen  die  buiten  een  beroepswerkzaamheid  worden  uitgeoefend:  enerzijds,  de 
prestatie, verrichting of speculatie waarbij een meerwaarde wordt gerealiseerd op goed-
eren, anderzijds, de diensten bewezen aan derden4.

4. Met betrekking tot de eerstgenoemde categorie van verrichtingen, oordeelde Uw Hof 
bij  arrest  van 30 november  2006 dat artikel  90,  1°,  W.I.B.(1992) niet  de meerwaarde 
belast die tot stand komt bij de verkoop buiten de grenzen van het beheer van het privé-
vermogen, maar enkel de winst of baten uit een dergelijke verrichting5.

Waar de zaak die aanleiding gaf tot  voormeld cassatiearrest,  betrekking had op een 

4 KIRKPATRICK, J., "La portée de l'article 90,1°, du code des impôts sur les revenus en matière de plus-
values réalisées sur l'aliénation d'actions, spécialement en cas de `cession interne'", JDF 2004, 193.
5 Cass. 30 november 2006, AR F.05.0066.F, www.cass.be, met concl. adv.-gen. HENKES; TFR 2007, 
nr. 317, p.189 met noot KELL, L.
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verkoop van aandelen, moet de draagwijdte ervan worden beperkt tot de verrichtingen, 
uitgeoefend  buiten een beroeps- werkzaamheid,  waarbij  lichamelijke  goederen worden 
verkocht, ingebracht, geruild of overgedragen.

Enkel in dat geval is niet de meerwaarde, maar de winst of baten die voortkomen uit die 
verrichting op grond van artikel 90,1° W.I.B.(1992) belastbaar.

5. Wanneer daarentegen diensten bewezen aan derden het voorwerp uitmaken van een 
verrichting bedoeld in artikel 90,1° W.I.B.(1992), heeft voormeld onderscheid tussen de 
meerwaarde enerzijds, en de winst en baten anderzijds, geen betekenis vermits de winst of 
baat die via een dergelijke verrichting zal worden verkregen volledig overeenstemt met 
het "abnormale" gedeelte van de tegenprestatie. Binnen die context kan er van een "meer-
waarde" als zodanig geen sprake zijn.

Het voorbeeld van een "dienst bewezen aan derden", dat in de hoger geciteerde bijdrage 
van KIRKPATRICK wordt aangehaald, kan dit illustreren:

“Les `services rendus à des tiers': par exemple, un professeur d'université donne occa-
sionnellement une consultation juridique ou accepte occasionnellement une mission d'ar-
bitre. Les honoraires qu'il percevra pour cette `prestation' seront imposables au titre de 
revenus divers, bien qu'il ne soit évidemment pas question ici de 'speculation”6.

Het is inderdaad het volledige honorarium dat wordt ontvangen dat op grond van artikel 
90,1° W.I.B.(1992) belastbaar is als winst of baat zonder dat hier sprake kan zijn van een 
meerwaarde.

Verrichtingen die bestaan uit "diensten bewezen aan derden" kunnen niet zoals goed-
eren  worden  opgevat  als  elementen  van  het  vermogen  die  na  het  uitvoeren  van  die 
verrichtingen uit het vermogen verdwijnen en vervangen worden door een ander element 
van identieke waarde7.

De intrinsieke waarde van het vermogen van diegene die de diensten verricht, onder-
gaat immers geen waardevermindering naar aanleiding van het verrichten van die diensten 
zodat  de  volledige  vergoeding  die  aan  de  dienstverrichter  als  tegenprestatie  wordt 
toegekend, voor hem een winst of baat uitmaakt in de zin van artikel 90,1° W.I.B.(1992).

6. Ook wanneer immateriële of onlichamelijke goederen worden overgedragen geldt 
dezelfde regel.

Wanneer  de vermogenswaarde van  onlichamelijke  goederen,  zoals knowhow,  wordt 
overgedragen  in  ruil  voor  een  vergoeding,  blijft  die  knowhow  immers  eigen  aan  de 
inbrenger8.

Ook hier is het derhalve duidelijk dat de volledige vergoeding die voor deze overdracht 
zal worden toegekend een winst of baat uitmaakt in de zin van artikel 90,1° W.I.B.(1992), 
zonder dat dit zou betekenen, zoals eiser meent, dat de werkelijke waarde van die imma-
teriële vermogensgoederen "nihil" is9.

Bij arrest van 17 februari 1989 bevestigde Uw Hof dat de occasionele verrichting die 
erin bestaat  met  immateriële  vermogensgoederen verband houdende rechten niet uit te 
oefenen, zoals de verbintenis om zich te onthouden van een bepaalde handelsactiviteit, 
belastbaar is onder de diverse inkomsten10.

6 KIRKPATRICK, J., o.c., 193.
7 BALTUS, M., "La base imposable des cotisations établies sur le résultat d'opérations non spéculatives 
mais sortant du cadre de la gestion normale du patrimoine privé", JDF 2004, 203.
8 cf. ROSELETH, J., "Vergoeding voor inbreng knowhow vormt diverse inkomsten", Fisc. Act. 2007, 
nr. 27, 3.
9 cfr. toelichting, p.5, punt 1, derde alinea.
10 Cass. 17 februari 1989,  AC 1988-89, nr. 343; zie ook Cass. 17 mei 1973,  AC 1973, 908: over-
dracht van beroepskennis en zakenrelaties; Cass. 24 oktober 1975, AC 1976, 244; zie ook de recht-
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Indien de belastingplichtige onlichamelijke roerende goederen inbrengt of overdraagt 
en hiervoor een vergoeding bekomt dan zal hij zich onder de toepassingsvoorwaarden van 
artikel  90,  1°  W.I.B.(1992)  bevinden  en  zal  de  ontvangen  vergoeding  voor  dat 
onlichamelijk roerend goed afzonderlijk belast worden. Het is de vermogenswaarde van 
een onlichamelijk goed dat wordt overgedragen in ruil voor een vergoeding die als divers 
inkomen kan worden gekwalificeerd (DIERICKX,  G.,  "Vormen de vergoedingen  voor  de 
inbreng van onlichamelijke goederen, waaronder knowhow, steeds diverse inkomsten?", 
T.F.R. 2006, (99), 103; ROSELETH, J., o.c., 4).

7. Waar in onderhavige zaak door eiser diensten waren bewezen aan derden, met name 
aan de NV NOORDZEE HELIKOPTERS VLAANDEREN, waarbij eiser prestaties heeft 
geleverd in de voorbereidingsfase van de oprichting van de vennootschap, terwijl hij ook 
zijn knowhow ter beschikking had gesteld van die vennootschap, vormde de volledige 
vergoeding die eiser hiervoor onder de vorm van aandelen had ontvangen, de grondslag 
voor de berekening van de belasting op grond van artikel 90, 1° W.I.B.(1992).

De vergoeding voor die inbreng is volledig belastbaar omdat het vermogen van eisers, 
spijts die inbreng, volledig intact is gebleven.

Men kan niet stellen dat die inbreng als dusdanig niet belastbaar is,  enkel omdat de 
aandelen de tegenwaarde zijn van de ingebrachte diensten en knowhow11.

Terecht oordeelde het bestreden arrest  derhalve dat de waarde van de aandelen,  die 
voortspruiten uit de inbrengverrichting van eiser, volledig als winst belastbaar is.

Het eerste middel, dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar recht.
8. In zoverre het middel de schending aanvoert van de bewijskracht van het revisoren-

verslag van 12 mei 1997, op grond dat het bestreden arrest daaruit een gevolgtrekking 
heeft  afgeleid die niet  verenigbaar  is met  de bewoordingen en de draagwijdte  van dat 
verslag, is het m.i. onontvankelijk.

De aangevoerde  schending van  de bewijskracht  van  het  revisorenverslag  is  immers 
geheel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 90,1° W.I.B.(1992).

9.  Indien  de rechter  uit  een akte  een verkeerde  gevolgtrekking  afleidt,  levert  zulks 
bovendien  op  zichzelf  nog  geen  schending  op  van  de  artikelen  1319,  1320  en  1322 
B.W.12.

De bewijskracht van een akte wordt slechts door de rechter miskend wanneer de rechter 
aan die akte een uitlegging geeft die onverzoenbaar is met de bewoordingen, de zin en 
draagwijdte ervan13.

De grief kan zodoende, hoe dan ook, niet tot cassatie leiden.
10. In  het tweede middel  wordt  het bestreden arrest verweten niet wettig te hebben 

beslist dat de ganse inbrengverrichting van eiser niet kadert binnen het normaal beheer 
van een privé-vermogen (schending van artikel 90, 1° W.I.B.(1992).

Volgens het middel volstaan, noch het loutere feit dat eiser buiten zijn beroepswerkza-
amheid een knowhow heeft  opgebouwd en overgedragen,  noch het loutere feit  dat  de 
waarde  ervan  9.950.000 BEF bedraagt,  om deze inbreng uit  te  sluiten van  het begrip 
"normaal beheer".

Tevens verwijt het middel aan het bestreden arrest geen prejudiciële vraag te hebben 

spraak geciteerd in ROSELETH, J., o.c., 3.
11 Conclusies van voormalig Proc.-gen. KRINGS, bij Cass. 24 oktober 1975, AC 1976, 250.
12 Cass. 14 november 1986, AC 1987-87, nr. 160; Cass. 23 maart 1988, AC 1987-88, nr. 463; MAES, 
B.,  "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij  de rechtspraak van het Hof van Cassatie", 
P&B 1995, 147.
13 Cass.  10 januari  1990,  AC 1989-90,  620;  Cass.  15 maart  1999,  AC 1999,  nr.  156;  Cass.  25 
september 2000, AC 2000, nr. 490; Cass. 19 november 2000, AC 2000, nr. 611.
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gesteld in verband met de schending door artikel 90,1° WIB92 van het gelijkheidsbeginsel 
in zoverre deze bepaling een onderscheid maakt tussen, enerzijds, verrichtingen die het 
normaal  beheer  betreffen  van  een  lichamelijk  roerend  goed,  waarvan  de  inkomsten 
vrijgesteld zijn van belastingen, en, anderzijds, verrichtingen die verband houden met het 
normaal beheer van een onlichamelijk roerend goed, waarvan de inkomsten wel belast-
baar zijn (schending van de artikelen 10, 11 en 172 G.W. en 26, §2, 2°, tweede lid, van de 
Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof).

11. De beslissing dat de inbrengverrichting van eiser niet kon worden opgevat als een 
normale  verrichting  van  beheer  van  een  privé-vermogen  werd  door  de  appelrechters 
gegrond op de volgende vaststelling:

"Te dezen overstijgt de vervaardiging en overdracht van een knowhow t.b.v. 9.950. 000 
BEF (246.654,06 €) de grenzen van het normaal beheer van een privaat vermogen" (folio 
855, laatste alinea).

Zoals het bestreden arrest correct aangeeft,  moet  onder "normale" verrichtingen van 
beheer van een privaat vermogen worden verstaan:

"de daden die een goed huisvader verricht voor het dagelijkse beheer, maar tevens met 
het oog op het winstgevend maken, de tegeldemaking en de wederbelegging van bestand-
delen van een vermogen, dit is van goederen die hij heeft verkregen door erfopvolging, 
schenking of door eigen sparen of nog als wederbelegging van vervreemde goederen".

Het oordeel dat een verrichting niet valt binnen het "normale beheer" van een privé-
vermogen, betreft een feitelijke beoordeling welke Uw Hof slechts marginaal kan toetsen: 
Uw Hof vermag slechts na te gaan of de feitenrechter uit de feitelijke vaststellingen die hij 
heeft gedaan geen gevolgtrekkingen heeft gemaakt die op die grond onmogelijk kunnen 
worden verantwoord, en of de feitenrechter zodoende het rechtsbegrip "normaal beheer 
van een privé-vermogen" niet heeft miskend of gedenatureerd.

In  casu  hebben  de  appelrechters,  zonder  het  begrip  "normaal  beheer"  te  schenden, 
wettig kunnen beslissen dat een inbrengverrichting van knowhow voor een bedrag van 
9.950.000 BEF (246.654,06 €) de grenzen van het normale beheer heeft overschreden.

Deze inbrengverrichting kan inderdaad, gelet op de omvang ervan, bezwaarlijk worden 
opgevat  als  een  daad  die  betrekking  heeft  op  het  "dagelijkse  beheer"  van  een  privé-
vermogen,  terwijl  de  inbrengverrichting  evenmin  beantwoordt  aan een goed  dat  werd 
verkregen "door erfopvolging, schenking, of door eigen sparen of nog als wederbelegging 
van vervreemde goederen".

12. Zodoende oordeelt het bestreden arrest geenszins dat de overdracht van knowhow 
op  zichzelf  nooit  het  voorwerp  zou  kunnen  uitmaken  van  een  verrichting  die  kadert 
binnen het normale beheer van een privé-vermogen, maar stelt het enkel in feite vast dat, 
gelet op de omvang van de operatie, die op een bedrag van 9.950.000 BEF (246.654,06 €) 
was  gewaardeerd,  die inbreng niet  binnen de krijtlijnen valt  van wat  als  een normaal 
beheer van een privé-vermogen kan worden aangezien.

In zoverre het middel voorhoudt dat het bestreden arrest de inbrengverrichting heeft 
uitgesloten van het begrip "normaal beheer" op grond van het loutere feit dat eiser buiten 
zijn beroepswerkzaamheid een knowhow heeft opgebouwd en overgedragen, berust het 
middel derhalve op een verkeerde lezing van het arrest, en mist het op dit punt feitelijke 
grondslag.

13.  Ten  overvloede  ("Daarenboven")  geven  de  appelrechters  tevens  te  kennen  dat 
winsten  die  met  onlichamelijke  goederen,  zoals  knowhow,  te  maken  hebben  en  die 
voortkomen uit  verrichtingen  bedoeld in  artikel  90,1°,  W.I.B.(1992),  steeds belastbaar 
zijn, zelfs wanneer zij binnen de grenzen van het normaal beheer van een privé-vermogen 
zouden kaderen, zoals volgt uit een cassatiearrest van 24 oktober 1975 (AC 1976, 244, 
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met conclusies van voormalig Proc.-gen. KRINGS).
In zoverre de prejudiciële vraag die eisers aan het Grondwettelijk Hof wensten voor te 

leggen, slechts betrekking heeft op deze overtollige motivering van het bestreden arrest, 
vermochten de appelrechters derhalve wettig te beslissen dat het antwoord op deze vraag 
niet onontbeerlijk was om tot een uitspraak te komen (folio 856, vierde alinea).

De appelrechters oordeelden immers reeds in hoofdorde dat de inbrengverrichting om 
andere  redenen,  met  name  omwille  van  de  omvang  van  de  operatie,  niet  binnen  het 
normale beheer van een privé-vermogen kon vallen.

De weigering om dienaangaande een prejudiciële vraag te stellen, was derhalve wel 
degelijk naar recht verantwoord.

De aangevoerde schending van de artikelen 10, 11, 172 G.W. en 26, §2, 2°, tweede lid, 
van de Wet van 6 januari 1989, kan dan ook niet worden aangenomen.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.08.0086.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 mei 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1.  Artikel  90,  aanhef  en  onder  1°,  WIB92,  zoals  te  dezen  van  toepassing, 

bepaalt  dat diverse inkomsten zijn, onverminderd het bepaalde in 8° en 9° en 
10°, winst of baten hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten 
het  uitoefenen  van een beroepswerkzaamheid,  voortkomen uit  enige prestatie, 
verrichting  of  speculatie  of  uit  diensten  bewezen  aan  derden,  daaronder  niet 
begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen bestaande 
uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.

De algemene bewoordingen waarin artikel 90, 1°, WIB92 is gesteld brengen 
met zich dat een inbreng in een vennootschap een daarin bedoelde verrichting 
kan uitmaken en dit geenszins uitgesloten is omdat het ingebrachte zou bestaan 
uit een onstoffelijk goed, zoals de knowhow.

2. Zulks belet echter niet dat steeds moet worden nagegaan of zulke verrich-
ting een winst of een baat in de zin van de voormelde wetsbepaling heeft opgele-
verd.

3. Voor de beoordeling of er al dan niet een winst of baat wordt opgeleverd, is 
niet vereist dat de "inbrengwaarde volledig abnormaal is, dit is meer bedraagt 
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dan de eigenlijke waarde op het ogenblik van de inbreng".  Het volstaat, zoals 
door het  bestreden  arrest  geoordeeld,  dat  de winst  volledig voortspruit  uit  de 
inbrengverrichting zelf.

4. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. In zoverre het middel de miskenning aanvoert van de bewijskracht van het 

geciteerd revisorenverslag, is het volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde 
schending van artikel 90, 1°, WIB92.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Tweede middel
6. Het middel oefent  kritiek uit  op het  oordeel  van de appelrechters  dat  de 

verrichting van inbreng geen deel uitmaakte van de normale verrichtingen van 
beheer van het privé-vermogen zodat het geval van niet-belastbaarheid niet kan 
worden aangehouden.

7. Krachtens het genoemde artikel 90, 1°, WIB92 moet het privé-vermogen 
bestaan uit onroerende goederen, portefeuillewaarden of roerende voorwerpen en 
zijn aldus onlichamelijke goederen uitgesloten voor het verkrijgen van de vrij-
stelling van belastbaarheid.

8. De eisers voeren voor het Hof niet aan dat dit artikel in die uitlegging de 
Grondwet  schendt.  Het  Hof  hoeft  geen  prejudiciële  vraag  te  stellen  aan  het 
Grondwettelijk Hof.

9. Wanneer het Hof niet gehouden is een tot staving van de grief voorgestelde 
prejudiciële  vraag  te  stellen  omdat  het  middel  zelf  geen  tegenstrijdigheid 
aanvoert  tussen  een  wet  en  de  Grondwet,  kan  het  middel  dat  de  bestreden 
beslissing verwijt dat ze een prejudiciële vraag niet heeft gesteld, niet tot cassatie 
leiden en is het derhalve niet ontvankelijk.

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

10 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever:  de h.  Stassijns –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs,  advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. F. Vanbiervliet, Kortrijk en J. Speecke, Kortrijk.

Nr. 508

1° KAMER - 10 september 2010

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - STAAT - 
ONRECHTMATIG WETGEVEND OPTREDEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

De aansprakelijkheid van de wetgever voor het nemen van een foutieve wetgeving vraagt 
een eigen beoordeling door de rechter aan wie gevraagd wordt de Staat te veroordelen 
op grond van een onrechtmatige daad; de loutere verwijzing naar een arrest van het  
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Grondwettelijk  Hof  dat  prejudicieel  een  tegenstrijdigheid  tussen  wet  en  Grondwet 
ontwaart op grond van de toestand van het recht op het ogenblik waarop het oordeelt,  
volstaat niet als een eigen beoordeling. (Art. 1382, BW)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financien T. C.)

ARREST

(AR F.09.0042.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 oktober 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke daad van de mens, 

waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de 
schade is ontstaan, verplicht deze te vergoeden.

2. De Staat kan in de regel aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig 
wetgevend optreden of nalaten. Het behoort aan de rechter na te gaan of de Staat 
als wetgever heeft gehandeld zoals kan verwacht worden van een normaal zorg-
vuldig en omzichtig wetgever.

3. Het oordeel van het Grondwettelijk Hof, in het kader van een prejudiciële 
vraag, dat een wettelijke bepaling indruist tegen de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet heeft nog niet tot gevolg dat vaststaat dat de wetgever onrechtmatig 
heeft gehandeld in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

4.  De aansprakelijkheid  van de wetgever  voor het  nemen van een  foutieve 
wetgeving vraagt een eigen beoordeling door de rechter aan wie gevraagd wordt 
de Staat te veroordelen op grond van een onrechtmatige daad. De loutere verwij-
zing naar een arrest van het Grondwettelijk Hof dat prejudicieel een tegenstrij-
digheid tussen wet en Grondwet ontwaart op grond van de toestand van het recht 
op het ogenblik waarop het oordeelt, volstaat niet als een eigen beoordeling.

5. De appelrechters stellen vast dat het Grondwettelijk Hof in antwoord op een 
prejudiciële  vraag  heeft  vastgesteld  in  een  arrest  van  9  december  1998,  dat 
artikel 34, §1, 1°, WIB92 de Grondwet schendt. Zij oordelen dat de vaststelling 
door dat Hof dat een bepaling strijdig is met de Grondwet noodzakelijk betekent 
dat het foutieve gedrag in hoofde van de wetgever vaststaat.

Zodoende verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
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Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de gevorderde 

schadevergoeding voor de aanslagjaren 1991 tot en met 1994 en over de kosten.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing hieromtrent  aan de feitenrechter 

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

10 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 509

1° KAMER - 10 september 2010

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - BILATERALE VERDRAGEN - STATENOPVOLGING - 
INTERNATIONAAL GEWOONTERECHT

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - INTERNATIONALE VERDRAGEN - WERKING IN 
HET INTERN RECHT

3º INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - 
DUBBELBELASTINGVERDRAGEN - VERDRAG MET DE UNIE VAN SOCIALISTISCHE SOVJETREPUBLIEKEN 
- TOEPASSELIJKHEID TUSSEN BELGIË EN OEZBEKISTAN

4º INTERNATIONALE VERDRAGEN - TEGENSTELBAARHEID AAN DE RECHTSONDERHORIGEN 
- VERPLICHTING TOT PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD

5º TAALGEBRUIK — ALLERLEI - WETGEVINGSZAKEN - BEKENDMAKING VAN EEN VERDRAG - 
TOEPASSELIJKE REGELS - DRAAGWIJDTE

1º  Er  bestaat  geen  regel  van  internationaal  gewoonterecht  volgens  dewelke  bilaterale  
verdragen,  andere dan verdragen die objectieve situaties creëren, bij  statenopvolging 
niet automatisch overgaan op de opvolgende staat. 

2º  Er  bestaat  geen  algemeen  rechtsbeginsel  volgens  hetwelk  een  internationale  
overeenkomst in het intern recht geen werking heeft die deze overeenkomst in de inter-
nationale rechtsorde ontbeert. 

3º Uit de samenlezing van artikel 3.1 van het dubbelbelastingsverdrag met de Unie van 
Socialistische Sovjetrepublieken van 17 december 1987 en het  Protocol  op 10 maart 
1992  afgesloten  met  de  Republiek  Oezbekistan,  volgt  dat  de  overeenkomst  van  17 
december 1987 gelding bleef hebben tussen België en Oezbekistan tot zolang daarvan  
niet was afgeweken door het sluiten van een nieuw akkoord, wat meteen inhoudt dat de 
staatssoevereiniteit van Oezbekistan niet werd miskend.  (Art. 3.1, Dubbelbelastingsver-
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drag USSR)

4º en 5° Artikel 8 van de Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgev-
ingszaken,  het  opmaken,  bekendmaken  en  inwerkingtreden  van  wetten  en  veror-
deningen, vereist niet dat ieder internationaal verdrag dient te worden bekendgemaakt in 
het  Belgisch  Staatsblad  om aan de rechtsonderhorigen tegenstelbaar  te zijn.  (Art.  8, 
Afkondigingswet)

(S.B.T.C. SOTRAMAR nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs: 
1. In het eerste onderdeel van het eerste middel voert eiseres aan dat de appelrechters 

niet  wettig  konden  beslissen dat  het  dubbelbelasting-  verdrag  van  17  december  1987 
gesloten tussen België en de USSR ingevolge van het Protocol van 10 maart 1992 tussen 
België en Oezbekistan van toepassing bleef tussen beide landen.

2. Ter beoordeling van dit onderdeel en voor een goed begrip ervan is het wenselijk de 
chronologie van één en ander op een rij te zetten.

De Overeenkomst van 17 december 1987 tussen de USSR en België1 trad in werking op 
8 januari 1991.

Op 1 september 1991 werd Oezbekistan onafhankelijk van de Sovjet-Unie.
Op 21 december 1991 vond de verklaring van Alma Ata plaats waarbij,  onder meer, 

Oezbekistan tot het GOS toetrad.
Op 31 december 1991 werd Oezbeskistan door België erkend.
Op 10 maart 1992 knoopten België en Oezbekistan diplomatieke betrekkingen aan en 

werd een Protocol ondertekend waarin werd bepaald dat de akkoorden gesloten tussen 
België en de ex-USSR van toepassing bleven tussen België en Oezbekistan - voor zover 
deze akkoorden niet in strijd waren met de wetgeving en de belangen van de beide landen 
- totdat zij zouden worden vervangen door bilaterale akkoorden.

3. Ongeacht het voorbehoud dat werd geformuleerd - met name voor zover deze akko-
orden tussen België en de ex-USSR niet in strijd waren met de wetgeving en de belangen 
van België en Oezbekistan - volgt uit dit Protocol van 10 maart 1992 ontegensprekelijk 
dat beide landen de wil hebben geuit om nog blijvend te zijn gebonden door de verdragen 
die België met de USSR had gesloten.

Er kan dan ook worden besloten dat het akkoord tussen België en de USSR van 17 
december 1987 principieel toepasselijk was tussen Oezbekistan en België. 

Anders  dan  het  onderdeel  stelt,  is  het  protocol  van  10  maart  1992  een  duidelijke 
wilsuiting van beide landen zodat er sprake is van statenopvolging. Ook met andere voor-
malige Sovjetrepublieken werd dergelijke overeenkomsten afgesloten2. De opwerping van 
eiseres dat dit protocol slechts een "kaderverdrag" of "intentieverklaring" zou zijn, blijkt 
nergens uit. 

4. Overigens is de problematiek van de statenopvolging met betrekking tot verdragen in 
het internationaal publiekrecht alles behalve eenduidig. 

Integendeel, het blijkt dat er in het internationaal recht twee theorieën bestaan over de 
statenopvolging met betrekking tot verdragen: de leer van de continuïteit en het tabula 
rasa-principe. Deze twee theorieën staan enigszins tegenover elkaar; bovendien blijkt de 

1 BS 23 maart 1991; err. BS 7 januari 1992.
2 Zie  in  dit  verband  E.  DE BRABANDERE,  "Opvolging  van  staten  inzake  bilaterale 
(dubbelbelasting)verdragen", TFR 2007, (1019) 1024; waar deze auteur schrijft dat dergelijk verdrag 
lijkt te onderbreken met Oezbekistan is zulks kennelijk niet correct en wellicht te wijten aan het feit 
dat dit protocol van 10 maart 1992 niet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
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praktijk van statenopvolging geenszins eenduidig en zijn er verschillen naar gelang de 
vorm van statenontbinding (dekolonisatie, secessie, ontbinding, ...). 

Men kan dan ook stellen dat er eigenlijk nauwelijks sprake is van enig internationaal 
gewoonterecht in verband met statenopvolging. 

5. Er is weliswaar het op 6 november 1996 in werking getreden Weense verdrag van 23 
augustus  1978 inzake statenopvolging  met  betrekking  tot  verdragen  dat  echter  niet  in 
België van toepassing is en dat, mede gelet op het feit dat weinig landen daarbij partij 
zijn, niet als internationaal gewoonterecht kan worden beschouwd. Overigens hadden de 
opstellers van het verdrag (de International Law Commission) ook niet de intentie om met 
dit  verdrag  het  internationale  gewoonterecht  te  codificeren.  Auteur  E.  DE BRABANDERE 
wees er in dit verband op dat het belang van dit verdrag als bron van toepasselijk alge-
meen  internationaal  recht  verwaarloosbaar  is  voor  staten  die  geen  partij  zijn  bij  dit 
verdrag3. 

Slechts twee bepalingen uit dit verdrag, met name artikel 11 en 12, worden doorgaans 
wél beschouwd als regels van internationaal gewoonterecht, doch deze bepalingen betre-
ffen verdragen inzake grenzen en "localised treaties" of "traités réels" waartoe dubbelbe-
lasting-  niet  behoren4.  Aan  deze  beide  verdragsartikelen  dient  dan  ook  geen  verdere 
aandacht te worden besteed. 

Wat er ook van zij, in artikel 34 van het Verdrag wordt in geval van ontbinding5 en 
secessie uitgegaan van het principe van de continuïteit van de verdragsrelaties tussen de 
opvolgersstaten  en de  derde staten,  met  de  mogelijkheid  om bij  overeenkomst  tussen 
partijen hiervan af te wijken; maar die regel heeft dus niet de status van internationaal 
gewoonterecht6.

6. Gelet op het voorgaande kan eiseres niet gevolgd worden waar ze voorhoudt dat er 
sprake is van een regel van internationale gewoonte betreffende de statenopvolging die 
inhoudt dat bilaterale verdragen in beginsel niet automatisch overgaan op de opvolgende 
staat.

De auteurs zijn het er daarentegen eens over dat de materie van de statenopvolging in 
het internationaal publiekrecht precies getuigt van een gebrek aan homogeniteit in vergeli-
jking met de rest van het internationaal publiekrecht7.

3 E. DE BRABANDERE, o.c., 1021.
4 Ibid.
5 Zoals in het geval van de USSR.
6 E. DE BRABANDERE, o.c., 1021-1022 die er evenwel op wijst dat sommige auteurs wél de opinie 
verdedigen dat artikel 34 een regel van internationaal gewoonterecht zou zijn in geval van ontbinding 
terwijl anderen dan weer - precies omwille van het feit dat artikel 34 géén regel van internationaal 
gewoonterecht zou zijn - voorhouden dat de niet-continuïteit  zowel bij  ontbinding als secessie de 
regel zou zijn of nog, dat er een vermoeden van niet-continuïteit zou bestaan: "Het internationaal-
rechtelijk principe dat aan de grondslag ligt van het argument tegen de continuïteit van verdragsre-
laties is dat de uitdrukkelijke wilsuiting van twee staten nodig is om een verdrag te sluiten, terwijl 
deze uitdrukkelijke wilsuiting onmiskenbaar ontbreekt bij het ontstaan van een nieuwe staat."; zie 
ook: P. DUMBERRY en D. TURP, "La succession d'États en matière de traités et le cas de la sécession: du 
principe de la table rase à l'émergence d'une présomption de continuité des traités", BTIR 2003, (377) 
398 en 408 die ook bevestigen dat artikel 34 géén gewoonterecht is en die stellen: "nous nous devons 
de constater qu'il n'y a donc aucune règle coutumière existante, et qu'en principe les nouveaux États 
sécessionnistes sont libres d'adopter la règle de la tabula rasa ou celle de la continuité des traités."
7 E. DAVID, Droit des gens, Presses Universitaires de Bruxelles, 2004, t. II, nr. 9.5.4; J. VERHOEVEN, 
Droit  international  public,  Brussel,  Larcier,  2000,  167-168)  en dat  de  internationale  praktijk  met 
betrekking tot het al dan niet overnemen van verdragen regelloosheid vertoont en er geen algemene 
regel kan worden vastgesteld (E.R.C. VAN BOGAERT, Volkenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1982, 135. 
Vergelijk: M. COGEN, Handboek internationaal recht, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 85, die nochtans 
verder  (nr.  86)  als  algemene  regel  vooropstelt  dat  verdragen,  gesloten  door  de  voorganger,  niet 
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Het lijkt veeleer dat er noch in de ene zin (continuïteit) noch in de andere zin (tabula 
rasa) een regel van internationaal gewoonterecht bestaat. 

7. Anders dan eiseres voorhoudt, en los van de vraag naar het al dan niet bestaan van 
een  regel  van  internationaal  gewoonterecht  in  verband  met  statenopvolging,  kan  het 
protocol van 10 maart 1992 ongetwijfeld wél als een wilsuiting worden beschouwd van 
België en Oezbekistan die met zich meebrengt dat het verdrag van 17 december 1987 
tussen de USSR en België ook in de verhouding tussen België en Oezbekistan principieel 
toepasselijk bleef.

8.  Nu werd  tussen België  en Oezbekistan  op 14 november  1996 een dubbelbelast-
ingverdrag  afgesloten  dat  in  werking  moest  treden  op  8  juli  1999;  evenwel  werd  bij 
protocol tussen beide landen afgesloten op 17 april 1998 bepaald dat - wat de bronheffing 
betreft - het dubbelbelastingverdrag van 14 november 1996 van kracht zou worden op 1 
januari 1997. Door het protocol van 17 april 1998 werd op dat ogenblik dus beslist dat het 
verdrag van 14 november 1996 met terugwerkende kracht toepasselijk werd op 1 januari 
1997. 

Toch lijkt het niet zo dat - zoals eiseres voorhoudt - het verlenen van terugwerkende 
kracht tot 1 januari 1997 onbestaanbaar is met het feit dat het dubbelbelastingverdrag van 
17 december  1987 tussen België  en de USSR door statenopvolging is overgegaan  op 
Oezbekistan. Waarom zulks het geval  zou zijn, is niet duidelijk en wordt  door eiseres 
eigenlijk zelf ook niet gepreciseerd.

9. Het lijkt mij nuttig in dit verband te verwijzen naar de Memorie van Toelichting bij 
het Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten: 

1° de Overeenkomst tussen de Republiek Oezbekistan en het Koninkrijk België tot het 
vermijden  van dubbele belasting en tot  het  voorkomen van  het ontgaan  van belasting 
inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en Protocol, ondertekend te 
Brussel op 14 november 1996;

2° het Aanvullend Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk 
België en de Republiek Oezbekistan, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het 
voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het 
vermogen, ondertekend te Brussel op 14 november 1996, gedaan te Tashkent op 17 april 
19988 waarin  over  de  inwerkingtreding  van  het  verdrag  van  14  november  1996  het 
volgende werd gesteld:

"Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de Overeenkomst tussen België en Oezbek-
istan de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van 
de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken tot het vermijden van de dubbele belasting 
van het inkomen en van het vermogen, ondertekend te Brussel op 17 december 1987, zou 
vervangen. Op 10 maart 1992 werd namelijk een Protocol ondertekend ter gelegenheid 
van  het  aanknopen  van  diplomatieke  betrekkingen  tussen  België  en Oezbekistan.  Dat 
Protocol bepaalde dat de akkoorden gesloten tussen België en de ex-USSR verder van 
toepassing bleven tussen België en Oezbekistan voor zover deze akkoorden niet in strijd 
waren met de wetgeving en de belangen van de beide landen totdat zij zouden worden 
vervangen  door  bilaterale  akkoorden.  Op  26  augustus  1997,  hebben  de  Oezbeekse 
autoriteiten echter officieel  laten weten dat zij de Overeenkomst tot het vermijden van 
dubbele belasting tussen België en de ex-USSR niet toepasten, daar deze in strijd was met 
de wetgeving en de economische belangen van Oezbekistan. Men bevond zich dus in een 
juridisch vacuüm vermits de Overeenkomst tussen België en de ex-USSR niet meer van 

automatisch worden overgedragen op de opvolgerstaat, doch verder wel wijst op het principe van 
artikel 34 van het Weense Verdrag van 1978 in geval van het vormen van één of meerdere Staten uit 
één Staat.
8 Parl. St. Senaat, GZ 1998-99, nr. 1-1377/1, p. 8-9.
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toepassing was, terwijl de nieuwe Overeenkomst tussen België en Oezbekistan nog niet in 
werking  getreden  was.  De  Belgische  belastingplichtigen  die  in  dat  land  geïnvesteerd 
hebben, werden vanaf dan geconfronteerd met problemen van dubbele belasting. Daarom 
werd op 17 april 1998 een Aanvullend Protocol aan de Overeenkomst tussen België en 
Oezbekistan  gesloten,  om  dat  juridische  vacuüm  op  te  vullen  en  de  problemen  van 
dubbele belasting, waarmee de Belgische belastingplichtigen in Oezbekistan geconfron-
teerd werden, op te lossen. Dit Aanvullend Protocol voorziet voornamelijk in een retroac-
tieve uitwerking van de Overeenkomst: op de inkomsten behaald op of na 1 januari 1997, 
voor de bij de bron verschuldigde belastingen; op de inkomsten van belastbare tijdperken 
die  aanvangen  op of  na 1 januari  1997 of  op de bestanddelen van  het  vermogen die 
bestaan op 1 januari 1997, voor de belastingen naar het inkomen geïnd langs het kohier en 
de belastingen naar het vermogen."

Uit deze passage uit de memorie van toelichting kan derhalve afgeleid worden: 
- dat de overeenkomst tussen de USSR en België is overgegaan op Oezbeskistan en 

derhalve verbindend was in de verhouding tussen België en Oezbekistan (minstens tot 26 
augustus 1997); 

-  dat  het  niet  meer  toepassen van  deze  overeenkomst  van  17  december  1987  door 
Oezbekistan werd meegedeeld op 26 augustus 1997 (zijnde na de feiten in dit dossier); 

- dat het niet meer toepassen van die overeenkomst van 17 december 1987 gesteund 
was op de strijdigheid ervan met de wetgeving en de economische belangen van dat land 
en dus steun vond in het voorbehoud dat in het protocol van 10 maart 1992 was gefor-
muleerd; én 

- dat, anders dan eiseres voorhoudt, de retroactiviteit die werd verleend aan het verdrag 
van 14 november 1996 dat tussen België en Oezbekistan was afgesloten niet onverstaan-
baar was met het feit dat het verdrag van 17 december 1987 tussen de USSR en België 
door statenopvolging was overgegaan op Oezbekistan.

Ook uit het Verslag Lizin bij dit wetsontwerp blijkt dat Oezbekistan op 26 augustus 
1997 meedeelde dat het akkoord van 17 december 1987 tussen de USSR en België niet 
langer van toepassing was in Oezbekistan9. 

Uit het bovenstaande volgt dan ook dat het eerste onderdeel van het eerste middel niet 
kan worden aangenomen.

10. In het tweede onderdeel wordt het bestreden arrest verweten de toepasselijkheid van 
het  dubbelbelastingverdrag  van  17  december  1987  tussen  verweerder  en  Oezbekistan 
slechts te hebben beoordeeld vanuit Belgisch standpunt, ongeacht zijn toepasselijkheid in 
de internationale rechtsorde.

Volgens het tweede onderdeel kan de rechter aan een internationale overeenkomst geen 
werking verlenen in de Belgische rechtsorde die deze overeenkomst in de internationale 
rechtsorde ontbeert.

11.  De  cassatiekritiek  afgeleid  uit  de  schending  van  het  algemeen  rechtsbeginsel 
volgens hetwelk een internationale overeenkomst in het interne recht geen werking heeft 
die  deze overeenkomst  in  de internationale  rechtsorde ontbeert  is  niet  ontvankelijk  in 
zoverre een dergelijk algemeen rechtsbeginsel niet bestaat.

Het bestreden arrest  beoordeelde vanuit  Belgisch oogpunt niet zozeer de toepasseli-
jkheid  van  het  dubbelbelastingverdrag  van  17  december  1987  zelf,  maar  wel  de 
toepassing van het voorbehoud dat in het Protocol van 10 maart 1992 was geformuleerd, 
hetwelk aan de Staten toelaat om een verdrag terzijde te schuiven in zoverre de toepassing 
ervan strijdig zou zijn met de wetgeving en de belangen van de Staat.

9 Parl. St. Senaat, GZ 1998-99, nr. 1-1377/2, p. 2-3.
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Terecht  oordeelde  het  bestreden  arrest  dat  het  niet  aan  verweerder  stond  om  de 
toepassing van dit voorbehoud aan de zijde van Oezbekistan te beoordelen en enkel naar 
Belgisch standpunt de toepassing van het dubbelbelastingverdrag van 17 december 1987 
kon toetsen aan de exceptie van strijdigheid met de wetten en belangen van de Belgische 
Staat.

Zodoende verleende het bestreden arrest geen werking aan het dubbelbelastingverdrag 
van 17 december 1987, die het ontbeerde in de internationale rechtsorde, noch miskende 
het de draagwijdte van dit verdrag, maar verklaarde het zich enkel bevoegd om uitspraak 
te doen over de toepassing van dit voorbehoud aan de zijde van verweerder.

Zoals  het  bestreden arrest  aangaf,  kon het,  gelet  op het  territoriaal  karakter  van de 
belastingwet, enkel nagaan of verweerder, met inachtname van het internationaal belastin-
grecht en het Belgisch belastingrecht, eiseres correct had geïnformeerd over de toepassing 
van het dubbelbelastingverdrag van 17 december 1987 tussen verweerder en Oezbekistan, 
en beschikte het over geen rechtsmacht om het Oezbeeks recht en de toepassing van het 
voorbehoud door de Oezbeekse overheid te beoordelen10.

In  zoverre  het onderdeel de schending aanvoert  van de artikelen 3,  4 en 6 van het 
dubbelbelastingverdrag  van  17  december  1987  kan  het  bijgevolg  niet  worden 
aangenomen.

12. In het derde onderdeel wordt aangevoerd dat het bestreden arrest niet wettig het 
dubbelbelastingverdrag  van  17 december  1987 van  toepassing heeft  kunnen  verklaren 
tussen verweerder en Oezbekistan op basis van het Protocol van 10 maart 1992 in zoverre 
dit Protocol niet bij wet was goedgekeurd, noch in het Belgisch Staatsblad was bekendge-
maakt11.

13. Op het moment van het afsluiten van het Protocol van 10 maart 1992 tussen België 
en  Oezbekistan  was  echter  nog  artikel  68  van  de  Grondwet  van  1830  terzake  van 
toepassing;  overeenkomstig  die  bepaling  dienden  slechts  de  handelsverdragen  en  de 
verdragen die de Staat zouden kunnen bezwaren of Belgen persoonlijk zouden kunnen 
binden, goedgekeurd te worden door het Parlement12. Er lijkt geen twijfel over te bestaan 
dat het Protocol van 10 maart 1992 niet als een dergelijk verdrag, dat instemming der 
Kamers behoefde, moet worden beschouwd.

Dit is anders onder gelding van artikel 167 van de Grondwet van 1994 dat inhoudt dat 
alle verdragen moeten worden goedgekeurd. Deze nieuwe bepaling geldt slechts sinds 18 
mei 1993 zodat pas sindsdien elk verdrag goedgekeurd dient te worden bij wet. 

In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 167 van de Grondwet zoals het 
nog niet bestond op het ogenblik waarop het protocol van 10 maart 1992 werd afgesloten, 
lijkt het mij dan ook niet ontvankelijk. 

14. Vervolgens wordt nog schending aangevoerd van artikel 8 van de wet van 31 mei 
1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken 
en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, dat luidt als volgt: 

"Is er aanleiding tot bekendmaking van een verdrag waarbij België partij is, dan wordt 
dat verdrag in een oorspronkelijke tekst in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt met de 
Nederlandse of de Franse vertaling. Bestaat er geen oorspronkelijke tekst in het Neder-
lands of in het Frans, dan wordt  de vertaling in beide talen insgelijks  in het Belgisch 
Staatsblad bekendgemaakt."

10 Arrest, p.11, laatste alinea.
11 Schending van artikel 167 G.W. en artikel 8 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik 
der talen in wetgevingszaken.
12 Cfr. K. RIMANQUE, De Grondwet. Toegelicht, gewikt en gewogen, Antwerpen, Intersentia, 1999, 
337;  M.  UYTTENDAELE,  Précis  de  droit  constitutionnel  belge,  Brussel,  Bruylant,  2005,  nr.  907;  J. 
VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 547.
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Alleen al uit de aanhef ervan, volgt dat de stelling van eiseres dat ieder verdrag dient te 
worden  gepubliceerd  in  het  Belgisch  Staatsblad  om verbindend  te  zijn,  juridisch  niet 
opgaat. 

15. MAST stelde weliswaar met betrekking tot de bekendmaking van verdragen13 dat, 
ondanks artikel 8 van de wet van 31 mei 1961 en mede in het licht van het cassatiearrest  
van 11 december  1953,  het "vanzelfsprekend" is dat  de rechtsonderhorigen "eerst  dan 
door  de  rechtsnormen  van  een  verdrag  kunnen  worden  gebonden,  wanneer  zij  in  de 
mogelijkheid werden gesteld er kennis van te nemen."14.

Toch moet gewezen worden op het feit dat het cassatiearrest van 11 december 1953 
dateert van vóór de wet van 31 mei 1961. Uit dat cassatiearrest volgt niet alleen dat, opdat 
een verdrag, dat van aard is de Belgen individueel te binden, voor hen individueel bindend 
weze,  het  dient  te  zijn  goedgekeurd  door  de Kamers  en ter  kennis  van  de Belgen  te 
worden gebracht15 doch ook dat, "bij ontstentenis van bijzondere wetsbepaling" de vorm 
van bekendmaking slechts die kan zijn van de bekendmaking van de toestemming der 
Kamers, "dit wil zeggen het verschijnen van de tekst in het Staatsblad." 

Gelet op het feit dat enerzijds de latere wet van 1961 als een bijzondere wet bedoeld in 
dit cassatiearrest kan worden beschouwd en anderzijds de regel van het arrest slechts slaat 
op verdragen die de Belgen persoonlijk kunnen binden16, volgt daaruit dat verdragen die 
niet bedoeld zijn in artikel 68 van de Grondwet van 1830 - waaronder ook het Protocol 
van 10 maart 1992 dat immers op zich de Belgen niet persoonlijk bindt - niet aldus dienen 
te worden bekendgemaakt. 

16. Aan die laatste conclusie wordt ook geen afbreuk gedaan door het cassatiearrest van 
25 november 199317 waar  eiseres naar verwijst,  omdat  ook in dat arrest sprake is van 
verdragen  die  de Belgen  persoonlijk  kunnen  binden: "Dat  dit  verdrag dat  alle  Belgen 
persoonlijk kan binden te dezen echter niet aan hen kan worden tegengeworpen, daar het 
in België niet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt"18.

Er werd inderdaad ook opgemerkt dat, gelet op de aanhef van artikel 8 van de wet van 
31  mei  1961,  de  uitvoerende  macht  een  ruime  beoordelingsbevoegdheid  heeft  om te 
bepalen  welke  verdragen  bekendgemaakt  moeten  worden19 en  dat,  wanneer  men  de 
bekendmaking  van  verdragen  begrijpt  vanuit  het  verkrijgen  van  verbindende  kracht, 
"wanneer het dus gaat om de relatie tussen de burger en een normgevende overheid of om 
de relatie tussen burgers onderling die zich op die normen willen beroepen, (...) de strikte 
noodzaak (...) om ook de verdragen met louter intergouvernementele betekenis bekend te 
maken" wegvalt. "Wat overblijft zijn dan de verdragen die de burgers rechten verschaffen 
of hen verplichtingen opleggen"20.

17.  Wanneer men derhalve de bepaling van artikel  8 van de wet  van 31 mei  1961 
samenleest  met  de aangehaalde cassatierechtspraak,  volgt  dat  -  ten minste  tot  het  van 
kracht worden van artikel 167 van de Grondwet van 1994 - verdragen die Belgen persoon-
lijk zouden kunnen binden, om verbindend te worden en hen tegenstelbaar te zijn, dienen 

13 Zoals van toepassing onder gelding van artikel 68 van de Grondwet van 1830.
14 A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Gent, Story-Scientia, 
1983, nr. 289 die dan ook de toepassing naar analogie van artikel 129 van de Grondwet van 1830 
betreffende de bekendmaking van wetten, voorstond.
15 zie ook de termen van het vroegere artikel 68 van de Grondwet van 1830 waar ook sprake is van 
verdragen die Belgen persoonlijk zouden kunnen binden.
16 In de zin van artikel 68 van de Grondwet van 1830.
17 AC 1993, nr. 485.
18 Zie ook in dezelfde zin: Cass. 19 maart 1981, AC 1980-81, nr. 417.
19 J.  DE JONGHE,  De  staatsrechtelijke  verplichting  tot  bekendmaking  van  normen,  Antwerpen, 
Kluwer, 1985, 115.
20 Ibid.
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te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dit geldt echter niet voor verdragen 
die  de  Belgen  persoonlijk  niet  kunnen  verbinden  of  die  de  Belgen  persoonlijk  geen 
rechten verschaffen of verplichtingen opleggen. Het Protocol van 10 maart 1992 betreft 
een dergelijk verdrag zodat toen geen publicatie noodzakelijk was van dit protocol. 

Het onderdeel faalt dan ook naar recht in zoverre het aanvoert dat krachtens voormeld 
artikel 8 van de wet van 31 mei 1961 internationale verdragen niet aan de rechtsonder-
horigen tegenstelbaar zijn indien zij niet in het Staatsblad zijn bekendgemaakt, nu zulks 
enkel geldt voor verdragen die de Belgen persoonlijk kunnen binden, met andere woorden 
die de Belgen persoonlijk rechten verschaffen of verplichtingen opleggen.

Besluit: VERWERPING

ARREST

(AR F.09.0061.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 juni 2008, gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
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
Eerste onderdeel
1. Anders dan het onderdeel aanvoert, bestaat er geen regel van internationaal 

gewoonterecht volgens dewelke bilaterale verdragen, andere dan verdragen die 
objectieve situaties creëren, bij statenopvolging niet automatisch overgaan op de 
opvolgende staat.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
2.  Artikel  3.1  van de overeenkomst  tussen de regering  van het  Koninkrijk 

België en de regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken tot het 
vermijden  van  de  dubbele  belasting  van  het  inkomen  en  van  het  vermogen, 
ondertekend  te  Brussel  op 17 december  1987 en goedgekeurd  bij  wet  van 8 
november 1990, bepaalt dat zij van toepassing is op het grondgebied van elke 
overeenkomstsluitende  Staat,  de  territoriale  zee  van  die  Staat  daaronder 
begrepen, op de economische zone van die Staat en op elk gebied van het conti-
nentaal  plat die zich buiten de territoriale zee van elke overeenkomstsluitende 
Staat uitstrekken en waar die Staat, in overeenstemming met het internationale 
recht, soevereine rechten van onderzoek en ontginning van de natuurlijke rijk-
dommen uitoefent.

Het Protocol op 10 maart 1992 afgesloten tussen de regering van het Konink-
rijk België en de regering van de Republiek Oezbekistan ter gelegenheid van het 
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aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen beide landen, bepaalt  dat  de 
akkoorden gesloten tussen de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken en het 
Koninkrijk België en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie - voor zover 
deze akkoorden niet in strijd zijn met de wetgeving en de belangen van de beide 
landen  -  van  kracht  blijven  totdat  zij  worden  vervangen  door  bilaterale 
akkoorden.

3. Uit de samenlezing van bovenvermelde bepalingen uit de overeenkomst van 
17 december 1987 en het Protocol van 10 maart 1992 volgt dat de overeenkomst 
van 17 december 1987 gelding bleef hebben tussen België en Oezbekistan tot 
zolang daarvan niet was afgeweken door het sluiten van een nieuw akkoord, wat 
meteen inhoudt dat de staatssoevereiniteit van Oezbekistan niet werd miskend.

Aan het  voorgaande doet geen afbreuk het gegeven dat overeenkomstig het 
Protocol  van  10  maart  1992  het  blijvend  van  kracht  zijn  van  de  akkoorden 
gesloten tussen de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken en het Koninkrijk 
België en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie tot het ogenblik van hun 
vervanging door bilaterale akkoorden, was onderworpen aan de voorwaarde dat 
deze akkoorden niet in strijd waren met de wetgeving en de belangen van de 
beide landen.

4. In  zoverre het onderdeel  aanvoert dat de overeenkomst van 17 december 
1987  slechts  door  statenopvolging  kan  overgaan  op  de  betrekkingen  tussen 
verweerder en Oezbekistan op basis van een wilsuiting van beide Staten en het 
Protocol van 10 maart 1992 geen dergelijke wilsuiting uitmaakt doch slechts een 
kaderverdrag en geenszins de toepasselijkheid bevestigt van het verdrag van 17 
december 1987 in de relatie tussen België en Oezbekistan, kan het niet worden 
aangenomen.

5. Artikel 2 van het op 17 april 1998 te Tashkent gesloten aanvullend protocol 
tot wijziging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek 
Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van 
het  ontgaan  van  belasting  inzake  belastingen  naar  het  inkomen  en  naar  het 
vermogen, bepaalt dat de tussen voormelde landen gesloten overeenkomst van 
14 november 1996 van toepassing is in België op de bij de bron verschuldigde 
belastingen op inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar  gesteld op of na 1 
januari 1997, op de andere inkomsten van belastbare tijdperken die aanvangen 
op  of  na  1  januari  1997  en  op  belastingen  naar  het  vermogen  geheven  op 
bestanddelen van het vermogen die bestaan op 1 januari 1997. 

Uit dit aanvullend protocol kan alleen afgeleid worden dat de respectieve rege-
ringen een oplossing hebben gegeven aan de moeilijkheden die gerezen waren 
doordat Oezbekistan op 26 augustus 1997 had medegedeeld dat het akkoord van 
1987 niet van toepassing was.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat het van kracht worden op 1 januari 1997 
van het dubbelbelastingverdrag van 14 november 1996 niet bestaanbaar is met de 
ingevolge het Protocol van 10 maart 1992 blijvende gelding tussen België en 
Oezbekistan van de Overeenkomst van 17 december 1987, faalt het naar recht.

Tweede onderdeel
6. Anders dan het onderdeel aanvoert, bestaat er geen algemeen rechtsbeginsel 
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volgens  hetwelk  een  internationale  overeenkomst  in  het  intern  recht  geen 
werking heeft die deze overeenkomst in het internationale rechtsorde ontbeert.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
7. Het onderdeel gaat verder ervan uit dat de appelrechters aan de internatio-

nale overeenkomst ondertekend te Brussel  op 17 december 1987 een werking 
verlenen in de Belgische rechtsorde die deze overeenkomst niet heeft in de inter-
nationale rechtsorde.

Het onderdeel gaat ervan uit dat de appelrechters het verdrag van 17 december 
1987 vanuit Belgisch standpunt toepasselijk achten ongeacht zijn toepasselijk-
heid in de internationale rechtsorde.

8. Nadat de appelrechters erop wijzen dat uit het Protocol van 10 maart 1992 
kan afgeleid worden "dat Oezbekistan als staat in deze zich inzake zijn relaties 
met België beschouwde als de statenopvolger  van de USSR, zodat internatio-
naalrechtelijk  Oezbekistan  ertoe  gehouden  was,  mits  toepassing van  het  door 
deze  staat  gemaakte  voorbehoud,  internationale  verdragen  met  België  na  te 
komen" en het geheel der omstandigheden van deze zaak er bovendien op wijst 
dat  "internationaalrechtelijk  Oezbekistan  er  in  de  thans  ter  discussie  staande 
periode, steeds,  onder inachtname van het voormelde voorbehoud, in beginsel 
toe gehouden zou zijn geweest, op grond van de toepasselijke dubbelbelasting-
verdragen inkomsten verkregen door een inwoner van België, in beginsel vrij te 
stellen", oordelen zij dat België als verdragsstaat op grond van het protocol van 
10  maart  1992  ervan  kon  uitgaan  dat  internationale  verdragen,  onder  het 
gemaakte voorbehoud, nageleefd zouden worden.

Door  vervolgens  te  oordelen  dat  de  fiscale  administratie  slechts  vanuit 
Belgisch standpunt kan beoordelen of volgens de interpretatie van die nationale 
fiscale administratie, voor Oezbekistan een heffingsbevoegdheid over het door 
de eiseres in Oezbekistan behaald inkomen kon ontstaan of bestaan en of Oezbe-
kistan  vanuit  dat  oogpunt  al  dan  niet  heffingsbevoegd  was  over  het  door de 
eiseres behaalde inkomen, beoordelen de appelrechters de mogelijke toepassing 
vanuit Belgisch standpunt van het in het protocol van 10 maart 1992 aan België 
en Oezbekistan verleende voorbehoud dat de beide landen toeliet om de overeen-
komsten tussen de USSR en België buiten toepassing te laten indien zij strijdig 
zijn met de wetgeving en de belangen van elk van beide landen.

In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het bestreden arrest 
en mist het feitelijke grondslag.

Derde onderdeel
9.  Het  onderdeel  dat  schending  aanvoert  van  het  op  het  moment  van  het 

afsluiten van het Protocol van 10 maart 1992 niet toepasselijke artikel 167 van de 
Grondwet (van 1994), is in zoverre niet ontvankelijk.

10. Artikel 8 van de Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in 
wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen,  bepaalt:  "Is  er  aanleiding  tot  bekendmaking  van  een  verdrag 
waarbij België partij is, dan wordt dat verdrag in een oorspronkelijke tekst in het 
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt met de Nederlandse of de Franse vertaling. 
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Bestaat  er  geen  oorspronkelijke  tekst  in  het  Nederlands  of  in  het  Frans,  dan 
wordt de vertaling in beide talen insgelijks in het Belgisch Staatsblad bekendge-
maakt".

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat ingevolge dat wetsartikel ieder inter-
nationaal verdrag dient te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad om 
aan de rechtsonderhorigen tegenstelbaar te zijn, faalt het naar recht.

Vierde onderdeel
11. De appelrechters oordelen, zonder ter zake te worden bekritiseerd, dat de 

Belgische  fiscale  administratie  niet  kan beschouwd worden  als  een bevoegde 
instantie voor het verschaffen van inlichtingen over de toepasselijkheid van het 
dubbelbelastingverdrag gesloten met de ex-USSR, naar Oezbeeks intern recht.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
12. Het middel dat volledig ervan uitgaat dat de appelrechters in hoofde van de 

verweerder een fout hebben aangenomen, berust op een verkeerde lezing van het 
bestreden arrest en mist feitelijke grondslag.

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

10 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. 
Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 510

1° KAMER - 10 september 2010

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - SCHULDVORDERINGEN OP DE STAAT - VERJARINGSTERMIJN VAN 5 JAAR 
- DRAAGWIJDTE

2º VERJARING — BELASTINGZAKEN — ALGEMEEN - INVORDERING VAN DE 
BELASTING - BELASTING TEN ONRECHTE INGEVORDERD LASTENS DE ECHTGENOTE - 
TERUGVORDERING - VERJARINGSTERMIJN

3º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - INVORDERING VAN DE BELASTING - BELASTING 
TEN ONRECHTE INGEVORDERD LASTENS DE ECHTGENOTE - TERUGVORDERING - VERJARINGSTERMIJN

1º  De  verjaringstermijn  van  artikel  100,  eerste  lid,  1°,  van  het  K.B.  van  17  juli  1991  
houdende coördinatie  van de wetten op de Rijkscomptabiliteit,  geldt  voor alle  schuld-
vorderingen  die  voor  de  Staat  geen  vaste  uitgaven  uitmaken,  tenzij  het  gaat  om  
vorderingen die door een afwijkende wetsbepaling aan een andere, bijzondere verjaring-
stermijn zijn onderworpen. (Art. 100, eerste lid, 1°, KB 17 juli 1991 houdende coördinatie 
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)
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2º en 3° De terugbetaling van een in strijd met artikel 295, §1, tweede lid, W.I.B. (1964) en  
artikel 394, §1, tweede lid, W.I.B. (1992) geïnd bedrag, maakt voor de Belgische Staat 
geen vaste uitgave uit, zodat de vordering tot terugbetaling ervan onder toepassing valt  
van de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 100, eerste lid, 1°, van het K.B. van 17 juli  
1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. (Art. 295, §1, tweede 
lid,  WIB64; Art.  394, §1, tweede lid,  WIB92;  Art.  100, eerste lid,  1°,  KB 17 juli  1991 
houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financien T. V.)

ARREST

(AR F.09.0063.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 22 januari  2008 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
artikel 172 van de Grondwet;
de artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 1235, 1376, 1377 en 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 211, §2, 267 tot en met 286, 295 WIB64, zoals gecoördineerd bij konink-

lijk besluit van 26 februari 1964;
de artikelen 304, 366 tot en met 385, 394 WIB92, zoals gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, artikelen 304, 366 tot en 
met 385, voor hun wijziging of opheffing bij wet van 15 maart 1999, artikel 394 zowel 
voor als na zijn wijziging bij wet van 4 mei 1999;

artikel  100, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 betreffende de gecoördi-
neerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, vóór zijn opheffing bij de artikelen 127 en 133 
van de wet van 22 mei 2003, artikel 133 zoals gewijzigd bij artikel 97 van de Program-
mawet (I) van 27 december 2006 en artikel 2 van de wet van 21 december 2007.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart de vordering van de verweerster tot terugbetaling van het 

bedrag  van  96.997,39  euro  gegrond  en  veroordeelt  de  eiser  tot  terugbetaling  aan  de 
verweerster van dit bedrag, meer de interest vanaf 23 juni 2001 en de gerechtelijke inte-
rest.

Het bestreden arrest oordeelt dat deze vordering tot terugbetaling niet valt  onder de 
toepassing van de verjaringstermijn bepaald in artikel  100, 1°, van het KB van 17 juli 
1991 en als een persoonlijke rechtsvordering moet worden beschouwd waarop de verja-
ringstermijn van artikel 2262bis, §1, BW, van toepassing is, hetzij 10 jaar, zodat de vorde-
ring van de verweerster, ingesteld bij dagvaardingen van 5 en 6 september 2001, niet was 
verjaard:

"Is de vordering tot terugbetaling verjaard?
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De artikelen 100 en 101 van het koninklijk besluit  van 17 juli 1991 betreffende de 
gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (voorheen de artikelen 1 en 2 van de wet 
van 6 februari 1970) bepalen de verjaring van de schuldvorderingen ten laste van de Staat.

Volgens (de eiser) is de vordering van (de verweerster) tot terugbetaling van het bedrag 
van 3.912.865 frank of 96.997,39 euro verjaard op grond van artikel 100, 1°, van voor-
meld KB van 17 juli 1991.

(De verweerster) daarentegen stelt dat uit de voorbereidende werken van de wet van 6 
februari 1970 duidelijk blijkt dat artikel 100 van het KB van 17 juli 1991 niet van toepas-
sing is  op de terugbetaling van  belastingen  (Parl.  Besch.  Kamer,  zitting 1966-67,  nr. 
408/5, 3: 'De procedures inzake terugbetaling van directe en indirecte belastingen vallen 
buiten het gebied van dit ontwerp').

Uit de voorliggende stukken en met name het schrijven van de ontvanger van 18 april 
2001, blijkt duidelijk dat de uit de verkoop van het onroerend goed (dat (de verweerster) 
samen met haar broer, ieder voor de helft, bezat ingevolge erfenis) voortgekomen gelden 
ten onrechte werden aangewend tot betaling van ook het deel van de ex-echtgenoot van 
(de verweerster) in het geheel van de aanslagen.

De betaling die op 22 mei 1995 door de notaris - weliswaar onder voorbehoud - werd 
uitgevoerd, betreft wel degelijk een betaling van belastingen.

(De verweerster) voert terecht aan dat uit de voorbereidende werken duidelijk blijkt dat 
de wetgever niet wilde dat de procedures inzake terugvordering van teveel betaalde belas-
tingen onder de wet op de Rijkscomptabiliteit vallen.

De vordering van (de verweerster) is een vordering tot teruggave van teveel betaalde 
belastingen en werd duidelijk als zodanig geformuleerd. Artikel 100 van het KB van 17 
juli 1991 is dan ook niet van toepassing op deze vordering.

Op de vordering van (de verweerster) is de verjaringstermijn van het gemene recht van 
toepassing.

(De verweerster) heeft haar vordering in teruggave steeds gebaseerd op de werking van 
artikel  394 WIB92, krachtens hetwelk de belasting of het gedeelte van de belasting in 
verband met de inkomsten van één van de echtgenoten (te dezen F. ) die voor de zetting 
van die belasting als persoonlijk verworven zijn aangemerkt, niet mogen worden verhaald 
op de eigen goederen van de andere echtgenoot  wanneer  deze laatste aantoont dat zij 
voortkomen van een erfenis.

Te dezen wordt niet betwist en blijkt duidelijk uit de voorliggende stukken (met name 
de  briefwisseling)  dat  het  aandeel  van  de  ex-echtgenoot  van  (de  verweerster)  in  de 
aanslagen over de aanslagjaren 1983 tot en met 1988 betaald werd met gelden afkomstig 
uit de verkoop van een eigen goed van (de verweerster).

Op basis van artikel 394 WIB92 vordert (de verweerster) het bedrag terug dat op basis 
van voormelde aanslagen als belasting werd ingevorderd op haar erfdeel.

De vordering van (de verweerster) is derhalve een persoonlijke rechtsvordering, waarop 
de verjaringstermijn van artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek van toepassing 
is, hetzij 10 jaar.

Nu (de verweerster) de vordering heeft ingesteld bij dagvaarding van 5 en 6 september 
2001 is er geen sprake van verjaring". (arrest, p.18-19).

Grieven
Eerste onderdeel
1.  Luidens  artikel  172  GW kan  geen  vrijstelling  of  vermindering  van  belastingen 

worden ingevoerd dan door een wet.
2. Elke teruggave van belastingen kan derhalve slechts worden bevolen overeenkomstig 
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de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Zo kan een teruggave van belastingen worden bevolen na een bezwaar dat de belasting-

plichtige,  overeenkomstig  artikel  267 WIB64,  thans artikel  366 WIB92,  kan  indienen 
tegen het bedrag van de te zijnen name gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en 
boeten  inbegrepen,  bij  de  directeur  der  belastingen  in  wiens  ambtsgebied  de  aanslag, 
verhoging en de boete werden gevestigd, welk bezwaar, op straffe van verval, overeen-
komstig artikel 272 WIB64, uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt op datgene waarin 
de  belasting  is  gevestigd,  moet  worden  ingediend,  thans,  overeenkomstig  artikel  371 
WIB92, binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van verzending van het 
aanslagbiljet.

Ook in het kader van een ontlasting van ambtswege kan de directeur der belastingen, 
zoals voorzien in artikel 277, §1, WIB64, thans artikel 376 WIB92, een teruggave van 
(over)belastingen bevelen, met name wanneer die overbelastingen voortvloeien uit mate-
riële  vergissingen,  uit  dubbele  belastingen,  alsmede  van  die  welke  zouden  blijken  uit 
afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten, waarbij de ambtshalve ontlasting slechts 
kan worden verleend als de overbelasting door de eiser is vastgesteld of door de belasting-
schuldige aan de eiser werd bekendgemaakt binnen de drie jaar vanaf 1 januari van het 
jaar waarin de belasting is gevestigd.

Bij toepassing van artikel 211, §2, WIB64, thans artikel 304 WIB92, tenslotte, kunnen 
ook overschotten van voorafbetalingen  en voorheffingen,  ofschoon die  in wezen geen 
belastingen zijn, het voorwerp uitmaken van een teruggave bij kohier.

Geen enkele andere wettelijke bepaling voorziet, naast voormelde teruggave bij kohier 
(de artikelen 211, 52, WIB64 - 304 WIB92), ambtshalve ontheffing (artikel 277 WIB64 - 
376 WIB92) en ontheffing na bezwaar (de artikelen 267 tot en met 276 WIB64 - 366 tot 
en met 376 WIB92), gevolgd door een eventuele voorziening bij het hof van beroep (de 
artikelen 278 tot en met 286 WIB64 - 377 tot en met 385 WIB92), in de teruggave van 
belastingen en voorheffingen.

3. Overeenkomstig artikel 100, 1°, van KB van 17 juli 1991 zijn verjaard en voorgoed 
ten voordele van de Staat vervallen, onverminderd de vervallenverklaringen ten gevolge 
van andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen, de schuld-
vorderingen  waarvan  de  wettelijke  of  reglementaire  wijze  bepaalde  overlegging  niet 
geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari van het begro-
tingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan.

Deze verjaringstermijn van vijf jaar geldt in de regel voor alle schuldvorderingen ten 
laste van de Staat die geen vaste uitgave uitmaken, behoudens andersluidende bepaling.

Waar de sub 2 vermelde bepalingen specifiek de teruggave regelen van belastingen en 
voorheffingen,  is de bijzondere vijfjarige verjaringstermijn voor schuldvordering op de 
Staat, zoals voorzien in artikel 100, 1°, van het KB van 17 juli 1991, niet van toepassing 
op die specifieke vorderingen tot teruggave van belastingen.

4. Het bestreden arrest stelt vast dat:
- door de heer F. en de verweerster bezwaar was aangetekend bij de gewestelijke direc-

teur te Antwerpen tegen de aanvullende aanslagen in de personenbelasting gevestigd op 
hun naam;

- dit bezwaar bij directoriale beslissing van 28 maart 1995 was afgewezen;
- de voorziening in hoger beroep tegen deze beslissing op 10 oktober 2000 was afge-

wezen door het hof van beroep te Antwerpen (zie p.3-4);
- de vordering van de verweerster tot terugbetaling van het bedrag van 96.997,15 euro, 

ingeleid bij dagvaardingen van 5 en 6 september 2001, een vordering tot "teruggave van
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belastingen" is en duidelijk als zodanig werd geformuleerd;
- artikel 100 van het KB van 17 juli 1991, niet van toepassing is op deze vordering tot 

teruggave van belastingen.
5. Waar het bezwaar tegen de directoriale beslissing geen aanleiding had gegeven tot 

een teruggave van belastingen, terwijl niet werd betwist dat er geen teruggave bij kohier 
van voorheffingen of voorafbetalingen was bevolen (artikel 211, §2, WIB64 - artikel 304 
WIB92),  noch een ambtshalve ontheffing van belastingen (artikel  277 WIB64 - artikel 
376 WIB92), heeft het bestreden arrest de vordering van de verweerster tot terugbetaling 
bijgevolg niet wettig als een vordering tot teruggave van belastingen kunnen kwalificeren.

Buiten het wettelijk kader, de procedures en termijnen voorzien in de artikelen 211, §2, 
WIB64 (thans 304 WIB92), 277 WIB64 (thans 376 WIB92), 267 tot en met 286 WIB64 
(thans 366 tot en met 385 WIB92) kan geen sprake zijn van een vordering tot "teruggave 
van belastingen".

De vordering waarbij een belastingplichtige, op grond van artikel 295, §1, tweede lid, 
WIB64, thans artikel 394, §1, tweede lid, WIB92, van de eiser de belastingen terugvordert 
die op zijn eigen goederen werden vervolgd, doch die verband houden met de inkomsten 
van zijn echtgenoot, die hem eigen zijn op grond van het aangenomen huwelijksvermo-
genstelsel, is bijgevolg geen vordering tot "teruggave van belastingen".

6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat de vordering van de 
verweerster tot terugbetaling, ingesteld op grond van artikel 295, §1, tweede lid, WIB64, 
thans artikel 394, §1, tweede lid, WIB92, een vordering tot "teruggave van belastingen" 
was (schending van de artikelen 172 GW, 211, §2, 267 tot en met 286, 295, §1, tweede 
lid, WIB64, 304, 366 tot en met 385, 394, §1, tweede lid, WIB92), noch wettig, op grond 
van die misvatting, heeft beslist dat de vordering van de verweerster niet aan de verja-
ringstermijn van artikel 100, 1°, van het KB van 17 juli 1991 is onderworpen, maar wel 
aan de verjaringstermijn van artikel 2262bis, §1, BW (schending van de artikelen 100, 1°, 
van het KB van 17 juli 1991 en 2262bis, §1, BW).

Tweede onderdeel
1. Luidens artikel 25 van het Ger. W. verhindert het rechterlijk gewijsde dat de vorde-

ring opnieuw wordt ingesteld.
Overeenkomstig artikel 23 van het Ger. W. strekt het gezag van gewijsde zich uit tot 

hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde 
zaak dezelfde is; dat de vordering op dezelfde oorzaak berust; dat de vordering tussen 
dezelfde partijen bestaat, en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is.

Krachtens de artikelen 23 tot 27 van het Ger. W. volgt uit het enkele feit dat het voor-
werp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet dezelfde 
zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, niet noodzakelijk dat 
die identiteit niet kan bestaan t.a.v. enige aanspraak of betwisting van een partij in beide 
instanties, noch dat de rechter, derhalve, een aanspraak kan aannemen, waarvan de grond-
slag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde.

De  exceptie  van  gewijsde  van  een  vroegere  beslissing  kan  derhalve  worden  opge-
worpen telkens wanneer een aanspraak ter beoordeling voorligt waarvan de grond onvere-
nigbaar is met de vroeger geoordeelde zaak.

2. Bij arrest van 10 oktober 2000 van het hof van beroep te Antwerpen was de voorzie-
ning in beroep van F. en de verweerster tegen de directoriale beslissing van 28 maart 1995 
afgewezen, terwijl tegen deze beslissing geen cassatievoorziening was ingesteld.

Voormeld arrest hield bijgevolg in dat de aanvullende aanslagen in de personenbelas-
ting betreffende de aanslagjaren 1983 tot en met 1988, correct lastens F. en de verweerster 
waren gevestigd.
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Waar deze belastingen zodoende definitief gevestigd en verschuldigd waren, stond dit 
arrest bijgevolg een "teruggave van belastingen" in de weg, hetzij op grond van de arti-
kelen 211, §2, 267 tot en met 286, 295, §1, tweede lid, WIB64, thans 304, 366 tot en met 
385, 394, §1, tweede lid, WIB92, hetzij op grond van enige andere wettelijke bepaling.

3. Hieruit volgt dat het bestreden arrest de eiser, niet zonder schending van het gezag 
van gewijsde van het arrest van 10 oktober 2000 van het hof van beroep te Antwerpen, 
heeft kunnen veroordelen tot een teruggave van belastingen die definitief lastens de Heer 
F. en de verweerster waren gevestigd (schending van de artikelen 23 tot en met 27 Ger. 
W., 172 GW, 211, §2, 267 tot en met 286, 295, §1, tweede lid, WIB64, 304, 366 tot en 
met 385, 394, §1, tweede lid, WIB92).

Derde onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 100, 1°, van KB van 17 juli 1991 zijn verjaard en voorgoed 

ten voordele van de Staat vervallen, onverminderd de vervallenverklaringen ten gevolge 
van andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen, de schuld-
vorderingen  waarvan  de  wettelijke  of  reglementaire  wijze  bepaalde  overlegging  niet 
geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari van het begro-
tingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan.

Deze verjaringstermijn van vijf jaar geldt in de regel voor alle schuldvorderingen ten 
laste van de Staat die geen vaste uitgave uitmaken, behoudens andersluidende bepaling.

2. Overeenkomstig artikel 1235, eerste lid, BW onderstelt iedere betaling een schuld 
zodat hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, kan worden teruggevorderd (zie ook 
de artikelen 1376 en 1377 BW).

Een vordering tot terugbetaling van een ten onrechte gedane betaling vindt haar juridi-
sche grondslag in de wet en moet slechts aan twee vereisten voldoen, enerzijds, een beta-
ling, anderzijds, het feit dat zij ten onrechte is gedaan.

Een vordering tegen de Staat tot terugbetaling van een onverschuldigde betaling maakt 
geen vaste uitgave uit  voor de Staat en valt,  bij  gebreke aan andersluidende bepaling, 
onder het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 100, 1°, KB 17 
juli 1991.

3.  Artikel  295,  §1,  tweede  lid,  WIB64,  thans  artikel  394,  §1,  tweede  lid,  WIB92, 
bepaalt dat:

Het gedeelte van de belasting in verband met de inkomsten van één van de echtgenoten, 
die hem eigen zijn op grond van zijn huwelijksvermogensstelsel, alsook de roerende voor-
heffing en de bedrijfsvoorheffing, ingekohierd op naam van één van hen, mogen evenwel 
niet  worden  vervolgd  op  de  eigen  goederen  van  de  andere  echtgenoot  wanneer  deze 
laatste aantoont:

"1° dat hij ze bezat voor het huwelijk;
2° of dat zij voortkomen van een erfenis of van een schenking door een andere persoon 

dan zijn echtgenoot;
3° of dat hij ze heeft verworven door middel van fondsen die voortkomen van de reali-

satie van dergelijke goederen;
4° of dat hij ze heeft verkregen met inkomsten die eigen zijn op grond van zijn huwe-

lijksvermogensstelsel".
De vordering waarbij een belastingplichtige, op grond van artikel 295, §1, tweede lid, 

WIB64, thans artikel 394, §1, tweede lid, WIB92, van de eiser de belastingen terugvordert 
die op zijn eigen goederen werden vervolgd, doch die verband houden met de inkomsten 
van zijn echtgenoot, die hem eigen zijn op grond van het aangenomen huwelijksvermo-
genstelsel, heeft een onverschuldigde betaling tot voorwerp.
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4. Het bestreden arrest betwiste niet:
- dat het bedrag dat verweerster terugvorderde betrekking had op de belastingen die de 

eiser had ingevorderd op gelden afkomstig van de verkoop van een eigen erfgoed van de 
verweerster (arrest,  p. 19, 2.1.2.,  tweede en derde alinea); dat de bedoelde belastingen 
door verweerster niet werden teruggevorderd binnen het wettelijk kader inzake de terug-
gave van belasting, zoals voorzien in de artikelen 211, §2, WIB64 (thans 304 WIB92), 
277 WIB64 (thans 376 WIB92), 267 tot en met 286 WIB64 (thans 366 tot en met 385 
WIB92) (zie het eerste onderdeel);

- dat die belastingen geheven waren op inkomsten die, op grond van het aangenomen 
huwelijksvermogenstelsel, eigen waren aan de echtgenoot van de verweerster;

- dat de gelden, afkomstig van de verkoop van een eigen erfgoed van de verweerster; 
gelet op artikel 295, §1, tweede lid, WIB64, thans artikel 394, §1, tweede lid, WIB92, niet 
door  de  eiser  hadden  mogen  worden  aangewend  voor  de  invordering  van  voormelde 
belastingen (zie arrest, p.20, 2.3., tweede alinea);

- dat die gelden bijgevolg onverschuldigd door de verweerster waren betaald.
Uit deze vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de vordering van de verweer-

ster, die volgens het bestreden arrest een vordering tot "teruggave van belastingen" was, in 
werkelijkheid een vordering uit onverschuldigde betaling tot voorwerp had, welke vorde-
ring aan de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 100, 1°, van het KB van 17 juli 1991, is 
onderworpen en niet aan de tienjarige verjaringstermijn van artikel 2262bis, §1, BW zoals 
door het bestreden arrest ten onrechte was beslist.

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat de vordering van de 
verweerster tot terugbetaling van de som van 96.997,15 euro, gelet op artikel 2262bis, §1, 
BW, nog niet was verjaard toen zij werd ingeleid bij dagvaarding van 5 en 6 september 
2001, terwijl deze vordering een onverschuldigde betaling tot voorwerp had die buiten het 
fiscale kader van een "teruggave van belastingen" was ingesteld en bijgevolg aan de vijf-
jarige verjaringstermijn van artikel 100, 1°, van het KB van 17 juli 1991 was onderworpen 
zodat de vordering van de verweerster buiten de geldende verjaringstermijn was ingesteld 
(schending van de artikelen 172 GW, 100, 1°, van het KB van 17 juli 1991, 1235, 1376, 
1377, 2262bis, §1, BW, 211, §2, 267 tot en met 286, 295, §1, tweede lid, WIB64, 304, 
366 tot en met 385 WIB92, 394, §1, tweede lid, WIB92).

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 774, tweede lid, 1022 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 

1022 zoals gewijzigd bij wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 
erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, vóór zijn wijziging bij 
wet van 22 januari 2009;

de artikelen 1 en 2 van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de 
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel  1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot 
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 
21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan 
de bijstand van de advocaat;

het beschikkingsbeginsel of het beginsel inzake de wilsautonomie van partijen, zoals 
uitgedrukt in artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek;

het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, waarvan artikel 774, tweede 
lid, Gerechtelijk Wetboek, een toepassing uitmaakt.

Aangevochten beslissing
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Het bestreden arrest overweegt dat de eiser veroordeeld dient te worden tot de kosten 
van het geding in beide aanleggen, waarbij de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep 
wordt begroot op het basisbedrag.

Het bestreden arrest veroordeelt  de eiser vervolgens tot de kosten van het geding in 
beide aanleggen, begroot aan de zijde van de verweerster op:

- rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 349,53 euro;
- rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 15.000 euro.
Grieven
1. Luidens artikel  1022 Ger. W. is de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tege-

moetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.
Volgens diezelfde bepaling kan enkel op verzoek van een van de partijen en op een met 

redenen  omklede  beslissing,  de  rechter  ofwel  de  vergoeding  verminderen,  ofwel  die 
verhogen, zonder de door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te over-
schrijden.

Bij zijn beoordeling houdt de rechter rekening 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.
2. Artikel 2 van het KB van 26 oktober 2007 stelt de rechtsplegingsvergoeding vast 

voor geschillen die betrekking hebben op in geld waardeerbare vorderingen.
Zo wordt de rechtsplegingsvergoeding voor vorderingen tussen de 60.000,01 euro en 

100.000,00 euro, vastgesteld als volgt:
- basisbedrag: 3.000 euro;
- minimumbedrag: 1.000 euro;
- maximumbedrag: 6.000 euro.
3. De vordering van de verweerster  strekte tot  de terugbetaling van een bedrag van 

96.997,15  euro  zodat  de  rechtsplegingsvergoeding  waarop  zij  aanspraak  kon  maken, 
bepaald diende te worden binnen de voormelde grenzen.

4.  Het  bestreden  arrest  oordeelde  dat  de  rechtsplegingsvergoeding  in  hoger  beroep 
bepaald diende te worden op het "basisbedrag", doch kende in het beschikkend gedeelte 
van  zijn  beslissing,  zonder  enige  motivering,  een  rechtsplegingsvergoeding  "hoger 
beroep" toe van 15.000 euro, terwijl de verweerster slechts een rechtsplegingsvergoeding 
in hoger beroep van 475,97 euro had gevraagd.

5. Hieruit volgt dat, eerste onderdeel, het bestreden arrest, niet regelmatig met redenen 
is omkleed wegens tegenstrijdige motieven,  in zoverre het,  enerzijds,  in zijn motieven 
beslist dat de rechtsplegingsvergoeding begroot moet worden op het basisbedrag, ander-
zijds, in het beschikkend gedeelte van zijn beslissing de eiser veroordeelt tot een rechts-
plegingsvergoeding van 15.000 euro, welke vergoeding niet

overeenstemt met het van toepassing zijnde basisbedrag van 3.000 euro (schending van 
artikel 149 GW).

6.  In  zoverre  het  basisbedrag  van  de  rechtsplegingsvergoeding  voor  een  vordering 
tussen de 60.000,01 euro en 100.000,00 euro, in artikel 2 van het KB van 26 oktober 2007 
wordt bepaald op 3.000 euro, besliste het bestreden arrest, tweede onderdeel, niet wettig 
dat het basisbedrag voor deze vordering 15.000,00 euro bedraagt (schending van de arti-
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kelen 1022 van het Gerechtelijk  Wetboek en de artikelen 1 en 2 van  het KB van 26 
oktober 2007).

7. In zoverre het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding voor een vordering 
tussen de 60.000,01 euro en 100.000,00 euro, in artikel 2 van het KB van 26 oktober 2007 
op 6.000,00 euro wordt begroot, kon het bestreden arrest, derde onderdeel, de eiser niet 
wettig veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding van 15.000 euro, welke hoger is dan 
het toepasselijke maximumbedrag (schending van de artikelen 1022 Ger. W. en 1 en 2 van 
het KB van 26 oktober 2007).

8.  In  zoverre  de verweerster  geen rechtsplegingsvergoeding had gevraagd die hoger 
was dan het basisbedrag, en zich integendeel tevreden stelde met een rechtsplegingsver-
goeding van 475,97 euro, kon het bestreden arrest, vierde onderdeel, de eiser niet wettig 
ambtshalve veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding die hoger was dan het basisbe-
drag van 3.000 euro, noch wettig die hogere rechtsplegingsvergoeding toekennen zonder 
een met bijzondere redenen omklede beslissing (schending van de artikelen 1022 Ger. W. 
en 1 en 2 van het KB van 26 oktober 2007).

9. De rechter die ambtshalve een geschil opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben 
uitgesloten, zonder dat hij dat middel aan de tegenspraak van de partijen voorlegt, schendt 
het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging

In zover het bestreden arrest, vijfde onderdeel, de eiser een hogere rechtsplegingsver-
goeding toekende dan was gevraagd, te weten 475,97 euro, miskende het bestreden arrest 
tenslotte ook het beschikkingsbeginsel (schending van dit algemeen rechtsbeginsel en van 
artikel  1138,  2°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek),  alsook  het  recht  van  verdediging  in 
zoverre  eiser  niet  de  mogelijkheid  was  geboden  om  verweer  te  voeren  over  die 
ambtshalve verhoging van de rechtsplegingsvergoeding tot een bedrag van 15.000 euro 
(schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van artikel 
774, tweede lid, Ger. W.).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel 
Derde onderdeel
Artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie 

van de wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalt: "Verjaard en voorgoed ten voor-
dele  van  de  Staat  vervallen  zijn,  onverminderd  de  vervallenverklaringen  ten 
gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepa-
lingen:

1°  de  schuldvorderingen,  waarvan  de  op  wettelijke  of  reglementaire  wijze 
bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen 
vanaf  de  eerste  januari  van  het  begrotingsjaar  in  de  loop  waarvan  zij  zijn 
ontstaan;

2° de schuldvorderingen die, hoewel ze zijn overgelegd binnen de onder 1° 
bedoelde termijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn 
van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar gedurende welke 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.
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Voor de schuldvorderingen  die voortkomen uit  vonnissen blijft  evenwel  de 
tienjarige verjaring gelden; zij dienen te worden uitbetaald door de zorg van de 
Deposito- en Consignatiekas".

De verjaringstermijn van artikel 100, eerste lid, 1°, geldt voor alle schuldvor-
deringen  die voor de Staat  geen  vaste  uitgaven  uitmaken,  tenzij  het  gaat  om 
vorderingen die door een afwijkende wetsbepaling aan een andere,  bijzondere 
verjaringstermijn zijn onderworpen.

Dit artikel sluit de toepassing van de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen, 
waaronder deze van artikel 2262bis, §1, uit.

De terugbetaling van een in strijd met artikel 295, §1, tweede lid, WIB64 en 
artikel 394, §1, tweede lid, WIB92 geïnd bedrag, maakt voor de Belgische Staat 
geen vaste uitgave uit.

De appelrechters hebben niet naar recht kunnen beslissen dat de verjaring van 
de litigieuze vordering die ertoe strekt terugbetaling te verkrijgen van het bedrag 
dat  de verweerster  betaalde in het  kader van de betwiste aanslagen,  onder de 
toepassing van de verjaringstermijn van voormeld artikel 2262bis, §1, valt.

Het onderdeel is gegrond. 
Overige grieven
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 wordt gemaakt op de kant van het gedeelte-

lijk 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.

10 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Bruyn en M. Crommen, Antwerpen.

Nr. 511

1° KAMER - 10 september 2010

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — BEDRIJFSLASTEN - NIET GERECHTVAARDIGDE 
COMMISSIES - AFTREKBAARHEID

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TOEPASSINGSGEBIED - GESCHILLEN IN BELASTINGZAKEN
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3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TOEPASSINGSGEBIED - GESCHILLEN IN BELASTINGZAKEN - 
BIJZONDERE AANSLAG IN DE GEHEIME COMMISSIELONEN

4º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
AFZONDERLIJKE AANSLAGEN — ALLERLEI - BIJZONDERE AANSLAG IN DE GEHEIME 
COMMISSIELONEN - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSELIJKHEID

1º Ingevolge artikel 47, §1, W.I.B.(1964) worden bepaalde kosten, zoals commissies, die 
voor de verkrijgers ervan beroepsinkomsten zijn, slechts als beroepskosten aangemerkt  
als ze gerechtvaardigd worden door de overlegging van individuele fiches en een samen-
vattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning 
bepaalt; wanneer die kosten niet op die wijze worden verantwoord kan worden vermoed 
dat de werknemer werd uitbetaald zonder afhouding van de sociale lasten en zijn deze 
uitgaven bijgevolg niet aftrekbaar. (Art. 47, §1, WIB64; Art. 57, 1°, WIB92)

2º Artikel 6.1, E.V.R.M. is niet van toepassing op geschillen over rechten en verplichtingen 
in belastingzaken, tenzij een rechtspleging in belastingzaken leidt of kan leiden tot een 
naar aanleiding van een strafvordering uitgesproken straf in de zin van deze bepaling1.  
(Art. 6.1, EVRM)

3º en 4° In zoverre de bijzondere aanslag in de geheime commissielonen er toe strekt het  
verlies  van  de  belasting  en  de  sociale  bijdragen  te  vergoeden,  heeft  zij  geen  
strafrechtelijk karakter en is artikel 6 E.V.R.M. niet van toepassing2.  (Art. 6, EVRM; Art. 
219, WIB92; Art. 132, WIB64)

(ACHTURENHUIS cvba T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs: 
1.  De  betwisting  betreft  de  in  hoofde  van  eiseres  voor  het  aanslagjaar  1989  van 

ambtswege gevestigde aanslag in de vennootschapsbelasting op geheime commissielonen. 
Eiseres voerde voor het Hof van Beroep te Gent tevergeefs aan dat de bestreden aanslag 
diende te worden vernietigd om reden dat de aanslag willekeurig was gevestigd, en de 
aanslag geheime commissielonen discriminatoir is om reden dat zij niet in verhouding 
staat tot de fiscale tekortkomingen.

De appelrechters oordeelde in het bestreden arrest tevens dat de aanslag op de geheime 
commissielonen niet te beschouwen is als een sanctie in de zin van artikel 6 E.V.R.M. 
derwijze dat die sanctie niet door de rechter kan worden gemoduleerd.

(...)
8. In het derde middel voert eiseres aan dat het bestreden arrest niet wettig kon oordelen 

dat  de  bijzondere  afzonderlijke  aanslag  op  zogenaamde  "geheime  commissielonen", 
voorzien in artikel 132 W.I.B.(1994), niet beschouwd kan worden als een strafsanctie in 
de zin van artikel 6 EVRM met als gevolg dat eiseres zich niet kan beroepen op de rechts-
bescherming die door deze verdragsrechtelijke norm wordt gewaarborgd.

9. In beginsel is artikel 6 EVRM is niet van toepassing op geschillen over rechten en 
verplichtingen in belastingszaken3, tenzij een rechtspleging in belastingzaken leidt of kan 
leiden tot  een naar aanleiding van een strafvordering uitgesproken straf in de zin van 
voormelde bepaling4.

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 VELU, J., en ERGEC, R., Convention Européenne des droits de l'homme, in RPDB, Complément VII, 
285, nr. 429; Hof Mensenrechten, 3 december 2002, Mieg de Boofzheim t/ Frankrijk.
4 Cass. 3 januari 2003, AR C.00.0318.N,  AC 2003, nr. 6: zie het tweede onderdeel van het eerste 
middel,  zoals gepubliceerd op  www.cass.be; Cass. 23 januari 1992,  AC 191-92, nr. 269; Cass. 15 
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In tegenstelling tot wat verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, blijkt dat eiseres 
in casu wel degelijk heeft aangevoerd, dat een dergelijke rechtspleging ten zijnen laste is 
gevoerd, zodat het eerste middel m.i. niet onontvankelijk is.

Eiseres heeft in de procedure voor het Hof van Beroep immers de stelling verdedigd dat 
de  aanslag  op de  geheime  commissielonen  op  grond  van  artikel  219  W.I.B.(1992)  te 
beschouwen is als een strafsanctie in de zin van artikel 6 EVRM zodat zij gerechtigd is de 
rechtsbescherming van dit artikel in te roepen en in het bijzonder dat de opgelegde sanctie 
onevenredig is met de fiscale formele tekortkoming. 

Het bestreden arrest oordeelde terzake dat "niet kan gesteld worden dat met de bijzon-
dere aanslag een zo zware sanctie wordt opgelegd dat het een strafsanctie betreft, die dan 
door de rechter zou kunnen worden gemoduleerd".

10. Het belastingstelsel dat geldt voor geheime commissielonen,  is het resultaat van 
meerdere opeenvolgende wetswijzigingen5.

De parlementaire voorbereiding van die verschillende aanpassingen toont aan dat de 
wetgever bepaalde vormen van misbruik heeft willen bestrijden6.

Hij heeft dan ook een "correlatie [gelegd] tussen, eensdeels, de aftrekbaarheid van de 
bedragen in hoofde van diegene die ze betaalt en, anderdeels, de belastbaarheid van die 
bedragen ten name van de verkrijgers".

Daarom heeft  hij,  bij  wet  van  25 juni  1973,  de bijzondere  aanslag vastgesteld  "ter 
compensatie  van  het  verlies  van  de belasting  die  niet  van  de verkrijgers  kan  worden 
gevorderd" en hij heeft het bedrag van de bijzondere aanslag die door vennootschappen 
verschuldigd  is  "berekend  volgens  een  formule  die  zodanig  is  opgevat  dat  de  totale 
belasting  (vennootschapsbelasting  plus  bijzondere  aanslag)  65  %  van  de  bedoelde 
belastingen  bedraagt,  wat  ongeveer  met  het marginale  tarief  van  de personenbelasting 
overeenstemt [...]"7.

Bij de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 heeft 
de wetgever de vaste termijn ingevoerd waarbinnen de individuele fiches en de samenvat-
tende opgave aan de administratie moeten worden toegezonden. Tevens werd het tarief 
van de aanslag gebracht op "het verschil tussen de zevenenzestig en half honderdsten van 
het drievoudige van die lasten of bedragen enerzijds en het gedeelte van de overeenkom-
stig de artikelen 126 tot 128 en 130 berekende vennootschapsbelasting dat verhoudings-
gewijs op het drievoudige van die lasten of bedragen betrekking heeft  anderzijds".  De 
wetgever stelde dat het de bedoeling was de aanslag op een zodanig niveau te brengen dat 
geen  enkele  vennootschap  belang  erbij  heeft  dergelijke  bedragen  niet  meer  te  recht-
vaardigen volgens de wettelijke vormvereisten8.

Bij de wet van 7 december 1988 werd vanaf het aanslagjaar 1990, "met het oog op een 
vereenvoudigde berekening",  de vroegere  berekeningswijze  vervangen  door een aparte 
bijzondere  aanslag  tegen  het  tarief  van  200  pct.9,  terwijl  zowel  de  niet-verantwoorde 
kosten  als  de  afzonderlijke  aanslag,  zelf  aftrekbaar  werden  als  beroepskosten.  De 
verhoging van het tarief werd  gemotiveerd als "het  resultaat  van de beslissing van de 
Regering  om zich  niet  te  beperken  tot  de  belasting  alleen,  doch  om de  patronale  en 
persoonlijke  sociale zekerheidsbijdragen,  die niet  worden  geheven door de toekenning 

oktober 2009, AR F.08.0001.N, www.cass.be.
5 A. VERBIST, "Afzonderlijke aanslag geheime commissielonen. De laatste 10 jaar revisited",  TFR 
2008, nr. 349, 903.
6 Grondw. Hof, nr. 3/2007, 11 januari 2007, B.2.
7 Part. St., Kamer, 1972-1973, nr. 521/7, pp. 38-39.
8 Parl. St., Kamer, 1979-1980, nr. 323/47, pp. 64-66.
9 Parl. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 440-1, p. 26.
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van geheime commissielonen, op te nemen in de aanslag"10.
Bij de wet van 30 maart 1994 werd het tarief van de afzonderlijke aanslag vanaf het 

aanslagjaar  1995  verhoogd  van  200  pct.  naar  300  pct.,  met  als  doel  de  fraude  te 
ontraden11.

Na de verhoging van het tarief waren er opeenvolgende wettelijke uitbreidingen van het 
toepassingsgebied van de bijzondere aanslag:

- de wet van 4 mei 1999 nam met ingang van 22 juni 1999 verdoken meerwinsten op 
die  niet  onder  de  bestanddelen  van  het  vermogen  van  de  vennootschap  worden 
teruggevonden en legaliseerde op die wijze een praktijk die de administratie al jarenlang 
toepaste (art. 21 van de wet van 4 mei 1999, BS, 12 juni 1999 (1ste ed.);

-  de  wet  van  27  december  2006  nam  met  ingang  van  aanslagjaar  2007  ook  alle 
voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2° en 32, tweede lid, 2° 
erbij (art. 20, 1° tot 3° van de Programmawet (I) van 27 december 2006, BS, 28 december 
2006 (3de ed.), van toepassing vanaf aj. 2007 (art. 27);

- de wet van 11 mei 2007 neemt met ingang van 8 juni 2007 de in artikel 53, 24° W.I.B.
(1992) bedoelde financiële voordelen of voordelen van alle aard op in het toepassingsge-
bied van de afzonderlijke aanslag (art. 12 van de wet van 11 mei 2007, BS, 8 juni 2007, 
inwerkingtreding 8 juni 2007 (art. 20).

11. Uit de wetshistoriek van het belastingstelsel inzake geheime commissielonen blijkt 
dat  de  bijzondere  aanslag  op  de  geheime  commissielonen  gaandeweg  niet  alleen  het 
verlies voor de Schatkist voortvloeiend uit de ontduiking van de personenbelasting en van 
de socialezekerheidsbijdragen wil compenseren, maar sedert de tariefverhoging bij de wet 
van 30 maart 1994 (300 % vanaf aj. 1995) een ontradend karakter heeft gekregen met het 
doel fraude te voorkomen.

De in casu toepasselijke versie van de wettekst betreft artikel 132 W.I.B. (1964) zoals 
van toepassing voor het aanslagjaar 1989, en dus vóór de tariefverhogingen tot 200% (wet 
7 december 1988) en 300% (wet 30 maart 1994).

De appelrechters oordeelden dan ook terecht dat de bijzondere aanslag op de geheime 
commissielonen essentieel tot doel heeft om het verlies aan belasting en sociale bijdragen 
te compenseren en niet van strafrechtelijke aard is zodat artikel 6 E.V.R.M. terzake niet 
toepasselijk is.

12. Het middel gaat kennelijk uit van een versie van de wettekst die niet toepasselijk is 
op de betwiste aanslag over aanslagjaar 1989 waar eiseres voorhoudt dat "de aanslag op 
de  geheime  commissielonen  een  veelvoud  bedraagt  van  de  aanslag  berekend  aan  het 
maximale  tarief  van  de  personenbelasting  en  van  de  vennootschapsbelasting"  en 
"minstens 400% bedraagt van de ontdoken belasting" (voorziening, p. 14, al. 3 en 4). 

Het middel lijkt mij dan ook onontvankelijk.
13.  In  de  gegeven  omstandigheden  is  Uw  Hof  niet  gehouden  de  door  eiseres 

voorgestelde vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
Besluit: VERWERPING.

ARREST

10 Parl. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 440-2, p. 131; art. 33 wet 7 december 1988 houdende hervorming 
van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen, BS, 16 december 
1988, van toepassing vanaf aj. 1990 (art. 39, 1°).
11 Parl. St., Kamer, 1993-1994, nr. 1290/6, pp. 45-46 en p. 86; artikel 219 W.I.B. (1992), lid 2, 
gewijzigd bij  art. 15 wet 30 maart 1994,  BS, 31 maart 1994, van toepassing vanaf aj. 1995; elke 
wijziging die vanaf 17 november 1993 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aange-
bracht, is zonder uitwerking voor de toepassing van art. 15 (art. 29, §2, wet 30 maart 1994).
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(AR F.09.0121.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 juni 2009 gewezen door het 

hof van beroep te Gent.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel, dat betrekking heeft op aanslagjaar 1989, verwijt aan de appel-

rechters te hebben beslist dat de grief over de toepassing van de artikelen 47, §1, 
WIB64 en 132 WIB64 nieuw was en aldus niet meer kon worden beoordeeld 
door hen.

2.  De appelrechters  stellen in  feite  vast  onder  r.o.  7  dat  de door  de eisers 
aangevoerde  grief  in  de  bezwaarprocedure  van  de  willekeurige  vaststelling 
volledig zelfstandig was van het bezwaar tegen de toepassing van de artikelen 
47, §1, en 132 WIB64 en oordelen dat de aanvoering van een willekeurige vast-
stelling van de belastbare grondslag vreemd bleef aan de willekeurige toepassing 
van de artikelen 47, §1, en 132 WIB64. 

3. Het middel dat geen miskenning aanvoert van de bewijskracht van akten, 
mist feitelijke grondslag.

Tweede middel
Eerste onderdeel
4. Het onderdeel is volledig gebaseerd op de onderstelling dat de voordelen 

uitbetaald aan de gerant niet in geld werden uitbetaald.
5. De appelrechters stellen dit niet vast. Het onderdeel vraagt een onderzoek 

van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Tweede onderdeel
6. Ingevolge artikel 47, §1, WIB64 worden bepaalde kosten, zoals commissies, 

die voor de verkrijgers ervan beroepsinkomsten zijn, slechts als beroepskosten 
aangemerkt als ze gerechtvaardigd worden door de overlegging van individuele 
fiches  en  een  samenvattende  opgave  die  worden  overgelegd  in  de  vorm  en 
binnen de termijn die de Koning bepaalt .

7.  Wanneer  die  kosten  niet  op die  wijze  worden  verantwoord  kan  worden 
vermoed dat  de  werknemer  werd  uitbetaald zonder  afhouding van de sociale 
lasten en zijn deze uitgaven bijgevolg niet aftrekbaar.

Het onderdeel faalt naar recht.
Derde middel
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8.  Artikel  6.1  EVRM is  niet  van toepassing op geschillen  over  rechten  en 
verplichtingen in belastingzaken, tenzij een rechtspleging in belastingzaken leidt 
of kan leiden tot een naar aanleiding van een strafvordering uitgesproken straf in 
de zin van deze bepalingen.

9. In zoverre de bijzondere aanslag in de geheime commissielonen er toe strekt 
het verlies van de belasting en de sociale bijdragen te vergoeden, heeft zij geen 
strafrechtelijk karakter en is artikel 6 EVRM niet van toepassing.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
10. In zoverre de strijdigheid van artikel 219 WIB92 met artikel 6 EVRM in 

samenhang met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt aangevoerd, is het 
middel gericht tegen een op het aanslagjaar niet toepasselijke wetsbepaling en is 
het mitsdien niet ontvankelijk.

11. De door de eiseres voorgestelde prejudiciële vraag gaat enerzijds uit van 
een  verkeerde  rechtsopvatting  en  anderzijds  van  een  wetsbepaling  die  op  de 
aanslagen niet van toepassing is, en dient bijgevolg niet gesteld te worden.

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

10 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. M. Maus, Gent en De Bruyn.

Nr. 512

3° KAMER - 13 september 2010

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - 
VERZEKERDE - GROVE SCHULD - VERZEKERAAR - ONTHEFFING - VOORWAARDEN - SCHADE - 
OORZAKELIJK VERBAND - BEWIJS - BEWIJSLAST

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - LANDVERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - 
VERZEKERDE - GROVE SCHULD - VERZEKERAAR - ONTHEFFING - VOORWAARDEN - SCHADE - 
OORZAKELIJK VERBAND - BEWIJSLAST

1º en 2° Uit de artikelen 3, 8, tweede lid, en 11, Landverzekeringsovereenkomst, die dwin-
gend zijn in het voordeel van de verzekerde, volgt dat de verzekeraar die zich beroept op  
een grond van ontheffing van aansprakelijkheid in de zin van voormeld artikel 8, tweede 
lid, de schade alleen dan niet hoeft te dekken wanneer hij het oorzakelijk verband tussen 
de in de overeenkomst bepaalde grove schuld en het schadegeval aantoont1. (Artt. 3, 8, 
tweede lid, en 11, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(D T. FORTIS INSURANCE BELGIUM nv)

1 Zie andersluidende concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 512.
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ARREST (vertaling)

(AR C.08.0314.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 28 februari 2008 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 10 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 eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, 8, tweede lid, en 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-

ringsovereenkomst;
- de artikelen 6, 1134, eerste lid, en 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beschikt, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, afwijzend 

op  de  rechtsvordering  van  de  eiser  tegen  de  verweerster,  zijn  verzekeraar  "materiële 
schade", welke strekt tot vergoeding van de schade die aan zijn voertuig is berokkend ten 
gevolge van een wegverkeersongeval, en veroordeelt hem in de kosten, om de volgende 
redenen:

"Het is algemeen bekend dat alcohol, zelfs zonder dat er al van dronkenschap sprake is, 
de drinker zelfverzekerder maakt; alcohol heeft ook invloed op de perceptie van de reali-
teit, die soms verwarder, zo al niet onduidelijker waargenomen wordt; alcohol vertraagt 
ook  de  reflexen;  zo  is  het  al  evenzeer  bekend  dat  de  bestuurder  die  alcohol  heeft  
gedronken, heel vaak sneller zal rijden dan degene die niet gedronken heeft;

Artikel 4 van de polis vormt daarenboven een uitzondering op de contractuele verplich-
ting om het schadegeval te dekken; bijgevolg moet de eiser aantonen dat het ongeval niet 
onder het door de verzekeraar aangevoerde geval van uitsluiting valt; de rechtbank kan 
zich niet aansluiten bij zijn redenering volgens welke de snelheid aan de basis ligt van de 
feiten en dat die feiten zich op dezelfde wijze hadden voorgedaan indien hij niet de zowat 
zes glazen wijn gedronken had, zoals hij aan de politieagenten heeft verklaard (gesteld dat 
hij de waarheid sprak, want niets verplichtte hem daartoe);

Snelheid  is  immers,  zoals  hierboven  reeds  is  gezegd,  het  gevolg  van  een  door  de 
bestuurder min of meer bewust gemaakte keuze; door te beslissen dat de alcoholintoxi-
catie beslist tot het ongeval had bijgedragen, heeft de politierechtbank niet gezocht naar 
'de oorzaak van de oorzaak' van dat ongeval, zoals (de eiser) in zijn conclusie beweert; de 
politierechtbank heeft gewoon beslist dat die toestand een rol had gespeeld in het ongeval; 
dit  wordt  overigens  niet  alleen bevestigd  door  de voorgaande  overwegingen  over  het 
gedrag van iemand die gedronken heeft, maar ook door de waarnemingen van de politie-
agenten, die verklaarden dat (de eiser) weliswaar niet dronken was maar toch licht onder 
invloed verkeerde, dat hij wat naar alcohol rook, dat hij een droge mond had en over een 
slechts matig ruimtelijk oriëntatievermogen en tijdsbesef beschikte;

(...) (De eiser) bewijst derhalve niet dat zijn alcoholintoxicatie niet aan de basis lag van 
het ongeval".
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Grieven
Het  arrest  heeft  de  rechtsvordering  van  de  eiser  tegen  de  verweerster  niet  kunnen 

verwerpen op grond van artikel 4 van de algemene voorwaarden van de tussen de partijen 
gesloten overeenkomst, luidens hetwelk "de maatschappij geen (...) schadegevallen verze-
kert die veroorzaakt worden door een bestuurder in een strafbare staat (...) van alcoholin-
toxicatie (...),  tenzij de verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband tussen dit 
geval van zware schuld en het schadegeval bestaat".

Dit beding, volgens hetwelk de verzekerde dient aan te tonen dat zijn staat van alcohol-
intoxicatie niet aan de basis van het ongeval lag, is nietig of kan in ieder geval niet in 
aanmerking worden genomen, omdat het met name onverenigbaar is met de bepalingen 
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Krachtens artikel 3 van die wet zijn de bepalingen van die wet van dwingend recht en 
kan hier niet door bijzondere bedingen (zie ook, wat dat betreft, artikel 6 van het Burger-
lijk Wetboek).

Volgens artikel  8,  tweede lid,  van die wet,  kan de verzekeraar  zich alleen van zijn 
verplichtingen  bevrijden  voor  de  gevallen  van  grove  schuld  die  op  uitdrukkelijke  en 
beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.

Artikel 11 preciseert  dat  het  verval  van de dekking wegens niet-nakoming,  door de 
verzekerde, van een verplichting veronderstelt dat er een oorzakelijk verband tussen de 
tekortkoming en het schadegeval bestaat.

Uit  die bepalingen volgt  dat  de verzekeraar  die zich,  zoals te dezen,  beroept op de 
omstandigheid dat de verzekerde op het tijdstip van het ongeval in een staat van alcohol-
intoxicatie achter het stuur zat - een geval van grove schuld dat, volgens de overeenkomst 
tussen de partijen, de verzekeraar van de verplichting tot dekking bevrijdt-, het oorzake-
lijk verband tussen die grove schuld en het schadegeval moet aantonen.

In de regel moet degene die beweert bevrijd te zijn, immers het bewijs leveren van het 
feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht (artikelen 1315, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

De beslissing die de rechtsvordering van de eiser tegen de verweerster  verwerpt  op 
grond dat de eiser niet aantoont dat zijn alcoholintoxicatie, op grond waarvan de verzeke-
raar zich van zijn verplichting tot dekking kan bevrijden, niet aan de basis van het ongeval  
ligt,  schendt alle in de aanhef van het middel  bedoelde wettelijke  bepalingen en meer 
bepaald de artikelen 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 8, tweede lid, en 11 
van de wet van 25 juni 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over de door de verweerster  tegen het middel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het middel verduidelijkt niet waarom het bestreden vonnis de 
artikelen 6 en 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt:

De schending van de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, gesteld dat 
deze bewezen is, is op zich al voldoende om tot vernietiging van het bestreden 
vonnis te leiden.

Over de door de verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het 
middel heeft geen belang:

Het bestreden vonnis beslist niet dat het oorzakelijk verband tussen eisers staat 
van  alcoholintoxicatie  en  het  schadegeval  vaststaat,  maar  dat  de  eiser  "niet 
bewijst dat (die( toestand niet aan de basis lag van het ongeval".

Over de verdere door de verweerster tegen het middel opgeworpen gronden 
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van niet-ontvankelijkheid:
Het onderzoek van die gronden van niet-ontvankelijkheid houdt onlosmakelijk 

verband met het onderzoek van het middel.
De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Krachtens artikel 3 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

eenkomst,  zijn  de  bepalingen  van  die  wet  van  dwingend  recht,  tenzij  uit  de 
bewoordingen  zelf  blijkt  dat  de  mogelijkheid  wordt  gelaten  om  ervan  af  te 
wijken door bijzondere bedingen.

Krachtens artikel 8, tweede lid, van die wet, dekt de verzekeraar de schade 
veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van 
de verzekerde of van de begunstigde;  de verzekeraar kan zich echter van zijn 
verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke 
en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.

Overeenkomstig artikel 11 van die wet mag in de verzekeringsovereenkomst 
geen  geheel  of  gedeeltelijk  verval  van  het  recht  op  verzekeringsprestaties 
bedongen worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeen-
komst  opgelegde  verplichting,  en  mits  er  een  oorzakelijk  verband  tussen  de 
tekortkoming en het schadegeval bestaat.

Uit die bepalingen, die van dwingend recht zijn in het voordeel van de verze-
kerde, volgt dat de verzekeraar die zich beroept op een grond van ontheffing van 
aansprakelijkheid in de zin van voormeld artikel 8, tweede lid, de schade alleen 
dan niet hoeft te dekken wanneer hij het oorzakelijk verband tussen de in de 
overeenkomst bepaalde grove schuld en het schadegeval aantoont.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat artikel 4 van de 
algemene voorwaarden van de tussen de partijen gesloten overeenkomst bepaalt 
dat de verweerster geen schadegevallen dekt die veroorzaakt worden door een 
bestuurder die in een strafbare staat van alcoholintoxicatie verkeert, "tenzij de 
verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband tussen dit geval van zware 
schuld en het schadegeval bestaat".

Het bestreden vonnis, dat zich op dat contractueel beding baseert om de vorde-
ring van de eiser te verwerpen, op grond dat laatstgenoemde "niet bewijst dat 
zijn alcoholintoxicatie niet aan de basis lag van het ongeval", schendt de in het 
middel bedoelde bepalingen van de wet van 25 juni 1992.

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

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst  de  zaak  naar  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Nijvel,  zitting 
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houdende in hoger beroep.

13 september 2010 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  
mevr. Matray – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Bruyn en Maes.

Nr. 513

3° KAMER - 13 september 2010

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - ONDERNEMING - HERSTRUCTURERING - 
VERGOEDING - LOON

De vergoeding van de schade van de werknemers die zich in het kader van een herstruc-
turering vrijwillig hebben aangeboden, is het gevolg van hun dienstbetrekking en vormt 
dus een loon.  (Art. 14, §§1 en 2, RSZ-wet;  Art. 2, eerste lid, 1° en 3°, Loonbescher-
mingswet)

(RSZ. T. SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS CHAINEUX nv)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0076.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2009 gewezen door 

het arbeidshof te Luik.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2, meer bepaald eerste lid, 1° en 3°, van de wet van 12 april 1965 betreffende 

de bescherming van het loon der werknemers;
- de artikelen 1, §1, 14, §1 en 2, en 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 

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

- de artikelen 1, §1, 2, §1, eerste lid, en 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 
1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;

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

- de artikelen 1147, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 20, 3°, en 39, §1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt het hoger beroep van de eiser en veroordeelt hem in de kosten, na te 
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hebben beslist  dat de vergoeding van de morele schade van de werknemer betrekking 
heeft op schade die volkomen losstaat van de schade die door de opzeggingsvergoeding 
gedekt wordt en dat (de eiser) niet aantoont dat de werknemers, die bovenop hun opzeg-
gingsvergoeding  een  moreleschadevergoeding  hebben  ontvangen,  geen  morele  schade 
zouden hebben geleden, om de volgende redenen :

"In het kader van de bovenvermelde herstructurering heeft de (verweerster) van juni tot 
september 1998 veertien werknemers ontslagen.

(De eiser) heeft geoordeeld dat het gedeelte van de vertrekpremie, dat als morele scha-
devergoeding werd omschreven en dat uitbetaald werd aan de veertien werknemers wier 
overeenkomst  in  het  kader  van  de  herstructurering  geëindigd  was,  beschouwd  moest 
worden als loon waarop bijdragen ingehouden moesten worden.

(De eiser) meent dat de ter vergoeding van de morele schade gestorte bedragen vallen 
onder het begrip loon in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965.

Die vergoedingen vallen volgens (de eiser) onder de categorie van de in geld waardeer-
bare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft, zoals 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, 3°, van de wet van 12 april 1965.

(De eiser) beklemtoont dat die vergoedingen niet worden uitgesloten in artikel 19, §2, 
2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

(De eiser) meent dat de omschrijving "morele schade" die de partijen in de overeen-
komst gegeven hebben, verworpen moet worden omdat zij die schade hebben geveinsd 
om de betaling van de socialezekerheidsbijdragen te ontwijken.

(...) Overeenkomstig artikel 14, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944, worden de (aan de eiser) verschuldigde bijdragen voor 
sociale zekerheid berekend op grond van het loon van de werknemer,  zoals dat begrip 
bepaald wordt in artikel 2 van de wet van 12 april 1965. Krachtens voormeld artikel 14 
kan de Koning het aldus bepaalde begrip beperken of verruimen.

Artikel  2  van  de wet  van 12 april  1965 verstaat  onder  "loon":  1° het loon in geld 
waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werk-
gever; 2° de fooien of het bedieningsgeld waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn 
dienstbetrekking of krachtens het gebruik; 3° de in geld waardeerbare voordelen waarop 
de werknemer  ingevolge  zijn dienstbetrekking recht heeft  ten laste van de werkgever. 
Worden evenwel uit het aldus bepaalde begrip geweerd, de vergoedingen die zijn betaald 
als vakantiegeld, die moeten worden beschouwd als een aanvulling van de vergoedingen 
verschuldigd  ten  gevolge  van  een  arbeidsongeval  of  een  beroepsziekte,  die  moeten 
worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende 
takken van de sociale zekerheid.

De morele schadevergoedingen die te dezen aan de veertien ontslagen werknemers zijn 
gestort, zijn geen "loon" in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965.

Het kan immers onmogelijk gaan om een loon of een bedieningsgeld die een tegenpres-
tatie voor de geleverde arbeid vormen, aangezien voor die vergoedingen geen enkele pres-
tatie is geleverd.

Het kan evenmin gaan om in geld waardeerbare voordelen waarop de ontslagen werk-
nemers ingevolge hun dienstbetrekking recht zouden hebben ten laste van de (verweer-
ster), aangezien er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen het recht van elke werk-
nemer op die vergoeding en de dienstbetrekking van die werknemer bij de (verweerster) : 
die werknemers hebben geen recht op die vergoeding wegens hun dienstbetrekking maar, 
zoals hierna zal worden verduidelijkt, wegens de morele schade die zij geleden hebben ten 
gevolge van de omstandigheden waarmee hun ontslag gepaard ging.

Artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 is uitgevaardigd op grond 
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van de bevoegdheid die artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 aan de Koning toekent om 
het aldus bepaalde begrip "loon" te beperken of te verruimen.

Artikel 19, paragraaf 2, zoals het ten tijde van de ontslagen van toepassing was, beperkt 
de in artikel 2 van de wet van 12 april 1965 gegeven omschrijving van het begrip "loon" 
door  15 categorieën van  door  de werkgever  aan de werknemers  gestorte  bedragen  of 
toegekende  voordelen  uit  te  sluiten.  De  vergoedingen  die  te  dezen  aan  de  veertien 
ontslagen werknemers zijn gestort ter vergoeding van de morele schade, vallen echter te 
dezen onder geen enkele van die categorieën.

Die vergoedingen kunnen inzonderheid niet worden omschreven als 'aan de werkne-
mers verschuldigde vergoedingen, wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele of 
statutaire verplichtingen niet nakomt', zoals bedoeld in artikel 19, §2, 2°. De (verweerster) 
is immers zowel haar wettelijke als haar contractuele verplichtingen ten aanzien van die 
veertien werknemers nagekomen, daar zij bij hun ontslag alle vergoedingen heeft betaald 
waarop die werknemers krachtens de wet en hun arbeidsovereenkomst recht hadden.

Aangezien die vergoedingen niet als dusdanig kunnen worden omschreven, doet het er 
niet toe of ze tot een van de categorieën behoren die krachtens artikel  19, §2, 2°, niet 
onder de toepassing van dat artikel vallen.

Het feit  dat die vergoedingen niet vallen onder de categorieën bedoeld in voormeld 
artikel 19, §2, 2°, heeft niet tot gevolg dat zij ipso facto loon zouden zijn in de zin van 
artikel 2 van de wet van 12 april 1965. Wat door de afwijkende bepaling van artikel 19 
uitgesloten wordt, kan slechts onder de toepassing van artikel 2 vallen indien het overeen-
stemt met de daarin bepaalde omschrijving".

Grieven
Overeenkomstig de artikelen 14 van de wet van 27 juni 1969 en 23 van de wet van 29 

juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 
worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op grond van het loon van de werknemer, 
zoals dat begrip bepaald wordt in artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers

Voormeld artikel  2 verstaat  onder loon :  1° het loon in geld waarop de werknemer 
"ingevolge zijn dienstbetrekking" recht heeft ten laste van de werkgever en, meer alge-
meen, 3° de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer "ingevolge zijn dienst-
betrekking" recht heeft ten laste van de werkgever.

Artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 wijkt niet af van de 
verplichting om socialezekerheidsbijdragen te betalen op alle vergoedingen die aan de 
werknemer  gestort  worden  ingevolge  zijn  dienstbetrekking  en,  meer  bepaald,  op  de 
vergoedingen die hem naar aanleiding van zijn ontslag worden uitbetaald.

De opzeggingsvergoedingen worden immers  aan de werknemer uitbetaald ingevolge 
zijn dienstbetrekking. Het feit dat zij niet overeenkomen met een prestatie van de werk-
nemer,  belet  niet  dat  zij  verschuldigd  zijn  omdat  de werknemer,  zoals  te dezen,  voor 
onbepaalde duur tewerkgesteld was en hij bijgevolg een vergoeding moet krijgen voor het 
verlies van zijn dienstbetrekking of hij, meer bepaald, uitbetaald moet worden tot hij een 
nieuwe dienstbetrekking gevonden heeft.

Artikel 39, §1, eerste lid, (van de wet van 3 juli 1978) bepaalt dat, indien de overeen-
komst voor onbepaalde tijd is gesloten, de partij die de overeenkomst beëindigt zonder 
dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn, gehouden is aan de 
andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon. Het tweede lid preciseert 
dat de opzeggingsvergoeding niet alleen het lopende loon behelst, maar ook de voordelen 
verworven krachtens de overeenkomst.

Het arrest beslist ten onrechte dat de morele schadevergoeding die aan de betrokken 
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veertien werknemers is gestort, losstaat van en van een andere aard is dan de opzeggings-
vergoeding die hen is uitbetaald,  omdat  zij  een beloning zou zijn voor  "het  vrijwillig 
vertrek" van de werknemers, die met hun ontslag hebben ingestemd teneinde de sociale 
vrede te bewaren.

Die omstandigheid  kan niet  los worden  gezien van hun dienstbetrekking,  omdat  de 
werkgever hen niet had moeten ontslaan indien hij met hen geen arbeidsovereenkomst had 
gesloten.

Het snijdt ook geen hout (om) erop te wijzen dat de werknemers geen recht hadden op 
een opzeggingsvergoeding wegens morele schade "krachtens de wet en hun arbeidsover-
eenkomst".

Het recht op de vergoeding is op zich niet kenmerkend voor het begrip "loon". Wat het 
loon kenmerkt, in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965, is dat het voortvloeit 
uit de arbeidsovereenkomst en de uitvoering ervan.

Het arrest heeft te dezen zelf erop gewezen dat de "morele" schade van de betrokken 
werknemers een gevolg was van hun ontslag en, bijgevolg, van hun dienstbetrekking, op 
grond dat "de werknemers die vrijwillig met hun ontslag hebben ingestemd in het kader 
van de herstructurering waartoe de (verweerster) beslist had, hun dienstbetrekking hebben 
opgeofferd  opdat  de  andere  werknemers  van  de  onderneming  hun  dienstbetrekking 
konden  behouden,  zodat  de moreleschadevergoeding  moet  worden  beschouwd  als  een 
vergoeding  voor  de  last  van  dat  offer.  De  werknemers  die  zich  vrijwillig  opgegeven 
hebben, moeten immers beschouwd worden als slachtoffers, die zich 'opgeofferd' hebben 
voor de herstructurering en die lijden onder het feit dat de andere werknemers hun dienst-
betrekking wel behouden hebben".

De uitdrukking "morele schadevergoeding" is in feite onjuist. Zonder fout kan er geen 
sprake zijn van een contractuele vergoeding (artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek) en 
evenmin van een quasi-delictuele vergoeding (artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Het arrest stelt echter niet vast dat de verweerster een fout heeft begaan door de veer-
tien "vrijwillige" werknemers te ontslaan. Dus zegt het arrest wel degelijk dat de "vergoe-
ding" die hen is gestort wegens "morele schade", een aanvulling op hun opzeggingsver-
goeding is of, met andere woorden, samenvalt met de opzeggingsvergoeding en niet ervan 
losstaat.

Zoals  hierboven  is  gezegd,  kan  noch  op  grond  van  het  eenzijdige  karakter  van  de 
toekenning van een "moreleschadevergoeding" aan de ontslagen werknemers,  noch op 
grond  van de omstandigheid  dat die  vergoeding hen is uitbetaald omdat  zij  "met  hun 
ontslag hebben ingestemd", ontkend worden dat er wel degelijk een loon is uitbetaald dat 
zijn oorsprong vindt in de arbeidsovereenkomst.

Hieruit volgt dat de beslissing volgens welke de bedragen die ter vergoeding van de 
morele schade zijn toegekend die aan de door de verweerster ontslagen werknemers, niet 
hun oorsprong vinden in hun dienstbetrekking en geen verband houden met de opzeg-
gingsvergoedingen, niet naar recht is verantwoord (schending van alle in de aanhef van 
het middel aangegeven bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het middel is onduidelijk.
Het  middel  verduidelijkt  waarom het  arrest  de  daarin  bedoelde  bepalingen 

schendt.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
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Het middel
Krachtens de artikelen 14, §1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 

van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders en 23, eerste lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de 
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, worden de soci-
alezekerheidsbijdragen berekend op grond van het loon van de werknemer en 
wordt dat begrip bepaald in artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers.

Artikel 2, eerste lid, 1° en 3°, van de wet van 12 april 1965 bepaalt dat onder 
loon  wordt  verstaan  het  loon  in  geld  en  de  in  geld  waardeerbare  voordelen 
waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van 
de werkgever.

De opzeggingsvergoeding die aan de werknemer ingevolge zijn dienstbetrek-
king wordt betaald, is een loon in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 
1965.

Het arrest beslist dat "de werknemers die vrijwillig met hun ontslag hebben 
ingestemd in het kader van de herstructurering waartoe de (verweerster) beslist 
had, hun dienstbetrekking hebben opgeofferd opdat de andere werknemers van 
de  onderneming  hun  dienstbetrekking  konden  behouden,  zodat  de  morele 
schade-vergoeding moet worden beschouwd als een vergoeding voor de last van 
dat offer. De werknemers die zich vrijwillig opgegeven hebben, moeten immers 
beschouwd  worden  als  slachtoffers,  die  zich  'opgeofferd'  hebben  voor  de 
herstructurering  en  die  lijden  onder  het  feit  dat  de  andere  werknemers  hun 
dienstbetrekking wel behouden hebben".

De vergoeding van de schade van de betrokken werknemers is dus het gevolg 
van hun dienstbetrekking.

Het arrest, dat beslist dat die vergoeding geen loon is, is niet naar recht verant-
woord.

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

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

over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.

13  september  2010  –  3°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Simon –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  de Koster,  advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. De Bruyn en Foriers.
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Nr. 514

3° KAMER - 13 september 2010

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - COLLECTIEVE 
SCHULDENREGELING - TEGELDEMAKING VAN ROERENDE OF ONROERENDE GOEDEREN - VERKOOP UIT 
DE HAND - BESLISSING DIE BEVEELT OM DE MET EEN HYPOTHEEK OF EEN BIJZONDER VOORRECHT OP 
HET PAND VERZEKERDE SCHULDVORDERINGEN TE BETALEN - NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN 
BESLISSING - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - ROERENDE OF ONROERENDE 
GOEDEREN - TEGELDEMAKING - VERKOOP UIT DE HAND - VREDERECHTER - BESLISSING DIE 
BEVEELT OM DE MET EEN HYPOTHEEK OF EEN BIJZONDER VOORRECHT OP HET PAND VERZEKERDE 
SCHULDVORDERINGEN TE BETALEN - NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN BESLISSING

1º en 2° Het cassatieberoep, dat gericht is tegen de beslissing van de vrederechter die, in 
het  kader  van  een  procedure  van  collectieve  schuldenregeling,  de  instrumenterende 
notaris gelast de met een hypotheek of een bijzonder voorrecht op het pand verzekerde  
schuldvorderingen te betalen, waarvan het bedrag is vastgesteld op de datum van de  
toelaatbaarheid, is niet ontvankelijk, daar die beslissing niet is gewezen in laatste aanleg,  
zelfs al wordt het goed uit de hand verkocht. (Artt. 1097, en 1675/14bis, §3, Gerechtelijk 
Wetboek)

(Krediet- en Financiële Maatschappij (KREFIMA) nv T. B. e.a.; in aanwezigheid van Atradius Credit Insurance Belgium nv 
e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0100.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 augustus 2009 gewezen 

door de arbeidsrechtbank te Bergen.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over  de door het  openbaar  ministerie  overeenkomstig artikel  1097 van het 

Gerechtelijk Wetboek ambtshalve tegen het cassatieberoep opgeworpen grond 
van  niet-ontvankelijkheid:  de  bestreden  beslissing  is  niet  in  laatste  aanleg 
gewezen:

Krachtens de artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek kan tegen 
ieder vonnis hoger  beroep worden ingesteld,  tenzij de wet anders bepaalt.  De 
uitzonderingen op het hoger beroep moeten op beperkende wijze worden uitge-
legd.

Artikel 1675/14bis, §1, van hetzelfde wetboek bepaalt dat wanneer tijdens de 
uitwerking  of  de  uitvoering  van  de  collectieve  schuldenregeling  roerende  of 
onroerende  goederen  te  gelde  moeten  worden  gemaakt,  hetzij  op  grond  van 
artikel 1675/7, §3, hetzij op grond van de minnelijke of gerechtelijke aanzuive-
rings-regeling, de verkoop, die openbaar of uit de hand gebeurt, overeenkomstig 
de regels van de gedwongen uitvoering plaatsheeft, zonder voorafgaande beteke-
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ning van een bevelschrift of beslag.
Artikel 1675/14bis, §3, eerste lid, bepaalt dat de instrumenterende ministeriële 

ambtenaar, onder voorbehoud van andere modaliteiten, na betaling van de hypo-
thecaire  en de bijzonder bevoorrechte  schuldeiser,  de prijs  en het  toebehoren 
ervan overmaakt aan de schuldbemiddelaar.

Krachtens artikel 1580bis van het Gerechtelijk Wetboek dat van toepassing is 
op de  collectieve  schuldenregeling,  kan  de  rechter,  indien  het  belang  van  de 
partijen zulks vereist, verkiezen om een verkoop uit de hand te bevelen eerder 
dan een verkoop door openbare toewijzing, door een beslissing waartegen noch 
verzet noch hoger beroep openstaat.

Uit de strekking van de beslagprocedure en uit de bewoordingen van de voor-
melde bepalingen  blijkt  dat  alleen  de  met  toepassing  van  dat  artikel  1580bis 
genomen beslissing niet voor hoger beroep vatbaar is.

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  de  beslissing  waarbij  de  rechtbank  de 
instrumenterende notaris gelast  "de met een hypotheek of een bijzonder voor-
recht op het pand verzekerde schuldvorderingen te betalen, waarvan het bedrag 
is vastgelegd op de datum van de toelaatbaarheid".

Die beslissing die gegrond is op artikel 1675/14bis, §3, van het Gerechtelijk 
Wetboek, is bijgevolg niet gewezen in laatste aanleg.

De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering 

tot bindendverklaring van het arrest.
Dictum
Het Hof
Verwerpt  het  cassatieberoep  en de vordering tot  bindendverklaring van het 

arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

13  september  2010  –  3°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Delange – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 515

3° KAMER - 13 september 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 
32BIS - OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN KRACHTENS OVEREENKOMST - BEHOUD VAN DE RECHTEN 
VAN DE WERKNEMER - VOORWAARDEN - TOEWIJZING VAN DE WERKNEMER AAN HET OVERGEDRAGEN 
GEDEELTE VAN DE ONDERNEMING

Wanneer de overdracht betrekking heeft op een gedeelte van een onderneming, worden de 
rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voortvloeien uit alle op het tijdstip van 
de  overdracht  bestaande  arbeidsovereenkomsten  met  de  werknemers  die,  voor  het 
vervullen  van  hun  taak,  tewerkgesteld  waren  bij  het  overgedragen  gedeelte  van  de 
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onderneming,  overeenkomstig  artikel  3,  paragraaf  1,  eerste  lid,  van  de  richtlijn  
2001/23/EG  en  artikel  7  van  de  collectieve  arbeidsovereenkomst  nr.  32bis,  van 
rechtswege overgedragen aan de verkrijger, alleen op grond van de overdracht en niette-
genstaande het feit dat de vervreemder of de verkrijger het anders wensen. (Art. 7, CAO 
nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985)

(C. T. FRANS HOSPITAAL – CESAR DE PAEPE e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0002.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 september 2009 gewezen 

door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1, 1°, 6, 7, 8 en 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 

juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van 
werkgever  ingevolge  de  overgang  van  ondernemingen  krachtens  overeenkomst  en  tot 
regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van 
activa na faillissement, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 25 
juli 1985, waarvan de titel en de artikelen 1 en 6 zijn gewijzigd door de artikelen 1, 2 en 4 
van de collectieve arbeidsovereenkomst  nr. 32quinquies van 13 maart  2002, algemeen 
verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 14 maart 2002;

de artikelen 1, paragraaf 1, 3, paragraaf 1, en 4 van de richtlijn 77/187/EEG van de 
Raad van 14 februari 1977, thans respectievelijk de artikelen 1, paragraaf 1, en 3, §1, van 
de richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werkne-
mers b? overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen;

de artikelen 6 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 6 en 39, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt, met bevestiging van het beroepen vonnis, de rechtsvordering van 

de eiseres tot betaling van vergoedingen wegens eenzijdige beëindiging van haar arbeids-
overeenkomst, die gegrond is op de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 32bis en gericht is tegen de twee verweersters, en veroordeelt de eiseres in de kosten, 
op grond van de volgende redenen:

"Wat  betreft  de overgang van onderneming krachtens overeenkomst  en de verplich-
tingen die volgens (de eiseres) hieruit voortvloeien voor de tweede (verweerster):

De toepasselijke regels
De situatie van de werknemers bij overgang van de onderneming die hen tewerkstelt 

naar een andere onderneming, wordt geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
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wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeen-
komst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij 
overname van activa na faillissement, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 32quinquies van 13 maart 2002.

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis neemt in hoofdstuk II de bepalingen over 
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 van 28 februari 1978 houdende uitvoering 
van de Europese richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 1977 (thans richtlijn 2001/23/EG 
van 12 maart  2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten 
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers  b? overgang van onderne-
mingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen).

De Europese richtlijn  77/187/EEG en  de  collectieve  arbeidsovereenkomst  nr.  32bis 
hebben hetzelfde doel, met name het behoud van de rechten van de overgenomen werkne-
mers  telkens  wanneer  een  wijziging  van  werkgever  plaatsvindt  wegens  de  overgang 
krachtens overeenkomst  van een onderneming of van een onderdeel van een onderne-
ming.

Artikel  7  bepaalt:  'de  rechten  en  verplichtingen  welke  voor  de  vervreemder  voort-
vloeien  uit  de  op  het  tijdstip  van  de overgang  in  de  zin  van  artikel  1,  1°,  bestaande 
arbeidsovereenkomsten, gaan door deze overgang op de verkrijger over'.

Luidens  artikel  9  'vormt  de  wijziging  van  de  werkgever  op  zichzelf  voor  de 
vervreemder of de verkrijger geen reden tot ontslag. De werknemers die veranderen van 
werkgever, kunnen nochtans ontslagen worden om een dringende reden of om economi-
sche, technische of organisatorische redenen, die wijzigingen voor de werkgelegenheid 
met zich meebrengen'.

Die  regels  nemen  de  beginselen  over  die  zijn  vastgelegd  in  de  Europese  richtlijn 
77/187/EEG,  volgens  welke  de  overgang  van  ondernemingen  op  zich  geen  reden  tot 
ontslag vormt (artikel 4) en de verkrijger de rechten en verplichtingen moet eerbiedigen 
die  voortvloeien  uit  de  op het  tijdstip  van  de overgang  bij  de  vervreemder  bestaande 
arbeidsovereenkomsten (artikel 3).

Artikel  8 bepaalt  dat  de verkrijger  en de vervreemder  hoofdelijk  gebonden zijn ten 
aanzien van de werknemers.

De overgang van de ondernemingen krachtens overeenkomst in dit geval.
Hoofdstuk II van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis geldt voor elke wijzi-

ging van werkgever  die het gevolg is van een overgang van onderneming of van een 
gedeelte van een onderneming.

Artikel 2 van de akkoordakte die de (verweersters) op 15 maart 2006 gesloten hebben 
met betrekking tot de overname van de ziekenhuisactiviteiten van de site César De Paepe 
door [de tweede verweerster], bepaalt dat 'er aan het overgenomen personeel, opgenomen 
in bijlage 1, een driepartijenovereenkomst voorgelegd zal worden (...) op grond waarvan 
(de tweede verweerster) als werkgever in de plaats zal treden van (de eerste verweerster)'.

Aangezien de naam van (de eiseres) niet was opgenomen in bijlage 1, maakte zij dus 
geen deel uit van het door de (de tweede verweerster) overgenomen personeel, wat tot 
gevolg heeft:

dat (de eiseres) niet betrokken is bij de overgang van onderneming die heeft plaatsge-
vonden en zich bijgevolg niet kan beroepen op de toepassing van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 32bis en van de Europese richtlijn betreffende de overgang van onder-
nemingen;

dat (de tweede verweerster) nooit de werkgever van (de eiseres) is geweest;
dat (de eiseres) na 1 april 2006 deel is blijven uitmaken van het personeel van (de eerste 
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verweerster) krachtens de arbeidsovereenkomst die zij destijds (27 november 1995) had 
gesloten met de vereniging zonder winstoogmerk César De Paepe, later (in 1999) de vere-
niging zonder winstoogmerk Verplegingscentrum François Rabelais ten gevolge van de 
fusie met het Frans Hospitaal en nog later (in 2003) (de eerste verweerster).

De rechtsvordering is niet gegrond".
Grieven
Het arrest herinnert eraan dat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis de in de 

Europese richtlijn 77/187/EEG opgenomen beginselen omgezet heeft in het interne recht.
Artikel 1, paragraaf 1, a), van die richtlijn (thans richtlijn 2001/23/EG van 12 maart 

2001) bepaalt dat zij "van toepassing is op elke overdracht van een onderneming of onder-
deel daarvan aan een andere werkgever ten gevolge van een overdracht krachtens over-
eenkomst, of een fusie".

Artikel 1, 1°, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis bepaalt dat "onderha-
vige collectieve arbeidsovereenkomst er in de eerste plaats toe strekt het behoud van de 
rechten der werknemers te waarborgen in alle gevallen van wijziging van werkgever inge-
volge de overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderneming krach-
tens overeenkomst".

Volgens artikel  6 "wordt  als overgang beschouwd de overgang,  met  het oog op de 
voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit (...) van een econo-
mische  entiteit  die  haar  identiteit  behoudt,  waaronder  een  geheel  van  georganiseerde 
middelen wordt verstaan".

Krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, "gaan de rechten 
en verplichtingen, welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de 
overgang in de zin van artikel 1, 1°, bestaande arbeidsovereenkomsten, door het (enkele) 
feit van deze overgang op de verkrijger over".

Artikel 3, paragraaf 1, van de richtlijn 77/187/EEG (thans 3, paragraaf 1, van de richt-
lijn 2001/23/EG) bepaalt in soortgelijke bewoordingen dat "de rechten en verplichtingen 
welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande 
arbeidsovereenkomst  of  arbeidsbetrekking,  door  deze overgang  op de verkrijger  over-
gaan" en artikel 4 bepaalt dat "de overgang van een onderneming op zichzelf geen reden 
tot ontslag vormt".

Aldus is de verkrijger, bij overgang van een gedeelte van de onderneming, verplicht 
alle werknemers over te nemen die deel uitmaken van de overgedragen eenheid en hun 
arbeidsvoorwaarden te behouden, ongeacht de bewoordingen van de overeenkomst van 
overdracht.

Tevergeefs  stelt  het arrest  daartegenover  dat de eiseres niet van werkgever  zou zijn 
veranderd,  omdat haar naam niet voorkomt op de personeelslijst die gevoegd is bij de 
overeenkomst op grond waarvan de eerste verweerster een van haar eenheden, met name 
de kliniek César De Paepe, gelegen te Brussel, Alexianenstraat, heeft overgedragen aan de 
tweede verweerster.

Uit de voormelde bepalingen van de richtlijn 2001/23/EG en van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 32bis volgt dat alleen al het "feit" van de overdracht van een onderne-
ming krachtens overeenkomst, een wijziging van werkgever tot gevolg heeft.

De werkgever-verkrijger  komt  met  andere  woorden  in  de plaats  van de werkgever-
vervreemder wanneer laatstgenoemde zijn onderneming of een gedeelte van zijn onderne-
ming die een eenheid vormt, overdraagt.

Wat dat betreft maakt het weinig uit dat de overeenkomst van overdracht die de eerste 
en de tweede verweerster op 15 maart 2006 gesloten hebben, de eiseres uitgesloten heeft.
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Krachtens artikel  1165 van  het  Burgerlijk  Wetboek brengen  overeenkomsten  alleen 
gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen en brengen zij aan derden geen nadeel 
toe.

Bovendien kunnen de rechten van een werknemer niet ingeperkt worden en mag er niet 
door  middel  van  bedingen  afgeweken  worden  van  de  wetten  die,  zoals  de  richtlijn 
2001/23/EG en de collectieve arbeidsovereenkomst 32bis, van openbare orde zijn (artikel 
6 van het Burgerlijk Wetboek en artikel  6 van de wet  van 3 juli  1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten).

Het arrest stelt te dezen vast dat "(de tweede verweerster) en (de eerste verweerster) op 
15 maart 2006 een akkoordakte gesloten hebben met betrekking tot de overname van de 
ziekenhuisactiviteiten van de site César De Paepe".

Het staat buiten kijf dat de overname van de activiteiten van het ziekenhuis César De 
Paepe  geleid  heeft  tot  de  overdracht  van  een  gedeelte  van  de  onderneming,  van  een 
eenheid die een georganiseerd economisch geheel vormt in de zin van de artikelen 1, 1°, 
en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis.

De tweede verweerster was krachtens de voormelde collectieve overeenkomst  bijge-
volg gehouden om de arbeidsovereenkomst  van  de eiseres over  te nemen en de twee 
verweersters staan hoofdelijk in voor het behoud van de rechten en verplichtingen die uit 
die  overeenkomst  voortvloeien  (artikel  8  van  de  collectieve  arbeidsovereenkomst  nr. 
32bis).

Het arrest, dat beslist dat de tweede verweerster niet gehouden was om de eiseres over 
te nemen en dat de door laatstgenoemde tegen de verweersters ingestelde rechtsvordering, 
die strekte  tot  betaling van de vergoedingen  ten gevolge  van de beëindiging van haar 
arbeidsovereenkomst, niet gegrond is, omdat de naam van de eiseres niet voorkwam op de 
personeelslijst die gevoegd was bij de overeenkomst van overdracht van de kliniek César 
De Paepe, schendt bijgevolg alle in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen en, 
meer bepaald, de artikelen 1, 1°, en 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis 
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever 
ingevolge een overgang van onderneming krachtens overeenkomst.

BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten op 7 juni 

1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van onderne-
mingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werkne-
mers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, alge-
meen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 25 juli 1985, bepaalt 
dat de rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de 
op het tijdstip van de overgang van een onderneming of van een gedeelte van een 
onderneming bestaande arbeidsovereenkomsten, door het feit van deze overgang 
op de verkrijger overgaan.

Dit artikel is de omzetting van artikel 3, paragraaf 1, eerste lid, van de richtlijn 
2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers  b?  overgang  van  ondernemingen,  vestigingen  of  onderdelen  van 
ondernemingen of vestigingen.

Arrest C-362/89 van 25 juli 1991 van het Hof van Justitie van de Europese 
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Gemeenschappen legt artikel 3, paragraaf 1, van de richtlijn 2001/23/EG in die 
zin uit dat alle arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen die op het tijdstip 
van  de overgang van  een  onderneming bestaan  tussen de  vervreemder  en de 
werknemers van de overgedragen onderneming, door het enkele feit van de over-
gang van rechtswege worden overgedragen op de verkrijger.  Arrest  C-305/94 
van  14  november  1996  preciseert  dat  dit  ook  het  geval  is  niettegenstaande 
andersluidende wil van de vervreemder of de verkrijger. Volgens arrest 324/86 
van 10 februari 1988, punt 14, mag er immers niet worden afgeweken van de 
regels van de richtlijn in een voor werknemers ongunstige zin.

Wanneer de overdracht betrekking heeft op een gedeelte van een onderneming, 
heeft  artikel 3, paragraaf 1, van de richtlijn volgens de arresten 186/83 van 7 
februari 1985 en C-362/89 van 25 juli 1991 van het Hof van Justitie ook betrek-
king op de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voortvloeien uit 
een op het tijdstip van de overdracht bestaande arbeidsovereenkomst of arbeids-
verhouding met de werknemers die, voor het vervullen van hun taak, tewerkge-
steld zijn bij het overgedragen gedeelte van de onderneming.

Hieruit volgt dat wanneer de overdracht betrekking heeft op een gedeelte van 
een onderneming, de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voort-
vloeien uit alle op het tijdstip van de overdracht bestaande arbeidsovereenkom-
sten met de werknemers  die,  voor het  vervullen van hun taak,  tewerkgesteld 
waren  bij  het  overgedragen  gedeelte  van  de  onderneming,  overeenkomstig 
artikel 3, paragraaf 1, eerste lid, van de richtlijn 2001/23/EG en artikel 7 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van rechtswege overgedragen worden 
aan de verkrijger, alleen al op grond van de overdracht en niettegenstaande de 
andersluidende wil van dat de vervreemder of de verkrijger.

Het arrest  stelt  vast  dat de eiseres  "vanaf  27 november 1995 werkte in het 
ziekenhuis César de Paepe, dat het ziekenhuis César de Paepe in 1995 een fusie 
aanging met het Franse hospitaal onder de benaming vereniging zonder winst-
oogmerk  Verplegingscentrum  François  Rabelais",  dat  "de  activiteiten  van  de 
vereniging zonder  winstoogmerk  Verplegingscentrum François  Rabelais  in  de 
loop van 2003 zijn overgedragen aan de vereniging zonder winstoogmerk Frans 
Hospitaal - César de Paepe (de eerste verweerster), die haar activiteiten op twee 
sites ontplooide: César de Paepe (...) en het Frans Hospitaal", en dat de eiseres 
"steeds gewerkt heeft op de site César de Paepe".

Het  arrest  wijst  erop  dat  "het  Universitair  Medisch Centum Sint-Pieter  (de 
tweede verweerster) en (de eerste verweerster) op 15 maart 2006 een ontwerpak-
koord hebben gesloten met het oog op de overname van de activiteiten van het 
ziekenhuis César de Paepe", dat, volgens de akkoordakte, "aan het (...) personeel, 
opgenomen in bijlage, een driepartijenovereenkomst voorgelegd zal worden (...) 
op grond waarvan (de tweede verweerster) als werkgever in de plaats zal treden 
van (de eerste verweerster)", dat "de naam van (de eiseres) niet was opgenomen 
in de bijlage", en, ten slotte, dat een "overdracht van onderneming heeft plaatsge-
vonden".

Het arrest stelt aldus vast dat een gedeelte van de onderneming van de eerste 
verweerster, met name de activiteiten van het ziekenhuis César de Paepe, is over-
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gedragen aan de tweede verweerster, maar het stelt niet vast dat de eiseres, voor 
het vervullen van haar taak, niet was tewerkgesteld bij het overgedragen gedeelte 
van de onderneming.

Het arrest beslist aldus niet wettig dat de eiseres "niet betrokken is bij de over-
gang van onderneming en zich bijgevolg niet kan beroepen op de toepassing van 
de  collectieve  arbeidsovereenkomst  nr.  32bis en  van  de  richtlijn 
(2001/23/Etienne Goethals)".

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

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

over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Bergen.

13  september  2010  –  3°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Delange – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 516

2° KAMER - 14 september 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — ALLERLEI - 
NATIONALITEIT - VORDERING TOT VERVALLENVERKLARING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT - 
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

2º NATIONALITEIT - VORDERING TOT VERVALLENVERKLARING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT 
- ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

1º en 2° Het cassatieberoep, ook wanneer het wordt ingesteld door het openbaar minis-
terie, tegen een arrest van het hof van beroep dat uitspraak doet over een vordering tot  
vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit, is slechts ontvankelijk als zij voldoet  
aan de cumulatieve voorwaarden opgesomd in artikel 23, §6 van het Wetboek van de 
Belgische nationaliteit1. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. H.)

Conclusie van Advocaat-generaal M. Timperman: 
In dit dossier rijst de vraag naar de ontvankelijkheid van het cassatieberoep ingesteld 

door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent tegen een arrest dat uitspraak 

1 Zie conclusie O.M.
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doet over de door het openbaar ministerie ingestelde vordering tot vervallenverklaring van 
de nationaliteit. 

1.  In  de memorie  van antwoord  wordt  een grond  van  niet-ontvankelijkheid  van  de 
voorziening opgeworpen, gesteund op artikel 23, §6 van het Wetboek van de Belgische 
nationaliteit2; bepaling die als volgt luidt: "Voorziening in cassatie is alleen ontvankelijk 
indien zij met redenen is omkleed en voor zover eensdeels voor het hof van beroep is 
aangenomen of beweerd  dat de staat  van Belg van de verweerder  in de vordering tot 
vervallenverklaring  het  gevolg  is  van  de  omstandigheid  dat  de  ouder  van  wie  de 
verweerder  zijn  nationaliteit  heeft  verkregen,  op  zijn  geboortedag  zelf  Belg  was,  en 
anderdeels  bij  die  voorziening  de  schending  of  de  verkeerde  toepassing  van  wetten 
waarop het rechtsmiddel is gegrond dan wel het ontbreken van een reden tot afwijzing 
wordt ingeroepen.

De  voorziening  wordt  ingesteld  en  berecht  zoals  is  voorgeschreven  voor  de 
voorzieningen in criminele zaken."

2.  Voornoemde wetsbepaling is overgenomen uit  vroegere  wetgeving:  ze gaat  meer 
bepaald  terug  tot  artikel  18bis van  de  bij  Koninklijk  Besluit  van  14  december  1932 
samengeschakelde wetten op de nationaliteit,  zoals dit werd ingevoegd door het enige 
artikel van de Wet van 30 juli 1934 betreffende de vervallenverklaring van den staat van 
Belg3.

De Ministeriële Omzendbrief  van 6 augustus  1984 betreffende  het Wetboek van de 
Belgische nationaliteit4 legt uit dat artikel 23 van het Wetboek de procedure van het verval 
van de Belgische nationaliteit bij arrest van het Hof van beroep betreft en de bepalingen 
overneemt van artikel 18bis van de gecoördineerde wetten op de nationaliteit, zij het dat 
de tekst ervan voornamelijk gewijzigd werd ingevolge aanpassingen aan de terminologie 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Hetzelfde is te lezen in de Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende 
sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het 
Wetboek  van  Belgische  nationaliteit5.  Dit  laatste  betekent  dan  ook  dat,  teneinde  de 
precieze draagwijdte van artikel 23, §6 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 
(hierna WBN) te kennen, men te rade dient te gaan bij de voorbereidende werken van 
voormelde Wet van 30 juli 1934.

3. In de memorie van toelichting bij het "Wetsontwerp betreffende de vervallenverk-
laring van den staat van Belg", is bepaald dat de paragrafen 2 tot 6 (inclusief §5 zoals dit 
thans artikel 23, §6 WBN is geworden) afwijkingen bevat op de gewone regels van de 
burgerlijke  rechtsvordering  die  nuttig  en  rechtvaardig  voorkwamen  teneinde  aan  die 
rechtsvordering, binnen de perken van de rechten der verdediging, de spoed bij te zetten 
die onontbeerlijk is in die zaken waar "uit de langdurigheid der gedingen een toestand van 
ongerustheid ontstaat die moet vermeden worden."6 Uit de memorie van toelichting blijkt 
bovendien  dat  men  de  zaak  rechtstreeks  voor  het  hof  van  beroep  wil  brengen  om 
vertragingen in de procedure te vermijden; die zelfde zorg om vertragingen te vermijden, 
rechtvaardigt  volgens  de memorie  van toelichting ook de bijzondere ontvankelijkheid-
voorwaarden die aan het cassatieberoep worden gesteld.

Zo  wil  de  bepaling  van  §5  betreffende  het  cassatieberoep  vermijden  "dat  de 
voorziening in verbreking zou kunnen dienen als een middel tot opschorting van de tenu-
itvoerlegging van het arrest.  Het Hof van Beroep zal feitelijk uitspraak doen over  het 

2 Wet 28 juni 1984, BS 12 juli 1984.
3 BS 5 aug. 1934.
4 BS 14 aug. 1984.
5 Parl. St. Kamer, GZ 1983-84, nr. 756-1, p. 25.
6 Parl. St. Kamer, GZ 1933-34, nr. 197, p. 3.
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bestaan van den wettelijken grond van de vervallenverklaring 'ernstig tekort gekomen zijn 
aan zijn verplichtingen  als  Belgisch  burger'.  Het kan ertoe gebracht  worden  in  rechte 
uitspraak te  doen over  de nationaliteit  van  den ouder  van  welken  de verweerder  zijn 
nationaliteit  gekregen  heeft.  De  voorziening  is  slechts  ontvankelijk  wanneer  het  die 
questie  van  nationaliteit  voor  het  hoogste  gerechtshof  brengt.  Aldus  worden 
voorzieningen, die slechts op gewone middelen van rechtspleging gegrond zijn, uitges-
loten. Hier in deze zaken, waar de spoed van de rechtsbedeeling de onontbeerlijke voor-
waarde is om doeltreffend te zijn, is een dergelijke beperking ten volle gerechtvaardigd. 
Door  diezelfde  overweging,  moet  die  voorziening,  die  alleen  ontvankelijk  is,  worden 
ingesteld en berecht zoals is voorgeschreven voor de voorziening in crimineele zaken. Het 
ontwerp wijkt daar slechts van af waar het eischt dat, om te vermijden dat zonder werke-
lijke gronden beroep zou worden ingesteld, de voorziening met redenen omkleed weze."7

4. Precies ook de vereiste spoed rechtvaardigde dat de zaak voor het Hof van Cassatie 
zou worden aangebracht zoals in criminele zaken én dat het Hof slechts de ontvankeli-
jkheid  van  de  vordering  dient  te  onderzoeken;  immers  voorzieningen  die  op  gewone 
middelen van rechtspleging gegrond zijn, worden uitgesloten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het verleden het Hof van Cassatie een aantal 
keren, op de grondslag van het vroegere artikel 18bis van de bij Koninklijk Besluit van 14 
december 1932 samengeschakelde wetten op de nationaliteit, ingestelde cassatieberoepen 
tegen  arresten  van  het  hof  van  beroep  die  de  vervallenverklaring  uitspraken,  niet 
ontvankelijk  verklaarde.  Dit  gebeurde  nu  eens  omdat  de  voorziening  niet  was  gemo-
tiveerd8 of met redenen omkleed9 dan wel omdat nooit was beweerd noch aangenomen dat 
de staat  van Belg van  de betrokkene uit  het  feit  voortvloeide  dat  op de dag van zijn 
geboorte, hij de Belgische nationaliteit kreeg van een van zijn ouders10.

Recent heeft het Hof van Cassatie zich over deze ontvankelijkheidvoorwaarden van het 
cassatieberoep  opnieuw uitgesproken,  zij  het  dan  met  betrekking  tot  de  bepaling  van 
artikel 23, §6 WBN11. Het Hof oordeelde dat het cassatieberoep, tegen het arrest van het 
hof van beroep dat in eerste en laatste aanleg uitspraak doet over de vordering tot verval-
lenverklaring, alleen ontvankelijk is voor zover de verweerder in deze vordering zich voor 
het hof van beroep er zich tevergeefs heeft op beroepen dat hij de Belgische nationaliteit 
verkregen  had  wegens  de  nationaliteit  van  de  vader  of  de  moeder,  of  wegens  de 
omstandigheid dat hij in België is geboren uit een ouder die zelf in België is geboren. Het 
cassatieberoep is daarenboven enkel ontvankelijk wanneer het gemotiveerd wordt door de 
onwettigheid of de onregelmatigheid van de verwerping van deze rechtmatig opgeworpen 
exceptie.

In die zaak bleek dat de betrokken persoon niet had geconcludeerd voor het hof van 
beroep zodat het Hof oordeelde: "Het blijkt dus niet dat hij daar de enige exceptie heeft 
opgeworpen waarvan de verwerping een cassatieberoep mogelijk maakt die op dat punt 
met redenen moet zijn omkleed." 

In de conclusie van het openbaar ministerie werd opnieuw verwezen naar de drie cumu-
latieve voorwaarden waaraan de ontvankelijkheid van het cassatieberoep is onderworpen. 
Wat de voorwaarde betreft met betrekking tot het gegeven, dat voor het hof van beroep 
moet  zijn  aangenomen  of  beweerd  dat  de  staat  van  Belg  van  de  verweerder  op  de 
vordering tot vervallenverklaring het gevolg is van de omstandigheid dat de ouder van 
wie de verweerder zijn nationaliteit heeft verkregen, op zijn geboortedag zelf Belg was, 

7 Parl. St. Kamer, GZ 1933-34, nr. 197, p. 4.
8 Cass. 2 feb. 1948, AC, 1948, 63.
9 Cass. 12 maart 1951, AC, 1951, 400.
10 Cass. 21 jan. 1952, AC, 1952, 252.
11 Cass. 10 juni 2009, AR P.09.0295.F, met conclusie advocaat-generaal VANDERMEERSCH, www.cas-
sonline.be; T. Vreemd. 2010, 30.
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werd  opgemerkt  dat  de  wetgever  op  weinig  logische  wijze  de  tweede  categorie  van 
personen die zijn uitgesloten van het personele toepassingsgebied van artikel 23 WBN 
niet heeft bepaald als ontvankelijkheidvoorwaarde, met name de Belgen wier nationaliteit 
niet werd toegekend op grond van artikel 11.

Men moet  immers  vaststellen  dat  ingevolge  artikel  23,  §1 WBN de procedure van 
vervallenverklaring slechts mogelijk is ten aanzien van Belgen die hun nationaliteit niet 
hebben verkregen van een ouder die Belg was op de dag van hun geboorte en de Belgen 
wier nationaliteit niet werd toegekend op grond van artikel 11.

6. Van zodra vaststaat dat de betrokkene wél onder één van beide categorieën valt, is 
niet  voldaan aan het personele toepassingsgebied van de procedure van vervallenverk-
laring hetgeen de ontvankelijkheidvoorwaarde van het cassatieberoep ook verklaart.

Terecht werd dan ook opgemerkt dat, behoudens de voorwaarde voor de ontvankeli-
jkheid van de voorziening geput uit het feit dat voor het hof van beroep is aangenomen of 
beweerd dat de persoon van wie de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit 
gevraagd werd, de Belgische nationaliteit verkreeg van een ouder die op het moment van 
de geboorte van deze persoon de Belgische nationaliteit reeds bezat, de voorziening ook 
moet  worden ingesteld op een van de twee hierna aangehaalde gronden: "Een geldige 
voorziening  in  cassatie  is  ten  eerste  mogelijk  op  grond  van  de  bewering  dat  de 
aanvaarding door het hof van beroep van de claim dat de betrokken persoon buiten het 
persoonlijk toepassingsgebied van de vervallenverklaring valt, geschiedde op grond van 
een  foutieve  toepassing  van  de  wet.  Daarnaast  kan  een  betrokken  persoon  zijn 
cassatievoorziening ook baseren op de bewering dat het hof van beroep ten onrechte van 
oordeel was dat hij viel onder het toepassingsgebied van de vervallenverklaring."12

Een en ander brengt dan ook met zich mee dat ingeval van cassatieberoep tegen een 
arrest van het hof van beroep dat uitgesproken werd in toepassing van artikel 23 WBN, 
het Hof van Cassatie enkel over de ontvankelijkheid van de procedure tot vervallenverk-
laring uitspraak dient te doen13. 

Cassatieberoep zal  derhalve slechts  mogelijk  zijn  in  de mate  waarin  het betrekking 
heeft op een vraag van nationaliteit14. 

7.  Gelden  de  regels  voor  de  ontvankelijkheid  van  de  voorziening  ook  voor  de 
procureur-generaal bij het hof van beroep? 

De arresten van het Hof die in het verleden uitspraak deden over de ontvankelijkheid 
van  het  cassatieberoep  tegen  arresten  van  het  hof  van  beroep  die  oordelen  over  de 
vordering tot vervallenverklaring, werden uitgesproken ingevolge cassatieberoep van de 
betrokkene zelf.  Er lijkt  evenwel  géén aanleiding te bestaan om voormelde regels van 
ontvankelijkheid niet toepasselijk te achten op het cassatieberoep dat wordt ingesteld door 
het openbaar ministerie.

12 C. AERTS, "Artikel 23 WBN", in Personen- en Familierecht. Commentaar met overzicht van recht-
spraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2009, nr. 29.
13 C. AERTS, ib., nr. 30.
14 "c'est-à-dire dans la mesure où l'arrêt a statué sur la qualité de Belge" (RPDB, tw. Nationalité, 
compl. III, nr. 332), of anders gezegd: het cassatieberoep zal slechts ontvankelijk zijn "s'il porte sur 
une question de nationalité et pour autant que, déjà, devant la Cour d'appel, le défendeur ait soutenu 
qu'il  était  Belge  pour  être  né  d'un  auteur  belge"  (R.  STANDAERT,  "La  nationalité  belge",  in  Les 
Novelles. Droit civil, t. I, Brussel, Bruylant, 1938, nr. 212). DE PAGE verduidelijkte de door hem als 
complex geformuleerde regel van artikel 18bis, §5 van de bij Koninklijk Besluit van 14 december 
1932 samengeschakelde wetten op de nationaliteit als volgt: "En d'autres termes, le pourvoi en cassa-
tion ne sera recevable que si la cour d'appel applique la loi à un Belge qui tenait sa nationalité d'un 
auteur belge au moment de la naissance et, pour arriver à ce résultat juridiquement faux, interprète 
mal la loi sur la nationalité quant au Belge par filiation stricto sensu" (H. DE PAGE, Traité élémentaire 
de droit civil belge, t. I, Brussel, Bruylant, 1962, nr. 378septies).
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Artikel 23, §6 WBN maakt géén onderscheid tussen voorzieningen ingesteld door de 
betrokken partijen (de verweerder in de procedure voor het hof van beroep en het open-
baar  ministerie)  en  een  nauwkeurige  lezing  van  die  bepaling  maakt  duidelijk  dat  ze 
eveneens toepassing kan vinden in geval het openbaar ministerie cassatieberoep instelt.

Artikel 23, §6 WBN bepaalt onder andere dat de voorziening slechts ontvankelijk is 
voor zover "eensdeels voor het hof van beroep is aangenomen of beweerd dat de staat van 
Belg van  de verweerder  in  de vordering tot  vervallenverklaring  het  gevolg  is  van  de 
omstandigheid dat de ouder van wie de verweerder zijn nationaliteit heeft verkregen, op 
zijn geboortedag zelf Belg was."

Ofwel  werd  beweerd  voor  het  hof  van  beroep  dat  de  betrokkene  Belg  was  door 
geboorte; dit verweer zal logischerwijze enkel door de betrokkene kunnen zijn gevoerd. In 
zoverre dit verweer niet werd aangenomen door het hof van beroep, zal het normalerwijze 
enkel de betrokkene zelf zijn die cassatieberoep zal kunnen instellen.

Ofwel  heeft  het hof van beroep aangenomen dat de verweerder op de vordering tot 
vervallenverklaring wél Belg was ingevolge geboorte. In dit geval zal het hof van beroep 
moeten oordelen dat de vordering tot vervallenverklaring in toepassing van artikel 23, §1 
WBN niet  ontvankelijk  is  en  zal  slechts  het  openbaar  ministerie  belang  hebben  om 
cassatieberoep in te stellen; voorziening die dan aan de ontvankelijkheidvoorwaarden van 
artikel 23, §6 WBN zal moeten voldoen.

Kortom,  de  bepaling  van  artikel  23,  §6  WBN  is  van  toepassing  ongeacht  of  het 
cassatieberoep werd ingesteld door de betrokkene dan wel door het openbaar ministerie.

8. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat het voor het hof van beroep in 
debat was dat de verweerder al dan niet Belg was door geboorte. De voorziening is niet 
ontvankelijk.

Conclusie: Verwerping.

ARREST

(AR P.09.1918.N)

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

burgerlijke kamer, van 12 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Artikel 23, §6, eerste lid, Wetboek van de Belgische nationaliteit bepaalt dat 

het cassatieberoep tegen een arrest  van het hof van beroep dat uitspraak doet 
over een vordering tot vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit, alleen 
ontvankelijk is indien het met redenen is omkleed en eensdeels voor zover voor 
het  hof  van beroep is  aangenomen of  beweerd  dat  de staat  van Belg van de 
verweerster in de vordering tot vervallenverklaring het gevolg is van de omstan-
digheid dat de ouder van wie de verweerster haar nationaliteit heeft verkregen, 
op haar geboortedag zelf Belg was, en anderdeels bij die voorziening de schen-
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ding of de verkeerde toepassing van wetten waarop het rechtsmiddel is gegrond 
dan wel het ontbreken van een reden tot afwijzing wordt ingeroepen.

De voorwaarden zijn cumulatief.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat voor het 

hof van beroep is aangenomen of beweerd dat de staat van Belg van de verweer-
ster in de vordering tot vervallenverklaring het gevolg is van de omstandigheid 
dat de ouder van wie de verweerster haar nationaliteit heeft verkregen, op haar 
geboortedag zelf Belg was.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

14  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. De Baets.

Nr. 517

2° KAMER - 14 september 2010

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING UIT MISDRIJF 
- VERJARING - TERMIJN - DUUR - ARTIKEL 26 VOORAFGAANDE TITEL WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING UIT MISDRIJF - VERJARING - TERMIJN 
- DUUR - ARTIKEL 26 VOORAFGAANDE TITEL WETBOEK VAN STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE

1º en 2° Artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, krachtens hetwelk de 
burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder echter te kunnen verjaren vóór de 
strafvordering, is van toepassing op elke vordering die tot een veroordeling strekt welke 
gegrond is op feiten die een misdrijf uitmaken, zelfs al stemt de gevorderde zaak overeen 
met de uitvoering van een contractuele verbintenis1.

(J. T. FIDEA nv)

ARREST

(AR P.10.0367.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer van 20 januari 2010.

1 Zie Cass., 7 feb. 1992, AR 7375, AC, 1991-1992, nr. 295; Cass., 23 okt. 2006, Verenigde Kamers, 
AR S.05.0010.F, AC, 2006, nr. 501.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
(...)
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 34 Wet Landsverzekeringsover-

eenkomst: het arrest oordeelt ten onrechte dat de vordering van de verweerster 
niet is verjaard; de vordering vloeit immers voort uit de verzekeringsovereen-
komst.

5. Artikel 34 Wet Landsverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verjarings-
termijn  voor  elke  rechtsvordering  voortvloeiend  uit  een  verzekeringsovereen-
komst drie jaar bedraagt.

6.  Krachtens  artikel  26  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering 
verjaart de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf door verloop van vijf jaar 
te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder echter te kunnen 
verjaren vóór de strafvordering.

Die  bepaling  is  van  toepassing  op  elke  vordering  die  tot  een  veroordeling 
strekt welke gegrond is op feiten die een misdrijf uitmaken, zelfs al stemt de 
gevorderde zaak overeen met de uitvoering van een contractuele verbintenis.

7. Uit het arrest en uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de verweer-
ster de verzekeraar arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is van de 
failliete  vennootschap  Almeta  bvba  en  dat  de  burgerlijke  rechtsvordering  de 
vergoeding beoogt van de schade die bestaat uit het verlies van premies die de 
voormelde vennootschap verschuldigd was en die de verweerster wegens de door 
de eiser gepleegde misdrijven niet kon innen. Aldus vloeit de burgerlijke rechts-
vordering niet voort uit de verzekeringsovereenkomst, maar heeft zij tot voor-
werp de vergoeding van de schade die veroorzaakt is door de als misdrijf aange-
merkte feiten en berust ze op die feiten.

Hieruit volgt dat de verjaringstermijn hier niet bepaald wordt door artikel 34 
Wet Landsverzekeringsovereenkomst. Het arrest dat aldus oordeelt, is naar recht 
verantwoord.

Het middel kan niet aangenomen worden.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

14  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
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generaal – Advocaten: mrs. T. Versompel, Antwerpen en Geinger.

Nr. 518

2° KAMER - 14 september 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BEHANDELING BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - OMSTANDIGHEDEN NIET GEMEEN AAN ALLE 
BEKLAAGDEN - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BEHANDELING BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - VERWEER 
VAN EEN BEKLAAGDE - VERWEER DIENSTIG VOOR EEN MEDEBEKLAAGDE - VOORWAARDE

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BEHANDELING BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING DOOR HET HOF - VOORWAARDE

4º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - BEHANDELING BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING DOOR HET HOF - VOORWAARDE

1º De omstandigheden waardoor de redelijke termijn, binnen dewelke eenieder recht heeft  
op de berechting van zijn zaak, overschreden is, zijn niet noodzakelijk gemeen aan alle  
beklaagden zodat wanneer de redelijke termijn voor een welbepaalde beklaagde over-
schreden is, dit niet inhoudt dat dit ook voor de andere medebeklaagden het geval is. 

2º Het verweer van een beklaagde met betrekking tot de redelijke termijn is slechts dienstig  
voor een medebeklaagde wanneer de in dat verweer aangevoerde omstandigheden ook 
op die medebeklaagde van toepassing zijn. 

3º en 4° Het staat niet het Hof maar de feitenrechter te oordelen of de redelijke termijn  
binnen dewelke eenieder recht heeft op de berechting van zijn zaak is overschreden; het 
Hof doet dit enkel wanneer de overschrijding van de redelijke termijn te wijten is aan de 
onredelijk lange duur van het beraad door de appelrechters waarover de beklaagde geen  
verweer heeft kunnen voeren.

(A. e.a. T. B.)

ARREST

(AR P.10.0953.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 25 februari 2010.
De eiser I voert in twee memories die aan dit arrest  zijn gehecht,  hetzelfde 

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

aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel van de eiser II
4.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  6.1.  EVRM en  artikel  149 

Grondwet: het arrest beantwoordt het verweer van een medebeklaagde niet dat 
de redelijke termijn is overschreden.

5. Dat de redelijke termijn binnen dewelke eenieder recht heeft op de berech-
ting van zijn zaak voor een welbepaalde beklaagde overschreden is, houdt niet in 
dat dit  ook voor de andere medebeklaagden het geval  is.  De omstandigheden 
waardoor  de redelijke  termijn overschreden  is,  zijn  immers  niet  noodzakelijk 
gemeen aan alle beklaagden. 

6. Hieruit volgt dat een verweer van een beklaagde met betrekking tot de rede-
lijke  termijn  slechts  dienstig  is  voor  de  medebeklaagden,  wanneer  de  in  dat 
verweer aangevoerde omstandigheden ook op die medebeklaagde van toepassing 
zijn.

7. In zoverre het middel ervan uitgaat dat het verweer van een medebeklaagde 
met  betrekking  tot  de  overschrijding  van  de  redelijke  termijn steeds  voor de 
andere medebeklaagden dienstig is, faalt het naar recht.

8. Voor het overige preciseert het middel niet hoe het verweer van de medebe-
klaagde K. met betrekking tot de overschrijding van de redelijke termijn wegens 
de erdoor ingeroepen omstandigheden, ook voor de eiser dienstig was.

In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
(...)
Derde middel van de eiser II
11. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 13 EVRM, artikel 

14.3.c IVBPR en artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: 
de redelijke termijn is in deze overschreden, hetgeen het Hof prima facie dient te 
onderzoeken.

12. In zoverre het middel niet gericht is tegen het arrest is het niet ontvanke-
lijk.

13. Het staat niet het  Hof maar de feitenrechter  te oordelen of de redelijke 
termijn binnen dewelke eenieder recht heeft op de berechting van zijn zaak is 
overschreden. Het Hof doet dit enkel wanneer de overschrijding van de redelijke 
termijn te wijten is aan de onredelijk lange duur van het beraad door de appel-
rechters  waarover  de  beklaagde  geen  verweer  heeft  kunnen  voeren,  wat  het 
middel niet aanvoert.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Ambtshalve onderzoek
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
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Onmiddellijke aanhouding
15. Ingevolge de verwerping van de cassatieberoepen, hebben de beslissingen 

over de strafvordering kracht van gewijsde. In zoverre zij gericht zijn tegen de 
beslissingen over de onmiddellijke aanhouding van de eisers, hebben de cassatie-
beroepen bijgevolg geen voorwerp meer.

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

14  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal  –  Advocaten:  mrs.  J.  Millen,  Tongeren,  V.  Van  Aelst,  Antwerpen  en  T. 
Decaigny, Antwerpen.

Nr. 519

2° KAMER - 14 september 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - OMVANG - ARREST - AARD - GEVOLG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER 
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN VAN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - 
OMVANG - ARREST - AARD - GEVOLG

3º VERZET - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN VAN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - ARREST - KARAKTER - 
GEVOLG

1º, 2° en 3° Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering verleent de kamer van inbeschuldig-
ingstelling  de  duidelijk  afgelijnde  bevoegdheid  om  uitsluitend  aan  de  hand  van  het  
vertrouwelijke dossier te onderzoeken of de grondrechten van de inverdenkinggestelde 
bij de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie niet op 
ontoelaatbare wijze zijn miskend, zonder dat het onderzoek bij toepassing van die wets-
bepaling ook de controle van de regelmatigheid of de wettigheid van de onderzoekshan-
delingen observatie en infiltratie  in hun geheel omvat;  haar uitspraak heeft  enkel  een 
behoedend karakter,  en alhoewel  haar beslissing ook een gerechtelijk  karakter  heeft,  
treedt zij niet op als vonnisgerecht maar als onderzoeksgerecht zodat tegen dergelijke 
beslissing  geen  verzet  mogelijk  is1.  (Artt.  187,  eerste  lid  en  235ter,  Wetboek  van 
Strafvordering)

(V.)

ARREST

(AR P.10.1068.N)

1 Zie Cass., 20 april 2010, AR P.10.0128.N, AC, 2010, nr. 266.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 mei 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR, de 

artikelen 6, 11, 12 en 13 Grondwet, artikel 26 Bijzondere Wet Grondwettelijk 
Hof  en  de  artikelen  187  en  235ter  Wetboek  van  Strafvordering:  het  arrest 
oordeelt ten onrechte dat eisers verzet tegen het bij verstek gewezen arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 20 november 2008 niet ontvankelijk is en 
dat er geen reden is een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof; 
dat arrest is gewezen met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvorde-
ring en doet ten gronde en definitief uitspraak over de regelmatigheid van de 
toepassing  van  de  bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie; 
wanneer dit arrest bij verstek gewezen is, vereist het recht om gehoord te worden 
dat de inverdenkinggestelde verzet kan doen tegen dit arrest, zo niet komt het 
eerlijke karakter van het proces in het gedrang; een gebrek aan verzet houdt een 
discriminatie in daar betwistingen over even ingrijpende onderzoeksmaatregelen 
zoals huiszoekingen en telefoontaps wel steeds opnieuw kunnen gevoerd worden 
in de latere stadia van de rechtspleging.

2. Het middel vraagt de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Grond-
wettelijk Hof:

"Schenden de artikelen 187 of 235ter Wetboek van Strafvordering, of beiden, 
de artikelen 10 en 11 Grondwet, gelezen in samenhang met de artikelen 6 EVRM 
en 14 IVBPR, doordat daarin niet wordt voorzien in een mogelijkheid tot verzet 
tegen een arrest gewezen met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Straf-
vordering bij verstek gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling waar-
door op definitieve wijze wordt geoordeeld over de regelmatigheid of de wettig-
heid  van  de  aangewende  bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en  infil-
tratie, terwijl betwistingen omtrent de regelmatigheid of de wettigheid van huis-
zoekingen  of  telefoontaps  -  die  even  ingrijpende  onderzoeksmaatregelen  zijn 
voor diegene die er het voorwerp van uitmaakt - steeds opnieuw kunnen gevoerd 
worden  nadat  daarover  in  een  verstekvonnis  of  -arrest  al  uitspraak  is  over 
gedaan?" 

3. Artikel  187, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt:  "Hij  die bij 
verstek is veroordeeld, kan tegen dit vonnis in verzet komen binnen een termijn 
van vijftien dagen na de dag waarop het is betekend."

Deze bepaling houdt in dat tegen een bij verstek gewezen beslissing van een 
onderzoeksgerecht  verzet  slechts  mogelijk  is  wanneer  dit  gerecht  beslist  als 
vonnisgerecht, dit is uitspraak doet over de gegrondheid van de strafvervolging 
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en de beslissing het karakter heeft van een werkelijk vonnis.
4.  Artikel  235ter  Wetboek van Strafvordering  verleent  de kamer  van  inbe-

schuldigingstelling evenwel niet de bevoegdheid te oordelen over de gegrond-
heid van de strafvervolging,  met  name over  de materialiteit  van  de  ten laste 
gelegde feiten, de toerekening ervan aan de inverdenkinggestelde en de op te 
leggen straf of maatregel. 

5. Binnen haar in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering duidelijk afge-
lijnde bevoegdheid onderzoekt de kamer van inbeschuldigingstelling uitsluitend 
aan de hand van het vertrouwelijke dossier of de grondrechten van de inverden-
kinggestelde bij de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden obser-
vatie en infiltratie niet op ontoelaatbare wijze zijn miskend. Haar uitspraak heeft 
enkel een behoedend karakter en alhoewel haar beslissing van gerechtelijke aard 
is, treedt zij niet op als vonnisgerecht maar als onderzoeksgerecht.

6.  De  controle  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  uitgevoerd  met 
toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering omvat niet de controle 
van de regelmatigheid of de wettigheid van onderzoekshandelingen observatie en 
infiltratie in hun geheel. Daarvoor kan een debat op tegenspraak worden aange-
gaan  met toepassing van artikel  235bis Wetboek van Strafvordering.  Dit  kan 
gebeuren ofwel naar aanleiding van de controle ex artikel 235ter van hetzelfde 
wetboek,  ofwel  tijdens  de  regeling  van  de  rechtspleging,  ofwel  wanneer  de 
kamer  van  inbeschuldigingstelling  op  een  andere  wijze  kennis  neemt  van  de 
zaak. Voor zover het niet kon worden gevoerd vóór of ter gelegenheid van de 
regeling  van  de  rechtspleging,  kan dit  debat  ook aangegaan  worden  voor  de 
feitenrechter. Aldus is het recht van verdediging van de beklaagde gewaarborgd.

7. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de beslissing van de kamer van inbe-
schuldigingstelling met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvorde-
ring definitief ten gronde uitspraak doet over de regelmatigheid van de onder-
zoekshandelingen  observatie  en  infiltratie  in  hun  geheel  en  een  deel  van  de 
rechtsmacht van het vonnisgerecht uitoefent, faalt het naar recht.

8. De aangevoerde schendingen van artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR en de 
artikelen 6, 11, 12 en 13 Grondwet, zijn afgeleid uit de hiervoor vergeefs aange-
voerde onwettigheden. 

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
9. De voorgestelde prejudiciële vraag berust volledig op de hierboven onjuist 

bevonden stelling dat  de beslissing van de kamer  van inbeschuldigingstelling 
genomen met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering defini-
tief ten gronde uitspraak doet over de regelmatigheid van de onderzoekshande-
lingen observatie en infiltratie in hun geheel. Het arrest dat op die grond oordeelt 
dat er geen aanleiding is tot het stellen van de prejudiciële vraag, is naar recht 
verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
10. Gelet op wat voorafgaat, is er voor het Hof evenmin grond tot het stellen 

van de voorgestelde prejudiciële vraag.
Ambtshalve beoordeling 
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11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

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

14  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. H. Rieder, Gent.

Nr. 520

2° KAMER - 14 september 2010

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - VERZOEK 
TOT BEPERKTE DETENTIE - VERZOEK TOT OVERBRENGING NAAR EEN MEDIUM SECURITY-INRICHTING - 
BESLISSING - AARD - GEVOLG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - HOGE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - VERZOEK TOT BEPERKTE DETENTIE - VERZOEK TOT 
OVERBRENGING NAAR EEN MEDIUM SECURITY-INRICHTING - BESLISSING - AARD - GEVOLG

1º  en 2°  De beslissing van de Hoge Commissie tot  bescherming van de Maatschappij 
waarbij uitspraak wordt gedaan over een verzoek tot beperkte detentie en tot onmiddel-
lijke overbrenging naar een medium security-inrichting voor de verdere uitvoering van de 
internering, is geen beslissing die uitspraak doet over de definitieve invrijheidstelling van 
de geïnterneerde, maar wel over de uitvoeringsmodaliteiten van de internering zelf, zodat 
tegen  die  beslissing  geen  cassatieberoep  open  staat1.  (Art.  19ter,  Wet  Bescherming 
Maatschappij)

(D.)

ARREST

(AR P.10.1368.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Hoge Commissie tot 

bescherming van de maatschappij van 1 juli 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Cass., 2 juni 2009, AR P.09.0586.N, AC, 2009, nr. 367.
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Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Krachtens artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij kan alleen door de 

advocaat van de geïnterneerde cassatieberoep worden ingesteld tegen een door 
de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij genomen beslissing 
die de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling van de geïn-
terneerde  bevestigt  of  die  het  verzet  van  de procureur  des  Konings  tegen  de 
beslissing tot invrijheidstelling van de geïnterneerde gegrond verklaart.

2. In zoverre de bestreden beslissing uitspraak doet over eisers ondergeschikte 
verzoek tot beperkte detentie,  en uiterst  ondergeschikt  de onmiddellijke over-
brenging naar  een medium security-inrichting voor de verdere uitvoering van 
zijn internering, is de beslissing geen uitspraak over de definitieve invrijheidstel-
ling van de geïnterneerde, maar wel over uitvoeringsmodaliteiten van de interne-
ring zelf.

Tegen die beslissing staat geen cassatieberoep open.
In zoverre is het cassatieberoep niet ontvankelijk. 
Middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 5.4 EVRM en de artikelen 10 en 

11  Grondwet,  evenals  miskenning  van  het  recht  van  verdediging:  de  Wet 
Bescherming Maatschappij voorziet niet in de mededeling van de adviezen van 
de gevangenisdiensten en van de gevangenispsychiater aan de raadsman van de 
geïnterneerde; deze adviezen die aan het dossier werden gevoegd, werden niet 
voorafgaandelijk meegedeeld aan de raadsman van de eiser; hierdoor werd eisers 
recht van verdediging miskend; de eiser verzoekt het Hof het Grondwettelijk Hof 
een prejudiciële vraag te stellen over deze leemte in de Wet Bescherming Maat-
schappij.

4.  Artikel  5.4 EVRM impliceert  dat  de geïnterneerde  of zijn  raadsman die 
hierom verzoekt, het recht heeft om, vóór de opening van het debat voor de Hoge 
Commissie  die  uitspraak  moet  doen  over  zijn  verzoek  tot  invrijheidstelling, 
inzage te nemen van de stukken van het dossier die hierop betrekking hebben. 

5.  Uit  het  proces-verbaal  van  de  rechtszitting  van de  Hoge  Commissie  tot 
bescherming van de maatschappij van 1 juli 2010 blijkt dat het dossier gedu-
rende vier dagen ter beschikking is gesteld van de advocaat van de geïnterneerde. 
In de bestreden beslissing die ter zake niet van valsheid wordt beticht, stelt de 
Hoge Commissie dat "de raadsman van de (eiser) kennis (heeft) kunnen nemen 
van de adviezen van de gevangenisdiensten en de psychiater".

Op grond van die vaststellingen heeft de Hoge Commissie tot bescherming van 
de maatschappij zonder schending van artikel 5.4 EVRM wettig kunnen oordelen 
dat eisers recht van verdediging niet is miskend.

Het middel kan niet worden aangenomen.
6. Het middel verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen aan 

het Grondwettelijk Hof:
"Schendt de Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij artikel 

5.4 EVRM, gelezen in samenhang met de artikelen 10 en 11 Grondwet nu de 
adviezen van de gevangenisdiensten en de psychiater die voorafgaandelijk aan 
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de zitting van de Commissie tot bescherming van de maatschappij bij het dossier 
werden  gevoegd,  niet  worden  overgemaakt  aan  de  raadsman  van  de  geïnter-
neerde?"

De voorgestelde vraag gaat blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, uit van de onjuiste veronderstelling dat de eiser of zijn raadsman vooraf 
geen kennis heeft kunnen nemen van de adviezen van de gevangenisdiensten en 
de psychiater.

Het Hof moet de vraag niet stellen.
Ambtshalve onderzoek 
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.

14  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Van hoogenbemt –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Verpoorten, Turnhout.

Nr. 521

2° KAMER - 15 september 2010

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - MATERIËLE BEWIJSMIDDELEN GELEVERD DOOR AUTOMATISCH WERKENDE 
TOESTELLEN IN AANWEZIGHEID VAN EEN BEVOEGDE PERSOON - VASTSTELLING - BIJZONDERE 
WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - VOORWAARDE - VOORAFGAANDE OPLEIDING

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
WEGVERKEER - MATERIËLE BEWIJSMIDDELEN GELEVERD DOOR AUTOMATISCH WERKENDE 
TOESTELLEN IN AANWEZIGHEID VAN EEN BEVOEGDE PERSOON - VASTSTELLING - BIJZONDERE 
WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - VOORWAARDE - VOORAFGAANDE OPLEIDING

1º  en  2°  De bijzondere  wettelijke  bewijswaarde  die  geldt  zolang het  tegendeel  niet  is 
bewezen en die de wet hecht aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen 
van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, steunen op materiële bewijzen die  
door automatisch werkende toestellen zijn geleverd in aanwezigheid van een bevoegd  
persoon,  hangt  niet  af  van  de  voorwaarde  dat  de  ambtenaar  een  opleiding  heeft  
gekregen buiten dienstverband door een persoon die daarvoor speciaal bevoegd is; de 
rechter beoordeelt in feite of de opleiding werd verstrekt door een bevoegd persoon1 2 
(Art. 62, eerste, tweede en vierde lid, Wegverkeerswet; KB 11 okt. 1997)

(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI T. D.)

1 Zie Cass., 11 maart 2009, AR P.08.1595.F, AC, 2009, nr. 191.
2 Het openbaar ministerie was van oordeel dat de appelrechters met een feitelijke beoordeling, naar 
recht hadden kunnen oordelen dat de interne opleiding door een collega, wiens enige scholing erin 
bestond zelf de voormelde opleiding te hebben gevolgd, geen opleiding was zoals in artikel 4, bijlage 
2, K.B. 11 oktober 1997 is bedoeld.
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ARREST (vertaling)

(AR P.09.0702.F)

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

onele rechtbank te Hoei van 3 april 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser verwijt het bestreden vonnis dat het de verweerder vrijspreekt van een 

overtreding  van  overdreven  snelheid  die  met  behulp  van  een  automatisch 
werkende radar in aanwezigheid van een bevoegde ambtenaar is vastgesteld, op 
grond dat hij niet de opleiding heeft gehad als bedoeld in artikel 4 van bijlage 2 
van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de goedkeuring en 
homologatie  van  de automatisch  werkende  toestellen  gebruikt  om toezicht  te 
houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en 
haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel 62, eerste en tweede lid, Wegverkeerswet kent een bijzondere bewijs-
kracht toe, zolang het tegendeel niet is bewezen, aan de vaststellingen die, met 
betrekking tot overtredingen van de voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten, 
steunen op materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werkende 
toestellen worden geleverd in aanwezigheid van een bevoegde persoon.

Die bewijskracht veronderstelt, krachtens het vierde lid van datzelfde artikel, 
dat het toestel is gehomologeerd overeenkomstig de bepalingen van het konink-
lijk besluit van 11 oktober 1997.

Artikel  4 van bijlage 2 van het  voormelde besluit bepaalt  dat het personeel 
belast  met  het  toezicht  en  de  werking  van  de  installatie  een  opleiding  moet 
hebben gehad ten einde de installatie volgens de voorschriften te laten functio-
neren.

Die bepaling doet de in het voormelde artikel 62 bepaalde bijzondere bewijs-
kracht  niet  afhangen  van  de  voorwaarde  dat  de  door  de  ambtenaar  gevolgde 
opleiding  buiten  de  diensttijd  werd  verstrekt  door  een  persoon  die  daarvoor 
speciaal bevoegd is. De rechter beoordeelt in feite of de opleiding werd verstrekt 
door een bevoegd persoon.

Het vonnis dat uitsluit dat een intern door een collega op het werk verstrekte 
opleiding aan het voorschrift van het reglement kan voldoen, voegt aan artikel 4 
van bijlage 2 van het voormelde koninklijk besluit voorwaarden toe die daarin 
niet voorkomen en schendt dat artikel bijgevolg.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,



Nr. 521 - 15.9.10 HOF VAN CASSATIE 2193 

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

vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst  de  zaak  naar  de  correctionele  rechtbank  te  Luik,  rechtszitting 

houdend in hoger beroep.

15  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Cornelis – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. X. Schurmans, Luik.

Nr. 522

2° KAMER - 15 september 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - 
FORFAITAIRE RAMING - AFWIJZING VAN DE VOORGESTELDE BEREKENINGSWIJZE - VERANTWOORDING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MORELE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - DRAAGWIJDTE - KAPITALISATIEMETHODE - 
KAPITALISATIE OP DAGELIJKE FORFAITAIRE BASIS - WETTIGHEID

1º De bodemrechter beoordeelt in feite het bestaan van de door een onrechtmatige daad  
veroorzaakte schade en het bedrag van de volledige vergoeding ervan; hij kan de schade 
ex aequo et  bono ramen,  mits  hij  de reden aangeeft  waarom de door de getroffene  
voorgestelde  berekeningswijze  niet  kan  worden  gevolgd  en  tevens  vaststelt  dat  het  
onmogelijk is om de schade, zoals hij die heeft omschreven, anders te bepalen1.  (Artt. 
1382 en 1383, BW)

2º De rechter kan de morele schade van de getroffene vergoeden met behulp van de kapi-
talisatiemethode; het is hem niet verboden te oordelen dat die berekeningswijze objec-
tiever  is  om een vaststaande schade waarvan de dagwaarde is  gekend,  ook als  zij  
forfaitair was vastgesteld, te extrapoleren naar de toekomst. (Artt. 1382 en 1383, BW)

(D. T. W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0476.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen drie  arresten van het  hof van beroep te 

Luik, correctionele kamer, van 22 mei 2006, 16 juni 2008 en 8 februari 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

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

1 Cass., 22 april 2009, AR P.08.0717.F, AC, 2009, nr. 268.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 22 mei 2006
Eerste middel
De bodemrechter beoordeelt in feite het bestaan van een door een onrechtma-

tige daad veroorzaakte schade en het bedrag van de volledige vergoeding ervan. 
Hij kan de schade ex aequo et bono ramen, mits hij de reden aangeeft waarom de 
door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan worden gevolgd en 
tevens vaststelt dat de schade, zoals hij die heeft omschreven, onmogelijk op een 
andere wijze kan worden bepaald.

Om de eiseres maar een vergoeding van 20.600 euro toe te kennen voor de 
morele schade die zij heeft geleden ten gevolge van de blijvende arbeidsonge-
schiktheid  die  zij  heeft  opgelopen  door  het  ongeval  waarvoor  de  verweerder 
aansprakelijk  gesteld  is,  verwerpt  het  arrest  de  kapitalisatiemethode  die  de 
getroffene voorstelt. Het vermeldt dat die methode wordt toegepast wanneer de 
te kapitaliseren grondslag vast en objectief is, zoals een loon, maar niet verant-
woord is,  omdat  zij  anders  een gemengde berekeningswijze in het  leven zou 
roepen, wanneer de grondslag zelf ex aequo et bono is geraamd.

De rechter kan de morele schade van de getroffene vergoeden met behulp van 
de kapitalisatiemethode. Het is hem niet verboden te oordelen dat die bereke-
ningswijze  de  meest  objectieve  is  om  een  vaststaande  schade  waarvan  de 
dagwaarde  is  gekend,  ook als die forfaitair  wordt  vastgesteld,  te  extrapoleren 
naar de toekomst.

De  appelrechters  die  oordelen  dat  de  kapitalisatie  op  forfaitaire  dagbasis 
verboden is, schenden de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest van 22 mei 2006 in zoverre het uitspraak doet over het 

herstel van de morele schade die voortvloeit uit de blijvende arbeidsongeschikt-
heid en in zoverre het verzuimt uitspraak te doen over de vordering die ertoe 
strekt de verweerster, in solidum met de verweerder, te veroordelen tot uitkering 
van de door laatstgenoemde verschuldigde bedragen.

Vernietigt het arrest van 16 juni 2008 in zoverre het geen uitspraak doet, ener-
zijds, over de vordering inzake het fiscale voorbehoud wat betreft de eventuele 
taxatie van de vergoeding voor de postprofessionele schade en, anderzijds, over 
de vordering die ertoe strekt de verweerster, in solidum met de verweerder, te 
veroordelen tot uitkering van de door laatstgenoemde verschuldigde bedragen. 

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

gedeeltelijk vernietigde arresten.
Veroordeelt de eiseres in een vierde van de kosten van haar cassatieberoep en 
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de verweerders in drie achtste van die kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

15 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 523

2° KAMER - 15 september 2010

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - STAAT VAN 
ZWAKZINNIGHEID OF ERNSTIGE STAAT VAN GEESTESSTOORNIS DIE DE DADER ONGESCHIKT MAKEN TOT 
HET CONTROLEREN VAN ZIJN DADEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGENADVIES - 
ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - STAAT VAN ZWAKZINNIGHEID 
OF ERNSTIGE STAAT VAN GEESTESSTOORNIS DIE DE DADER ONGESCHIKT MAKEN TOT HET 
CONTROLEREN VAN ZIJN DADEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGENADVIES - 
ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER

3º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - 
INTERNERING - STAAT VAN ZWAKZINNIGHEID OF ERNSTIGE STAAT VAN GEESTESSTOORNIS DIE DE 
DADER ONGESCHIKT MAKEN TOT HET CONTROLEREN VAN ZIJN DADEN - DESKUNDIGENADVIES - 
ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER

1º, 2° en 3° De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of de dader al dan niet in een  
staat van krankzinnigheid of in een ernstige staat van geestesstoornis verkeert die hem  
ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden; hij is daarbij niet gebonden door de 
vaststellingen of conclusies van de deskundige1. (Art. 1, Wet Bescherming Maatschappij)

(B. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0565.F)

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

correctionele kamer, van 22 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

1 Zie Cass., 2 juni 1992, AR 6649, AC, 1992, nr. 518.
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ring
Eerste middel
Alvorens over de schuld van de eiser uitspraak te doen, onderzoekt het arrest 

diens verweer betreffende de afwezigheid van een advocaat tijdens zijn eerste 
verhoor, en beslist het dat die afwezigheid "het recht van verdediging niet onher-
stelbaar schaadt en de eerlijke behandeling van de zaak niet onherroepelijk in het 
gedrang brengt". Het hof van beroep vermeldt immers dat "als [het] de telastleg-
gingen als bewezen zou beschouwen, het [...] zich daartoe in de eerste plaats zou 
moeten baseren op de vaststellingen van de speurders, de materiële gegevens, de 
getuigenverklaringen en de deskundigenverslagen, daar de verklaringen van de 
[eiser]  alleen  kunnen worden  aangewend  in  zoverre  zij  die  gegevens  zouden 
bevestigen".

Het arrest dat de redenen van de eerste rechter alleen "onder voorbehoud van 
[bepaalde] preciseringen" overneemt, overweegt dat de verklaringen van de eiser 
niet "de eigenlijke grondslag van [diens] schuld uitmaken en beslist vervolgens 
dat die schuld "boven alle twijfel verheven is alleen al op grond van de andere 
gegevens van de zaak" dan de in het middel aangeklaagde verklaringen, "met 
name de verklaringen van het kind en van de moeder, de vervroegde terugkeer 
van  de  ouders  van  [de  eiser]  uit  het  zuiden  van  Frankrijk  en  de  begonnen 
therapie". In tegenstelling tot de eerste rechter en tot wat het middel aanvoert, 
beslissen de appelrechters aldus dat zij het bewijs van de ten laste gelegde feiten 
niet beoordelen op grond van de verklaringen die de eiser op 20 september 2007 
voor de onderzoeksrechter heeft afgelegd.

Het middel dat van een foutieve interpretatie van het arrest uitgaat, mist feite-
lijke grondslag.

Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het oordeelt dat de atrofie, die blijkt uit een 

geneeskundig onderzoek van de eiser, bij hem geen staat van krankzinnigheid of 
een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid aantoont die hem 
ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden.

De  eventuele  aanwezigheid  van  één  van  de  in  artikel  1  Wet  Bescherming 
Maatschappij beschreven staten wordt op onaantastbare wijze beoordeeld door 
de feitenrechter die daarbij niet gebonden is door de vaststellingen of de conclu-
sies van de deskundige.

Het arrest baseert zijn beslissing dat de eiser aansprakelijk is, op de verslagen 
van de geneesheer die door de onderzoeksrechter is aangewezen. Het wijkt af 
van het advies van een tweede deskundige waar het oordeelt dat de bij de eiser 
aangetoonde pathologie hem niet ongeschikt maakt tot het controleren van zijn 
daden ten gevolge van een ernstige staat van geestesstoornis.

Het middel dat kritiek uitoefent op die feitelijke beoordeling, is niet ontvanke-
lijk.

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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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de tegen de 
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, namelijk

1. de beslissing die uitspraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
2. de beslissingen die uitspraak doen over de omvang van de schade
De eiser doet, zonder te berusten, afstand van zijn cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is 

tegen de beslissingen die, op de tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvor-
deringen, uitspraak doen over de omvang van de schade.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 524

2° KAMER - 15 september 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - HOF 
MENSENRECHTEN - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN IN DE LOOP 
VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - GEVOLG IN HET STADIUM VAN HET VONNIS

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - HOF 
MENSENRECHTEN - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN IN DE LOOP 
VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - PASSEND HERSTEL IN RECHTE - TOEPASSING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - SANCTIE - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
VERVOLGING

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL 
VOOR EEN NATIONALE INSTANTIE - VASTSTELLING IN DE LOOP VAN HET ONDERZOEK DOOR DE 
NATIONALE INSTANTIE VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - MET TOEPASSING VAN 
ART. 235BIS WETBOEK VAN STRAFVORDERING AAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
OPGEDRAGEN TOEZICHT

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - VASTSTELLING 
VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN IN DE LOOP VAN HET GERECHTELIJK 
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ONDERZOEK - MET TOEPASSING VAN ART. 235BIS WETBOEK VAN STRAFVORDERING AAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OPGEDRAGEN TOEZICHT

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING IN DE LOOP VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - 
ARTIKEL 235BIS, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN 
DE REDELIJKE TERMIJN

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL 
VOOR EEN NATIONALE INSTANTIE - VASTSTELLING, DOOR DE NATIONALE INSTANTIE, IN DE LOOP VAN 
HET ONDERZOEK, DAT DE REDELIJKE TERMIJN IS OVERSCHREDEN - PASSEND HERSTEL IN RECHTE - 
TOEPASSING

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - VASTSTELLING 
VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN IN DE LOOP VAN HET GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - PASSEND HERSTEL IN RECHTE - TOEPASSING

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE 
REDELIJKE TERMIJN IN DE LOOP VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - PASSEND HERSTEL IN RECHTE 
- TOEPASSING

1º Het feit dat het Hof Mensenrechten vaststelt dat de redelijke termijn in de loop van het  
gerechtelijk onderzoek is overschreden, heeft niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat een  
eerlijke behandeling van de zaak voor het vonnisgerecht onmogelijk wordt; dat gerecht 
moet immers bepalen welk herstel, dat bij wet is bepaald, het meest aangewezen is om 
de door de partijen geleden schade te vergoeden1.

2º  Aangezien  de  bij  artikel  6.1  Verdrag  Rechten  van  de  Mens  gewaarborgde  rechten 
toepasselijk zijn op alle partijen in het proces, mag het passende herstel dat één van hen 
wordt  toegekend,  de  tegenpartij,  die  slachtoffer  is  van  dezelfde  overtreding  van  dat 
artikel, niet benadelen. 

3º De niet-ontvankelijkheid van de vervolging bestraft  de onredelijke duur van de recht-
spleging  alleen  als  die  overdreven  lange  duur  tot  gevolg  heeft  dat  bewijsmateriaal  
verloren is gegaan of dat het recht van verdediging niet normaal kon worden uitgeoe-
fend2.

4º, 5° en 6° Artikel 13 Verdrag Rechten van de Mens houdt in dat een ieder die klaagt over 
een schending van artikel 6.1 wegens de overschrijding van de redelijke termijn waarin  
een zaak moet worden behandeld, een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale  
instantie moet kunnen aanwenden om die schending te doen vaststellen en een passend 
herstel daarvoor te verkrijgen; de uitspraak over de vraag of die termijn eventueel reeds  
vóór de regeling van de rechtspleging overschreden is,  valt  onder het toezicht op de  
regelmatigheid van de rechtspleging in de zin van artikel 235bis van het Wetboek van 
Strafvordering3.

7º, 8° en 9° De vaststelling, door het onderzoeksgerecht, dat de redelijke termijn is over-
schreden, kan een passend herstel uitmaken voor de inverdenkinggestelde die deson-
danks  naar  het  vonnisgerecht  is  verwezen,  aangezien  dat  vonnisgerecht  de  bij  wet 
bepaalde gevolgen eruit zal moeten afleiden; aangezien de rechtspleging in haar geheel  
wordt beoordeeld, houdt het rechtsmiddel niet op daadwerkelijk te zijn alleen omdat het, 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 524. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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hoewel het ontvankelijk is verklaard vooraleer de zaak bij de bodemrechter aanhangig is 
gemaakt, alleen nadien gevolgen heeft4.

(W. e.a. T. W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0572.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen van J. W. en H. S. zijn gericht tegen het arrest van het hof 

van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 22 september 2009.
De cassatieberoepen van de overige eisers zijn gericht tegen het arrest van het 

voormelde rechtscollege van 24 februari 2010.
De burgerlijke partijen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 

twee middelen aan.
De procureur-generaal voert in een verzoekschrift dat op 24 maart 2010 op de 

griffie van het hof van beroep is neergelegd, twee middelen aan.
Advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch  heeft  op  15  juni  2010  een 

conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 23 juni 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt 

verslag uitgebracht en heeft  advocaat-generaal  Damien Vandermeersch gecon-
cludeerd.

De zaak werd, met toepassing van artikel 1107, derde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, verdaagd om de eerste twee verweerders de mogelijkheid te bieden 
een noot neer te leggen in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie.

Die noot werd op 13 augustus 2010 op de griffie van het Hof neergelegd en 
werpt  met  name  vier  gronden  van  niet-ontvankelijkheid  op  tegen  het  eerste 
middel van de eisers, in hun hoedanigheid van burgerlijke partijen.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. De cassatieberoepen van de beklaagden
Het  bestreden  arrest  verklaart  de  hogere  beroepen  die  de  eisers  tegen  een 

beslissing van de eerste rechter hadden ingesteld en die het hof van beroep als 
een ordemaatregel heeft omschreven, niet ontvankelijk.

De  veroordelingen  van  de  eisers  door  de  correctionele  rechtbank  werden 
evenwel op de daaropvolgende hogere beroepen van de eisers nietig verklaard bij 
arrest van 24 februari 2010 dat de vervolgingen ontvankelijk verklaart en zegt 
dat het hof van beroep onbevoegd is om van de burgerlijke rechtsvorderingen 
kennis te nemen.

De eisers missen elk belang om de eerste  hogere beroepen ontvankelijk en 
gegrond  te  doen  verklaren  aangezien  het  hof  zijn  rechtsmacht  volledig  heeft 
uitgeoefend door een beslissing te wijzen die hen volledig in het gelijk stelt.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

4 Ibid.
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B.  Het  cassatieberoep  van de procureur-generaal  tegen  de beslissing op de 
tegen de verweerders ingestelde strafvordering

Krachtens artikel 422 Wetboek van Strafvordering beschikt de eiser over een 
termijn van vijftien dagen om, op de griffie van het rechtscollege dat de bekriti-
seerde beslissing heeft  gewezen,  een verzoekschrift  met zijn cassatiemiddelen 
neer te leggen.

De bij wet opgelegde termijn is geen vrije termijn zodat de eiser,  die op 8 
maart  2010  cassatieberoep  heeft  ingediend,  het  verzoekschrift  tot  en  met  23 
maart 2010 kon neerleggen.

Aangezien het verzoekschrift, met als opschrift "memorie", op de griffie van 
het hof van beroep te Brussel is neergelegd de dag na die vervaldag, is het niet 
ontvankelijk.

Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6.1, 13 en 46.1 EVRM;
- artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
1. Het feit dat het Europees Hof vaststelt dat de redelijke termijn in de loop 

van het gerechtelijk onderzoek is overschreden, heeft niet noodzakelijkerwijs tot 
gevolg dat een eerlijke behandeling van de zaak voor het vonnisgerecht onmoge-
lijk wordt. Dat gerecht moet immers bepalen welk herstel, dat bij wet is bepaald, 
het meest aangewezen is om de door de partijen geleden schade te vergoeden.

Artikel  21ter  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering  bepaalt  dat, 
indien een dergelijke overschrijding ten nadele van de beklaagde wordt vastge-
steld,  de bodemrechter  de veroordeling bij  eenvoudige schuldigverklaring kan 
uitspreken of een straf kan uitspreken die lager is dan de wettelijke minimum-
straf.

Aangezien de bij artikel 6.1 EVRM gewaarborgde rechten toepasselijk zijn op 
alle partijen in het proces, mag het passende herstel dat één van hen wordt toege-
kend, de tegenpartij die slachtoffer is van dezelfde overtreding van dat artikel, 
niet benadelen.

De niet-ontvankelijkheid van de vervolging bestraft de onredelijke duur van de 
rechtspleging alleen als die overdreven lange duur tot gevolg heeft dat bewijsma-
teriaal  verloren  is  gegaan  of  dat  het  recht  van verdediging niet  normaal  kon 
worden uitgeoefend.

2. Het bestreden arrest beslist dat de vervolgingen niet ontvankelijk zijn en dat 
het  hof  van beroep  niet  bevoegd  is  om van de  burgerlijke  rechtsvorderingen 
kennis te nemen.

Die beslissing steunt in de eerste plaats op de overweging dat het Wetboek van 
Strafvordering thans geen enkele regel bevat om de gevolgen van een overschrij-
ding van de redelijke termijn, die nog voor de regeling van de rechtspleging is 
gebleken (bladzijde 65 van het arrest, §8), in de fase van het onderzoek daadwer-
kelijk te bestraffen of te herstellen.

De afwijzing van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering is 
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tevens  gegrond  op  de  bevestiging  dat  op  verschillende  telastleggingen  geen 
datum staat,  dat  het  openbaar  ministerie  niet  de  nodige  verduidelijking  heeft 
kunnen verstrekken, dat die onduidelijkheid verband houdt met de problemen die 
inherent zijn aan het onderzoek en dat geen tijdsverloop dat kan verhelpen (p. 66 
en 67, §10).

3. De bewering volgens welke het Wetboek van Strafvordering geen enkele 
regel zou bevatten die, in de fase van het gerechtelijk onderzoek, de abnormaal 
lange duur ervan kan voorkomen of bestraffen, vindt geen steun in de wet.

Zo het gerechtelijk onderzoek niet na een jaar is afgesloten, kan de inverden-
kinggestelde of de burgerlijke partij de zaak immers voorleggen aan de kamer 
van inbeschuldigingstelling opdat zij de onderzoeksmagistraat of de partijen zou 
horen, verslagen zou opvragen over de stand van de zaak, één van haar leden zou 
afvaardigen,  zich  stukken  zou  doen  overleggen,  onderzoek  zou  verrichten  of 
doen verrichten en vervolgens uitspraak zou doen zoals het behoort.

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling op regelmatige wijze door een 
partij verzocht wordt de bevoegdheden uit de oefenen die artikel 235bis Wetboek 
van  Strafvordering  haar  toekent,  is  zij  bovendien  gehouden  dat  toezicht  te 
verrichten. Zij kan zich niet daaraan onttrekken op grond dat dit nog bij de rege-
ling van de rechtspleging kan gebeuren.

Het nazicht dat de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van de voor-
melde wettelijke bepaling moet verrichten, wanneer haar wordt gevraagd haar 
toezicht uit te oefenen op een langlopend gerechtelijk onderzoek, heeft met name 
betrekking op de eventuele grond van nietigheid, niet-ontvankelijkheid of verval 
van de strafvordering die door de partij die de zaak bij haar aanhangig maakt, 
wordt aangevoerd.

Artikel 13 EVRM houdt overigens in dat een ieder die klaagt over een schen-
ding van artikel 6.1 wegens de overschrijding van de redelijke termijn waarin 
een zaak moet worden behandeld, een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nati-
onale instantie moet kunnen aanwenden om die schending te doen vaststellen en 
een passend herstel daarvoor te verkrijgen. De uitspraak over de vraag of die 
termijn eventueel reeds vóór de regeling van de rechtspleging overschreden is, 
valt onder het toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging in de zin van 
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.

Ten slotte  kan de vaststelling,  door het  onderzoeksgerecht,  dat  de redelijke 
termijn is overschreden, een passend herstel uitmaken voor de inverdenkingge-
stelde die desondanks naar het vonnisgerecht is verwezen. Het staat immers aan 
dat vonnisgerecht om er de bij wet bepaalde gevolgen uit af te leiden. Aangezien 
de rechtspleging in haar geheel wordt beoordeeld, houdt het rechtsmiddel niet op 
daadwerkelijk  te  zijn  alleen  omdat  het,  hoewel  het  ontvankelijk  is  verklaard 
vooraleer  de  zaak  bij  de  bodemrechter  aanhangig  is  gemaakt,  alleen  nadien 
gevolgen heeft.

4. De appelrechters  verantwoorden bijgevolg het tegen de vervolging opge-
worpen  middel  van  niet-ontvankelijkheid  niet  naar  recht,  in  zoverre  zij  het 
afleiden uit de bewering dat het intern recht het niet mogelijk maakt een over-
schrijding van de redelijke termijn in  de fase van het  gerechtelijk  onderzoek 
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daadwerkelijk te voorkomen of te herstellen. Bijgevolg beslist het arrest evenmin 
naar recht dat in dergelijk geval alleen de niet-ontvankelijkheid van de strafver-
volging de aangeklaagde schending op passende wijze kan herstellen.

5. Met een tweede reden die de appelrechters als overtollig beschouwen, maar 
die dat niet meer is omdat de eerste reden is vernietigd, oordeelt het arrest dat de 
datum  van  de  aan  de  verweerders  ten  laste  gelegde  feiten  niet  nauwkeurig 
genoeg is aangegeven, dat de duur van de rechtspleging belet dat te verhelpen en 
dat dit gebrek het recht van verdediging aantast.

Enerzijds  blijkt  uit  de omschrijving van de ten laste  gelegde  feiten dat  zij 
tussen 1 januari 1985 en 19 maart 2005 zouden zijn gepleegd, met dien verstande 
dat de laatste feiten tussen 28 maart 2002 en 19 maart 2005 werden gepleegd.

Anderzijds beperkt het aan de bodemrechters voorgelegde debat zich niet tot 
de  telastleggingen  zoals  zij  voorlopig  door  de  vervolgende  partij  zijn 
omschreven. Dat debat heeft ook betrekking op het strafdossier in zijn geheel, op 
basis waarvan de beklaagden verzocht worden zich te verdedigen

Het arrest vermeldt evenwel nergens het feit dat stukken, processen-verbaal of 
overtuigingsstukken  zijn  verdwenen  die  de  onduidelijkheid  die  het  arrest 
aanklaagt  of  de  leemten  die  mettertijd  ontstaan,  kunnen  verhelpen.  Uit  geen 
enkele vaststelling van de appelrechters blijkt dat de facturen, cheques, geldafha-
lingen,  bankuittreksels,  overschrijvingen,  kredietopeningen,  notariële  akten  of 
onderhandse  akten  en  andere  door  de  speurders  vergaarde  gegevens  die  een 
preciezere  bepaling  van  de  datum  van  de  feiten  mogelijk  maken  dan  in  de 
dagvaarding, aan tegenspraak zouden zijn onttrokken.

Ook wat dat betreft is het arrest niet naar recht verantwoord.
C. De cassatieberoepen van de burgerlijke partijen tegen de beslissing op de 

door hen tegen de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen
De vier tegen het eerste middel opgeworpen gronden van niet-ontvankelijkheid
1. Het middel vraagt het Hof niet om te onderzoeken of de redelijke termijn al 

dan niet is overschreden maar, aangezien die overschrijding reeds vóór de rege-
ling van de rechtspleging een feit was,  om de gevolgen te beoordelen die het 
vonnisgerecht,  waarbij  de  zaak  niettemin  aanhangig  is  gemaakt,  eruit  kan  of 
moet afleiden.

Dat probleem vermengt recht en feit niet.
De eerste grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
2. De bodemrechter beoordeelt inderdaad op onaantastbare wijze of het gebrek 

aan een essentieel gegeven in de dagvaarding een werkelijke miskenning van het 
recht van verdediging inhoudt.

Aangezien geen enkel  artikel  evenwel  bepaalt  dat  de informatie  waarop  de 
beklaagde met betrekking tot de hem ten laste gelegde feiten recht heeft, uitslui-
tend in een dagvaarding moet worden verstrekt, staat het aan het Hof om na te 
gaan of de bodemrechter, om tot dergelijke miskenning te besluiten, zich alleen 
gebaseerd heeft op de formulering van het voormelde stuk dan wel of hij acht 
geslagen heeft op het volledige, aan de tegenspraak van de partijen voorgelegde 
dossier.
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De tweede grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
3. De verweerders voeren aan dat het middel niet ontvankelijk is in zoverre het 

kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de appelrechters wat de keuze 
betreft van de sanctie op het overschrijden van de redelijke termijn.

Het  onaantastbare  karakter  van  die  beoordeling  verbiedt  de  bodemrechter 
evenwel om voor een wijze van herstel te kiezen die niet bij wet is bepaald of 
een wijze van herstel als verboden te beschouwen die de wet wel toestaat.

Aangezien het  middel  het Hof verzoekt na te gaan of die beperkingen zijn 
nageleefd,  kan  de  derde  grond  van  niet-ontvankelijkheid  niet  worden  aange-
nomen.

4. De niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen die het gevolg is van de over-
schrijding van de redelijke termijn in de fase van het voorbereidend onderzoek, 
wordt door het bestreden arrest alleen afgeleid uit, enerzijds, de bewering dat het 
Wetboek van Strafvordering geen daadwerkelijk alternatief biedt en, anderzijds, 
de bewering dat de omschrijving van de telastleggingen zo vaag is dat zij het 
recht van verdediging onherroepelijk beperkt.

Die beide punten tot staving van de beslissing worden door het middel bekriti-
seerd, zodat het middel niet geacht kan worden tegen een overtollige reden te 
zijn gericht.

De vierde grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 
De grondslag van het eerste middel
De eisers verwijten het arrest dat het de verdrags- en wetsbepalingen schendt 

die aangegeven worden in het ambtshalve, op het cassatieberoep van de procu-
reur-generaal, aangevoerde middel.

Om de hoger sub B vermelde redenen, is het middel gegrond.
Aangezien de hierna uit te spreken vernietiging volledig is, is er geen grond 

om het tweede middel te onderzoeken dat geen ander gevolg kan hebben.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde arrest.
Veroordeelt J. W., H. S., M. C., F. J., F. B. en A. B. ieder tot een zesde van de 

kosten van de cassatieberoepen van de eisers sub III en IV.
Veroordeelt de eisers sub I en II in de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.

15 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. T'Kint.
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Nr. 525

2° KAMER - 15 september 2010

1º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

2º INTERNATIONALE VERDRAGEN - VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND - 
ARTIKEL 12 - RECHT VAN HET KIND OM IN IEDERE HEM BETREFFENDE GERECHTELIJKE PROCEDURE 
TE WORDEN GEHOORD - STRAFVERVOLGING TEGEN ÉÉN VAN ZIJN OUDERS WEGENS NIET-AFGITE VAN 
EEN KIND - VERZOEK TOT VRIJWILLIGE TUSSENKOMST OM TE WORDEN GEHOORD - 
ONTVANKELIJKHEID

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 22 - ARTIKEL 
22BIS - RECHT VAN HET KIND OM IN IEDERE HEM BETREFFENDE GERECHTELIJKE PROCEDURE TE 
WORDEN GEHOORD - STRAFVERVOLGING TEGEN ÉÉN VAN ZIJN OUDERS WEGENS NIET-AFGITE VAN 
EEN KIND - VERZOEK TOT VRIJWILLIGE TUSSENKOMST OM TE WORDEN GEHOORD - 
ONTVANKELIJKHEID

4º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - RECHT VAN HET KIND OM IN IEDERE 
HEM BETREFFENDE GERECHTELIJKE PROCEDURE TE WORDEN GEHOORD - STRAFVERVOLGING TEGEN 
ÉÉN VAN ZIJN OUDERS WEGENS NIET-AFGITE VAN EEN KIND - VERZOEK TOT VRIJWILLIGE 
TUSSENKOMST OM TE WORDEN GEHOORD

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - TOEPASSINGSGEBIED

1º De vrijwillige of gedwongen tussenkomst in strafzaken is alleen ontvankelijk op voor-
waarde dat zij uitdrukkelijk in een bijzondere wet is bepaald of dat de strafrechter uitzon-
derlijk  bij  wet  gemachtigd is om tegen een derde een veroordeling,  een straf  of  een 
andere maatregel uit te spreken1.

2º, 3° en 4° Artikel 12 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, artikel 22bis van de 
Grondwet en artikel 931, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, leggen het recht van  
het kind vast om in iedere hem betreffende gerechtelijke procedure te worden gehoord,  
doch geven het kind niet het recht om vrijwillig tussen te komen in een rechtspleging die 
zijn belangen niet  rechtstreeks in het gedrang brengt,  zoals een strafvervolging tegen 
één van zijn ouders wegens het wanbedrijf niet-afgifte van een kind2.

5º Het daadwerkelijk rechtsmiddel dat door artikel 13 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens wordt gewaarborgd, heeft betrekking op de door dat verdrag  
erkende rechten en vrijheden en niet  op de waarborgen die in  andere  internationale 
verdragen zijn bepaald. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE in zake B. T. P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1218.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De procureur-generaal bij het Hof heeft een vordering neergelegd die luidt als 

volgt :
"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
Ondergetekende procureur-generaal heeft de eer uiteen te zetten dat het Hof op 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 525.
2 Ibid.
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26 mei 2010 onder rolnummer AR P.09.0092.F een arrest  heeft  gewezen  dat 
uitspraak  doet  over  de  cassatieberoepen  van  H.  B.,  Y.  B.  en C.  B.  tegen  de 
arresten van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 28 maart 
2007 en 23 december 2008.

Uit de vermeldingen van dat arrest blijkt dat het werd gewezen en ondertekend 
door afdelingsvoorzitter Jean de Codt en de raadsheren Albert Fettweis, Benoît 
Dejemeppe,  Alain  Simon  en  Gustave  Steffens,  ofschoon  raadsheer  Pierre 
Cornelis, op de rechtszitting van 19 mei 2010, verslag had uitgebracht.

Bijgevolg werd het op 26 mei 2010 uitgesproken arrest dat door de voormelde 
afdelingsvoorzitter  en  raadsheren,  met  uitsluiting  van  raadsheer  Cornelis  is 
ondertekend, niet gewezen door de leden van het Hof die alle zittingen van de 
zaak hebben bijgewoond.

Derhalve is er grond tot intrekking van het voormelde arrest van 26 mei 2010.
Om die reden, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het 

Hof behage zijn arrest  AR P.09.0092.F van 26 mei 2010 in te trekken en bij 
wege van een nieuwe beslissing uitspraak te doen over de cassatieberoepen van 
de eisers.

Brussel, 7 juli 2010.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) Damien Vandermeersch"
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht,
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
C. Cassatieberoepen van Y. en C. B.
De  eisers  waren  op  het  ogenblik  van  de  feiten  minderjarige  kinderen  en 

hadden een verzoek tot vrijwillige tussenkomst ingediend om door de correctio-
nele rechtbank te worden gehoord in het kader van twee rechtstreekse dagvaar-
dingen  die aldaar  tegen  hun vader  waren  uitgebracht.  Bij  een vonnis  van  16 
januari 2006 was dat verzoek niet ontvankelijk verklaard.

Bij tussenarrest van 28 maart 2007 heeft het hof van beroep te Brussel, ener-
zijds, de rechtstreekse dagvaarding van 24 november niet ontvankelijk verklaard 
en dus vastgesteld dat het verzoek van de eisers tot vrijwillige tussenkomst, wat 
dat betreft, geen bestaansreden meer had en, anderzijds, hun verzoek tot tussen-
komst  voor  de  rechtstreekse  dagvaarding  van  20  mei  2005 niet  ontvankelijk 
verklaard.

De eisers hebben tegen dat arrest van 28 maart 2007 cassatieberoep ingesteld 
alsook tegen het arrest van 23 december 2008 over de grond van de zaak. Tot 
staving van hun cassatieberoepen hebben zij, in een memorie die aan dit arrest is 
gehecht, twee middelen aangevoerd.
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1. In zoverre de cassatieberoepen gericht  zijn tegen het arrest  van 28 maart 
2007

Eerste middel, en tweede en derde onderdeel van het tweede middel
De eisers  verwijten  het  hof  van  beroep  dat  dit  hun verzoek  tot  vrijwillige 

tussenkomst  om door  de  bodemrechters  te  worden  gehoord  niet  ontvankelijk 
heeft verklaard en dat het aldus het recht miskent van het kind om in alle hem 
betreffende  aangelegenheden  te  worden gehoord alsook het  wettelijk beginsel 
van het belang dat voor de uitoefening van dat recht is vereist.

Zij  voeren ook aan dat  de appelrechters  zich ten onrechte de onaantastbare 
bevoegdheid  hebben  toegeëigend  om de  noodzaak  en  de  gepastheid  van  dat 
verhoor te beoordelen.

De vrijwillige of gedwongen tussenkomst in strafzaken is alleen ontvankelijk 
op voorwaarde dat zij uitdrukkelijk in een bijzondere wet is bepaald of dat de 
strafrechter  uitzonderlijk  bij  wet  gemachtigd  is  om  tegen  een  derde  een 
veroordeling, een straf of een andere maatregel uit te spreken.

De eisers voeren dienaangaande met name artikel 12 Kinderrechtenverdrag, 
artikel 22bis Grondwet en artikel 931, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, aan.

Die bepalingen leggen het recht van het kind vast om in iedere hem betref-
fende gerechtelijke procedure te worden gehoord, doch geven het niet het recht 
om vrijwillig tussen te komen in een rechtspleging die zijn belangen niet recht-
streeks in het gedrang brengt, zoals een strafvervolging tegen één van zijn ouders 
wegens overtreding van artikel 432 Strafwetboek.

De eerbiediging van het privé- en gezinsleven alsook van de integriteit  van 
ieder kind houdt geen erkenning van dergelijke tussenkomst in.

Het daadwerkelijk rechtsmiddel dat door artikel 13 EVRM wordt gewaarborgd 
en dat eveneens door de eisers wordt aangevoerd, heeft betrekking op de door 
dat verdrag erkende rechten en vrijheden en niet op de waarborgen die in andere 
internationale verdragen zijn bepaald.

De rechter die uitspraak moet doen over het wanbedrijf van niet-afgifte van 
een  kind,  blijft  dus  bevoegd  om op onaantastbare  wijze  te  oordelen  over  de 
noodzaak  en  de  gepastheid  minderjarigen  te  horen  die  in  de  rechterlijke 
beslissing zijn bedoeld waarin het recht van de ouders op persoonlijke omgang 
met het kind wordt geregeld.

De middelen die op de bewering van het tegendeel berusten, falen naar recht.
Tweede middel, eerste onderdeel
Het uittreksel uit het in het middel aangehaalde arrest houdt niet de bevesti-

ging in dat het door de eisers aangevraagde verhoor betrekking had op de keuze 
en de vastlegging van de regeling van de huisvesting bij de ouders.

Het onderdeel  dat  op een verkeerde interpretatie  van het  arrest  berust,  mist 
feitelijke grondslag.

Aangezien de schending van artikel 149 Grondwet volledig is afgeleid uit de 
hierboven  tevergeefs  aangehaalde  grief,  kan het  middel  voor het  overige  niet 
worden aangenomen.



Nr. 525 - 15.9.10 HOF VAN CASSATIE 2207 

2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen het arrest van 23 december 
2008

Tussen de eisers en de partijen in het proces is geen geding voor de bodem-
rechter aangegaan en het arrest spreekt tegen hen geen enkele veroordeling uit 
ten gunste van de partijen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Trekt arrest P.09.0092.F van het Hof van 26 mei 2010 in en verwerpt, bij wege 

van een nieuwe beschikking, de cassatieberoepen tegen de arresten van het hof 
van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 28 maart 2007 en 23 december 
2008.

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

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

15 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. R. de Béco, Brussel, J. Sonck, Brussel en T. Moreau, Nijvel.

Nr. 526

2° KAMER - 15 september 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - VRIJHEID VAN KOMEN EN GAAN - 
BEGRIP

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - BETEKENING - 
TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UUR - AANVANG - EFFECTIEVE VRIJHEIDSBEROVING - BEGRIP

1º  en 2°  Afgezien van alle  overige maatregelen die het oogmerk hebben dwang uit  te 
oefenen, kan noch de komst van de politie, noch de beslissing om een gebouw te door-
zoeken ter opsporing van een verdachte wiens aanwezigheid aldaar was gesignaleerd,  
noch de beslissing om het gebouw te omsingelen, gelijkgesteld worden met een dwang-
maatregel op de persoon; het feit dat bij de uitgangen van het gebouw een bewaker is 
opgesteld kan op zich geenszins beschouwd worden als een effectieve vrijheidsbene-
ming van de bewoners van het gebouw omdat zij hierdoor niet rechtstreeks in de macht  
van de overheid zijn gekomen1.

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1497.F)

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

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 526. 
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Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 september 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 verwijt het arrest dat het de beschikking van de raadkamer beves-

tigt  waarbij  de  voorlopige  hechtenis  van  de  eiser  in  het  kader  van de  eerste 
verschijning wordt gehandhaafd, hoewel het bevel tot aanhouding niet binnen de 
vierentwintig uur van de effectieve vrijheidsberoving is betekend.

Het  arrest  vermeldt  dat  uit  het  oorspronkelijke  proces-verbaal  blijkt  dat  de 
inverdenkinggestelde om 12.20 uur van zijn vrijheid werd beroofd. De kamer 
van  inbeschuldigingstelling  heeft  daaruit  afgeleid  dat  de  betekening  van  het 
bevel,  de  dag  erop  om  12.13  uur,  binnen  de  voorgeschreven  termijn  was 
gebeurd.

De eiser verwijt de appelrechters dat zij de termijn niet hebben doen ingaan 
vanaf de komst ter plaatse van de politieagenten om 12.08 uur. Hij wijst erop dat 
de inspecteurs onmiddellijk het gebouw tot op het dak zijn beginnen doorzoeken. 
Hij besluit daaruit dat vanaf het ogenblik waarop "duidelijk is dat de verbali-
santen de uitgang van het pand hebben afgesloten", de eiser niet meer beschikte 
over de vrijheid van komen en gaan.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt evenwel niet dat de 
verschillende toegangen tot het pand reeds bij de aankomst van het interventie-
team waren afgesloten of onder toezicht geplaatst, dat de wijk was afgesloten of 
dat de één of andere specifieke maatregel was genomen om de eiser het vluchten 
te beletten.

Afgezien van alle overige maatregelen die het oogmerk hadden om dwang uit 
te oefenen, kan noch de komst van de politie, noch de beslissing om een gebouw 
te doorzoeken ter opsporing van een verdachte wiens aanwezigheid aldaar was 
gesignaleerd,  noch  de  beslissing om het  gebouw te omsingelen,  gelijkgesteld 
worden met een dwangmaatregel op de persoon.

Het feit dat bij de uitgangen van een gebouw een bewaker is opgesteld kan op 
zich geenszins beschouwd worden als een effectieve vrijheidsbeneming van de 
bewoners van het gebouw omdat zij hierdoor niet rechtstreeks in de macht van 
de overheid gekomen zijn.

Hoewel  de  processen-verbaal  gewag  maken  van  een  ondervraging  van  de 
verdachte, die nu eens op de derde verdieping, dan weer op het dak van het pand 
zou hebben plaatsgevonden, lopen die processen-verbaal niet uiteen wat het uur 
van diens arrestatie betreft, ongeacht de plaats.

Door dat uur in aanmerking te nemen als aanvang van de termijn, bedoeld in 
artikel 18, §1, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet, antwoordt het arrest op de 
conclusie van de eiser, zonder dat het die wetsbepaling, noch artikel 1, 1°, van 
dezelfde wet, noch artikel 12, derde lid, Grondwet schendt.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. C. Moiny, Brussel.

Nr. 527

1° KAMER - 16 september 2010

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VERVOER VAN ORGANEN EN 
VAN MONSTERS VAN MENSELIJKE OORSPRONG VOOR ZIEKENHUIZEN EN LABORATORIA - VRIJSTELLING 
- ARTIKEL 44, B.T.W.-WETBOEK - ARTIKEL 13, A, 1, D), VAN DE ZESDE RICHTLIJN 77/388/
E.E.G. VAN DE RAAD VAN 17 MEI 1977 - LEVERING VAN MENSELIJKE ORGANEN, MENSELIJK 
BLOED EN MOEDERMELK - DRAAGWIJDTE

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE - ARTIKEL 13, 
A, 1, D), VAN DE ZESDE RICHTLIJN 77/388/E.E.G. VAN DE RAAD VAN 17 MEI 1977 - 
B.T.W. - LEVERING VAN MENSELIJKE ORGANEN, MENSELIJK BLOED EN MOEDERMELK - 
VRIJSTELLING - DRAAGWIJDTE

3º EUROPESE UNIE — ALGEMEEN - ARTIKEL 13, A, 1, D), VAN DE ZESDE RICHTLIJN 
77/388/E.E.G. VAN DE RAAD VAN 17 MEI 1977 - B.T.W. - LEVERING VAN MENSELIJKE 
ORGANEN, MENSELIJK BLOED EN MOEDERMELK - VRIJSTELLING - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN 
JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE - DRAAGWIJDTE

1º, 2° en 3° Artikel 13, A, 1, d), van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei  
1977 betreffende de harmonisatie  van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbe-
lasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme 
grondslag  dat  de  levering  van  menselijke  organen,  menselijk  bloed  en  moedermelk 
vrijstelt van B.T.W., moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een  
zelfstandige  activiteit  van  vervoer  voor  ziekenhuizen  en  laboratoria  van  menselijke 
organen en bij mensen afgenomen monsters1.

(BELGISCHE STAAT – min. v. Financiën T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0013.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 26 oktober 2007 gewezen 

1 Zie art. 44, §2, 1ter, B.T.W.-wetboek; Cass., 18 juni 2008, AR F.08.0013.F, nr. 420, www.cass.be.
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door het hof van beroep te Luik.
Bij het onderzoek van het middel heeft het Hof, in zijn arrest van 18 juni 2009 

het nodig geacht een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie die het arrest C-237/09 van 3 juni 2010 beantwoordt.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 44, inzonderheid §2, 1°, ter, van het Wetboek van de belasting over 

de toegevoegde waarde.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis wijst het arrest verweersters vordering toe tot 

vernietiging van twee dwangbevelen inzake belasting over  de toegevoegde waarde die 
tegen haar zijn uitgebracht door de btw-ontvanger te Namen op 13 oktober 2004 (gewaar-
merkt en uitvoerbaar verklaard op 16 oktober 2004) en op 7 februari 2005 (gewaarmerkt 
en uitvoerbaar verklaard op 14 februari 2005), en beveelt die teruggave van de belastingen 
die onterecht zouden zijn geïnd ter uitvoering van de dwangbevelen, nadat het eerst erop 
heeft gewezen dat de verweerster “een activiteit van vervoer van monsters van menselijke 
oorsprong voor verschillende ziekenhuizen en laboratoria verricht”, en zulks om de onder-
staande redenen:

“Het wordt niet betwist dat (de verweerster) prestaties verricht van vervoer van organen 
en monsters van menselijke oorsprong voor ziekenhuizen en laboratoria, als zelfstandige 
en zonder verhouding van ondergeschiktheid in de zin van het sociaal recht (...).

Het geschil heeft betrekking op de vraag of (verweersters) activiteit van vervoer van 
organen en monsters van menselijke oorsprong al dan niet van btw is vrijgesteld.

Artikel 13, A, 1°, d), van de zesde richtlijn bepaalt dat als ‘vrijstellingen ten gunste van 
bepaalde  activiteiten  van  algemeen  belang’  de  Lidstaten  ‘de  levering  van  menselijke 
organen, menselijk bloed en moedermelk’ vrijstellen.

Die vrijstelling wordt overgenomen in artikel 44, §2, 1°, ter, van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde.

Organen en monsters van menselijke oorsprong vallen buiten de handel en de activiteit 
van algemeen belang waarop die bepalingen doelen m.b.t. organen, menselijk bloed en 
moedermelk bestaat niet in de levering daarvan in de zin van de levering van goederen 
zoals die is omschreven in artikel 10 van het Wetboek van de belasting over de toege-
voegde waarde, maar in de levering, verbonden met de activiteit die erin bestaat daadwer-
kelijk een goed te leveren, waarmee de vervoersprestaties die (de verweerster) verricht, 
overeenstemmen.

Zo is ook de activiteit van vervoer van organen en monsters van menselijke oorsprong 
die door (de verweerster) wordt uitgeoefend als zodanig vrijgesteld met toepassing van 
artikel 44, §2, 1°, ter, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde”.

Grieven 
Luidens artikel 6 van de richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betref-

fende  de  harmonisatie  van  de  wetgevingen  der  Lidstaten  inzake  omzetbelasting  - 
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grond-
slag (en, thans, artikel 14, §1, van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad en van het Parle-
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ment  van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke  stelsel  van belasting 
over de toegevoegde waarde),  wordt  “als ‘levering van goederen’ (…) beschouwd,  de 
overdracht of overgang van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te 
beschikken”.  Die  omschrijving  is  overgenomen  in  artikel  10,  §1,  eerste  lid,  van  het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Onder “levering” moet dus worden verstaan iedere verrichting van overdracht of over-
gang van een lichamelijke zaak door een partij aan een andere partij die voortaan gerech-
tigd is er als eigenaar of in de hoedanigheid van eigenaar over te beschikken.

Luidens artikel 13, A, I, d), van de richtlijn 77/388/EEG (thans artikel 132, §1, d), van 
de richtlijn 2006/112/EG) is “de levering van menselijke  organen,  menselijk bloed en 
moedermelk”  van de belasting vrijgesteld.  Die vrijstelling wordt  in  identieke bewoor-
dingen overgenomen in artikel 44, §2, 1°, ter, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde.

Het arrest stelt echter vast dat de litigieuze, door de verweerster uitgevoerde activiteit, 
niet bestaat in de “levering” van menselijke organen in de zin van de aangehaalde arti-
kelen van de richtlijnen en van artikel 10, §1, eerste lid, van het Wetboek van de belasting 
over  de toegevoegde waarde:  het  gaat  om een activiteit  van “vervoer  van organen en 
monsters van menselijke oorsprong”.

Verweersters activiteit is dus niet met toepassing van artikel 10, §1, eerste lid, van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde aan de belasting over de toege-
voegde waarde onderworpen maar wel met toepassing van andere teksten van dat wetboek 
(de artikelen 18 en volgende waarin de “leveringen van diensten” aan de belasting worden 
onderworpen.

Hieruit volgt dat de verweerster niet de vrijstelling geniet als bedoeld in artikel 44, §2, 
1°, ter, dat slechts betrekking heeft op de “levering” van menselijke organen, en niet op 
het vervoer ervan.

Ook al zou ervan worden uitgegaan - quod non - dat “organen en monsters van mense-
lijke oorsprong buiten de handel vallen”, zoals het arrest vermeldt, dan nog kan op grond 
van die omstandigheid, in se, de levering en het vervoer van dergelijke organen niet van 
de belasting worden vrijgesteld. Indien de levering daarvan is vrijgesteld, dan is het met 
toepassing van een uitdrukkelijke tekst, artikel 44, §2, 1°, ter, van het wetboek. Uit die 
tekst valt af te leiden dat, indien de Europese en de Belgische wetgever het nodig hebben 
geoordeeld die vrijstelling te moeten vermelden, de reden daarvoor wel is dat de verrich-
tingen op organen en monsters van menselijke oorsprong aan de belasting onderworpen 
zijn. Aangezien het gaat om een algemene regel, is de vrijstelling enkel voor strikte uitleg-
ging vatbaar:  zij  doelt  slechts,  zoals eerder gezegd,  op de “leveringen” van dergelijke 
organen en monsters, en niet op het vervoer ervan.

Hieruit  volgt  dat  het  arrest,  door  te  beslissen  dat  het  vervoer  van  organen  en  van 
monsters  van  menselijke  oorsprong  niet  aan  de  belasting  is  onderworpen  en  dat  de 
verweerster  dus niet  onder de btw-regeling valt,  zijn beslissing niet  naar recht verant-
woordt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Artikel 10, §1, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toege-

voegde waarde omschrijft de levering van een goed als de overdracht of de over-
gang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken.

Artikel  44,  §2,  1°,  ter,  van  dat  wetboek  stelt  de  levering  van  menselijke 
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organen, menselijk bloed en moedermelk vrij van de belasting.
De bepalingen zijn de omzetting in intern recht van de artikelen 5, 1, en 13, A, 

1, d), van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betref-
fende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - 
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme 
grondslag.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest C-237/09 van 3 
juni 2010 voor recht gezegd dat voornoemd artikel 13, A, 1, d), “aldus (moet) 
worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een zelfstandige activiteit van 
vervoer voor ziekenhuizen en laboratoria van menselijke organen en bij mensen 
afgenomen monsters”.

Het bestreden arrest dat eerst heeft vastgesteld dat de verweerster als zelfstan-
dige  een  activiteit  van vervoer  van  organen  en van monsters  van  menselijke 
oorsprong voor ziekenhuizen en laboratoria uitoefent en vervolgens heeft beslist 
dat die activiteit “als zodanig vrijgesteld (is) met toepassing van artikel 44, §2, 
1°, ter, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde” op grond 
dat “de in (die) bepaling bedoelde activiteit van algemeen belang m.b.t. organen, 
menselijk bloed en moedermelk (niet) bestaat (…) in de levering daarvan in de 
zin van de levering van goederen zoals die is omschreven in artikel 10 van (dat) 
Wetboek (…), maar in de levering, verbonden met de activiteit die erin bestaat 
daadwerkelijk  een  goed  te  leveren,  waarmee  de  vervoersprestaties  die  (de 
verweerster) verricht, overeenstemmen”, schendt de voornoemde bepalingen van 
dat Wetboek.

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

vernietigde arrest;
Houdt  de kosten aan en laat  de uitspraak  daaromtrent  aan  de feitenrechter 

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

16 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. T'Kint 
en Wouters.

Nr. 528

1° KAMER - 17 september 2010

1º BESLAG — ALGEMEEN - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID - BESLISSING OVER DE 
RECHTEN DER PARTIJEN - TITEL - ACTUALITEIT - DRAAGWIJDTE
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2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
BESLAGRECHTER - BESLISSING OVER DE RECHTEN DER PARTIJEN - TITEL - ACTUALITEIT - 
DRAAGWIJDTE

1º en 2° De beslagrechter is bevoegd om te onderzoeken of de schuldvordering die uit de  
uitvoerbare titel blijkt niet is tenietgegaan na het ontstaan van de titel, in welk geval de 
tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn1; de actualiteit van de uitvoerbare titel kan niet in  
het gedrang worden gebracht door het aanvoeren van feiten of omstandigheden die aan  
het oordeel van de rechter werden onderworpen die het vonnis heeft gewezen waarvan 
de tenuitvoerlegging wordt nagestreefd. (Artt. 1395 en 1489, Gerechtelijk Wetboek)

(L. T. M. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0572.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 27 februari 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1138, 2°, 1395, 1396, 1489, 1494 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
-  het  algemeen  rechtsbeginsel  beschikkingsbeginsel  genaamd,  zoals  o.m.  vervat  in 

artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie van de procespartijen.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep het hoger beroep van de eiser 

ontvankelijk  maar  ongegrond.  Dienvolgens  bevestigt  het  hof  van  beroep de bestreden 
beschikking van de beslagrechter van 26 juni 2007 en veroordeelt het de eiser tot betaling 
van de kosten van de procedure in hoger beroep. Het hof van beroep neemt die beslis-
singen  op  grond  van  alle  vaststellingen  en  motieven,  waarop  hij  steunt  en  die  hier 
beschouwd worden integraal te zijn hernomen en in het bijzonder de volgende:

"Bespreking
5. Aan de beslagrechter (in hoger beroep) kan de rechtmatigheid van de tenuitvoerleg-

ging voorgelegd worden en het komt hem in dat kader toe om de actualiteit van de titel op 
grond waarvan de tenuitvoerlegging gevorderd wordt te onderzoeken, o.m. of deze niet te 
niet gegaan is door uitdoving,  bvb. door betaling.  De beslagrechter mag hierbij echter 
geen  afbreuk  doen  aan  wat  door  de  bodemrechter  is  beslist.  Het  moet  dus  gaan  om 
omstandigheden die niet reeds aan het oordeel van de bodemrechter werden of konden 

1 Cass., 9 mei 2003, AR C.00.0656.N, AC, 2003, nr. 287.
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worden onderworpen en het moet in principe dus gaan om omstandigheden van na het 
tijdstip van het ontstaan van de uitvoerbare titel (...).

6.  De  beschouwingen  van  (de  eiser)  m.b.t.  de  feiten  die  aanleiding  gaven  tot  de 
veroordeling door de bodemrechters zijn dan ook irrelevant voor de beoordeling van de 
rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging. (De eiser) heeft zijn rechtsmiddelen uitgeput en 
ook zijn vordering tot herziening werd afgewezen. Het komt de beslagrechter niet toe in 
de beoordeling daarvan te treden.

7. (De eiser) houdt voor dat (de verweerders) geen belang hadden en hebben om de vol-
ledige schade te vorderen of te vervolgen, gezien zij tussen juli 1999 en juni 2000 groten-
deels, m.n. op 30.198,53 euro na, werden schadeloos gesteld door hun risico-verzekeraars.

8. In casu dient evenwel vastgesteld dat (de verweerders) wel degelijk beschikken over 
uitvoerbare  titels  voor  de  volledige  schade,  die  slechts  geruime  tijd  nadien  tot  stand 
gekomen zijn en zodat de voormelde feiten aan het oordeel van de bodemrechter konden 
onderworpen worden.

9. Bovendien blijkt uit de door (de verweerders) voorgelegde stukken dat het aspect van 
het gebrek aan belang van (de verweerders) wegens vergoeding door de verzekeraars aan 
bod is gekomen bij de behandeling voor de correctionele rechtbank die aanleiding gaf tot 
het vonnis van 4 april 2003 (zie o.m. conclusies (van de eiser) voor de correctionele recht-
bank p. 13 onder nr. 8: "Inzake een mogelijk belang in hoofde van (de verweerders)" 
Tenslotte mag niet vergeten worden dat naar aanleiding van de feiten het schip en de 
motor volledig werden hersteld via de casco-verzekeraars van het mts Korinthos..."). Niet-
temin werd de vordering van (de verweerders) integraal toegekend.

Het blijkt  dan ook dat dit  aspect reeds aan het oordeel van de bodemrechters werd 
onderworpen.

10. Ook in zijn conclusies bij de behandeling ten gronde voor (het hof van beroep te 
Antwerpen) maakte (de eiser) overigens gewag van de vergoeding van de schade door de 
verzekeraars.

11. De vorderingen van (de eiser) gaan dan ook het kader van de beoordeling van de 
actualiteit van de titel te buiten.

12. Het hoger beroep is bijgevolg ongegrond en de bestreden beschikking dient op dit 
punt bevestigd, zij het deels op andere gronden".

Grieven
1. Krachtens artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de beslagrechter kennis 

van de vorderingen betreffende de bewarende beslagen en de middelen tot tenuitvoerleg-
ging. Die middelen zijn die welke de schuldenaar tot betaling dwingen langs de uitwin-
ning van zijn goederen.

Op  grond  van  artikel  1396  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  draagt  de  beslagrechter, 
onverminderd de bij de wet  bepaalde middelen van nietigheid,  zorg dat de bepalingen 
inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging worden nagekomen.

Artikel 1489 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat alleen de beslagrechter bevoegd 
is om de geschillen over de regelmatigheid van de rechtspleging van bewarend beslag te 
be-slechten. De beschikking van de beslagrechter brengt geen nadeel toe aan de zaak zelf.

Geen uitvoerend beslag op roerend of onroerend goed mag worden gelegd dan krach-
tens een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken, zo luidt artikel 1494 van 
het Gerechtelijk Wetboek.

ln geval  van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging kan iedere belanghebbende partij 
zich op grond van artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek wenden tot de beslagrechter, 
evenwel zonder dat het instellen van deze vordering schorsende kracht heeft.
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De beslagrechter oordeelt derhalve of het (uitvoerend) beslag rechtmatig en regelmatig 
is. Hij mag evenwel geen kennis nemen van geschillen die wel verband houden met de 
tenuitvoerlegging,  maar  niet  de  rechtmatigheid  of  regelmatigheid  ervan  betreffen.  De 
beslagrechter mag geen uitspraak doen over de zaak zelf, behalve in de uitzonderingen die 
de wet uitdrukkelijk bepaalt.

De beslagrechter aan wie gevraagd is kennis te nemen van middelen van tenuitvoerleg-
ging op de goederen van de schuldenaar, mag geen uitspraak doen over de rechten van de 
partijen waarover al is beslist in de titel op grond waarvan het betwist uitvoerend beslag is 
gelegd. Feiten waarover niet is beslist in de titel op grond waarvan het beslag is gelegd, 
kunnen, wanneer die feiten betrekking hebben op de rechtmatigheid of regelmatigheid van 
de tenuitvoerlegging, aan de beslagrechter worden voorgelegd, zelfs wanneer die feiten 
dateren van vóór het ontstaan van de uitvoerbare titel.

2.  Het hof van beroep wijst  het  hoger  beroep van de eiser af als ongegrond op de 
motieven dat:

- aan de beslagrechter de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging kan worden voorge-
legd en het hem toekomt de actualiteit van de titel op grond waarvan de tenuitvoerlegging 
wordt gevorderd, te onderzoeken;

- de beslagrechter daarbij geen afbreuk mag doen aan wat  door de bodemrechter is 
beslist;

- het dus moet gaan om omstandigheden die niet al aan het oordeel van de bodem-
rechter werden of konden worden onderworpen en het in principe dus moet  gaan om 
omstandig-heden van na het tijdstip van het ontstaan van de uitvoerbare titel;

- de eiser voorhoudt dat de verweerders geen belang hadden en hebben om de volledige 
schade te vorderen of te vervolgen, aangezien zij tussen juli 1999 en juni 2000 groten-
deels, m.n. op een bedrag van 30.198,53 euro na, schadeloos werden gesteld door hun 
risico-verzekeraars;

- evenwel moet worden vastgesteld dat de verweerders wel degelijk beschikken over 
uitvoerbare  titels  voor  de  volledige  schade,  die  slechts  geruime  tijd  nadien  tot  stand 
gekomen zijn, zodat de voormelde feiten aan het oordeel van de bodemrechter konden 
worden onderworpen;

- bovendien blijkt uit de door de verweerders voorgelegde stukken dat het aspect van 
het gebrek aan belang van de verweerders gelet op hun schadeloosstelling door de verze-
keraars aan bod is gekomen bij de behandeling voor de correctionele rechtbank die aanlei-
ding gaf tot het vonnis van 4 april 2003, waarbij het hof van beroep vervolgens citeert uit 
een conclusie van de eiser;

- dat de vordering van de verweerders door de correctionele rechtbank niettemin inte-
graal werd toegekend en het dan ook blijkt dat dit aspect - d.i. het aspect van het belang 
van de eisers - al aan het oordeel van de bodemrechters werd onderworpen;

- de eiser ook in de conclusies bij de behandeling van de zaak ten gronde voor het hof 
van beroep gewag maakte van de vergoeding van de schade door de verzekeraars;

- de vorderingen van de eiser dan ook het kader van de beoordeling van de actualiteit 
van de titel te buiten gaan.

Aangezien het de beslagrechter toekomt de rechtmatigheid en de regelmatigheid van de 
uitvoerbare titel na te gaan, en hij derhalve kennis kan nemen van grieven betreffende die 
rechtmatigheid of regelmatigheid die gesteund zijn op feiten waarover nog niet is beslist 
in de titel op grond waarvan het beslag is gelegd, ook al dateren die feiten van vóór het 
ontstaan van de uitvoerbare titel, wijst het hof van beroep het hoger beroep van de eiser 
niet wettig af als ongegrond op de motieven dat het enkel kennis kan nemen van omstan-
digheden die niet al aan het oordeel van de bodemrechter konden worden voorgelegd en 
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dus omstandigheden die dateren van ná het tijdstip van het ontstaan van de uitvoerbare 
titel, en dat de verweerders beschikken over uitvoerbare titels voor de volledige schade 
die geruime tijd na de door de eiser ingeroepen feiten tot stand zijn gekomen, zodat die 
feiten al aan het oordeel van de bodemrechter konden worden onderworpen (miskenning 
van de artikelen 1395, 1396, 1489, 1494 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het hof van beroep stelt voorts enkel vast dat blijkt dat het door de eiser aangevoerde 
aspect van gebrek aan belang van de verweerders gelet op hun schadeloosstelling door 
hun verzekeraars, op een bedrag van 30.198,53 euro na, aan het oordeel van de bodem-
rechters werd onderworpen, zonder na te gaan of noch vast te stellen dat de bodemrech-
ters zich over dat aspect ook effectief hebben uitgesproken, m.a.w. zij de door de eiser 
ingeroepen grieven ook effectief hebben beslecht. De beslissing van het hof van beroep 
dat het hoger beroep ongegrond is, is dan ook niet naar recht verantwoord (schending van 
de artikelen 1395, 1396, 1489, 1494 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek).

3. Voor zover het Hof van oordeel zou zijn dat het hof van beroep met de zinsneden dat 
"het aspect van het gebrek van belang van (de verweerders) aan bod is gekomen bij de 
behandeling voor de correctionele rechtbank die aanleiding gaf tot het vonnis van 04 april 
2003" en "het blijkt dan ook dat dit aspect reeds aan het oordeel van de bodemrechters 
werd  onderworpen",  aldus  moet  worden  gelezen  dat  de  bodemrechters  zich  over  het 
bedoelde aspect hebben uitgesproken, is de beslissing evenmin naar recht verantwoord.

3.1. Vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld, worden overeenkomstig artikel 1353 
van het Burgerlijk Wetboek overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter, 
die geen andere dan gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens 
zal  aannemen,  en zulks  alleen in de gevallen waarin de wet  het bewijs  door getuigen 
toelaat, behalve wanneer tegen een handeling uit hoofde van arglist of bedrog wordt opge-
komen. Het Hof is bevoegd na te gaan of de feitenrechter uit de door hem gedane feite-
lijke vaststellingen geen gevolgtrekkingen maakt waarvan de grondslag niet kan worden 
verantwoord, en aldus na te gaan of de feitenrechter het rechtsbegrip feitelijk vermoeden 
niet miskent.

Het hof van beroep leidt uit de loutere vaststellingen dat de eiser in conclusies voor de 
correctionele rechtbank aanvoerde  dat "inzake  een mogelijk  belang in  hoofde van  (de 
verweerder) ... Tenslotte mag niet vergeten worden dat naar aanleiding van de feiten het 
schip  en  de  motor  volledig  werden  hersteld  via  de  casco-verzekeraars  van  het  mts 
Korinthos... en de vaststelling dat de eiser ook in zijn conclusies bij de behandeling van de 
zaak voor het hof van beroep gewag maakte van de vergoeding van de schade door de 
verzekeraars, niet wettig af dat over het bedoelde geschilpunt ook effectief werd beslist in 
de uitvoerbare titel.

Die  loutere  vaststellingen  betreffende  aanvoeringen  en  vermeldingen  gedaan  in  de 
conclusies van de eiser laten de door het hof van beroep gemaakte gevolgtrekking dat de 
bodemrechters over die aanvoeringen hebben beslist, niet toe, zodat het hof van beroep 
het rechtsbegrip feitelijk vermoeden en derhalve artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
miskent.

3.2. De eiser voerde in een regelmatig ter griffie van het hof van beroep neergelegde 
conclusie aan dat:

- het door de verweerders gelegde beslag steunt op het in kracht van gewijsde getreden 
vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 4 april 2003, zoals bevestigd 
door een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 4 november 2004,

- in een verhoor op 9 september 2005, d.i. na de veroordelingen van de eiser, mevrouw 
S.L.  uiteenzette dat de verweerders  tussen juli  1999 en juni 2000 schadevergoedingen 
ontvingen ten bedrage van 365.606,36 euro vanwege hun verzekeraars en dat de verzeke-
raars door de verweerders werden gesubrogeerd in al hun rechten en vorderingen tegen-
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over derden.
De voornoemde aanvoeringen van de eiser impliceren dat een en ander niet het voor-

werp  van  discussie  was  in  de procedure gevoerd  voor  de correctionele  rechtbank die 
aanleiding gaf tot het vonnis van 4 april 2003, noch in de procedure gevoerd voor het hof 
van beroep die aanleiding gaf tot het (bevestigend) arrest van 4 november 2004.

ln regelmatig  ter  griffie  van  het hof  van beroep neergelegde  conclusies  voerden de 
verweerders aan:

"Ondanks het bovenstaande, meent (de eiser) een ganse redenering te moeten opzetten, 
gebaseerd op de verhouding tussen (de verweerders) en hun verzekeraars, met de bedoe-
ling  zijn  vaststaande  schuld  van  395.804,90  euro  in  hoofdsom,  terug  te  brengen  tot 
30.198,54 euro in hoofdsom (?!).

Ten onrechte verwijst  (de eiser) naar de verhouding tussen (de verweerders) en hun 
verzekeraars.

(De verweerders) herhalen dat deze verhouding in niets het bestaan van de schuld van 
(de eiser) beïnvloedt en de titel waarover (de verweerders) beschikken onverminderd laat 
bestaan.

(De verweerders) en hun verzekeraars hebben geprocedeerd op basis van interne over-
eenkomst van naamlening.

(De eiser) was zich immers van de verzekeringshouding bewust en heeft zich destijds 
gerealiseerd dat (de verweerders) vorderingsgerechtigd zijn en blijven tegen de aansprake-
lijke derde, zelfs wanneer de verzekeraars onder de polis tussenkomen, reden waarom de 
thans aangehaalde discussie niet in de bodemprocedure werd ontwikkeld.".

Uit wat voorafgaat volgt dat de partijen het erover eens waren dat het aspect van het 
gebrek aan belang van de verweerders wegens hun schadeloosstelling door hun verzeke-
raars niet aan bod is gekomen in de procedure die tot de uitvoerbare titel heeft geleid.  
Door te oordelen dat het voornoemde aspect al aan het oordeel van de bodemrechters was 
onderworpen,  werpt  het  hof  van  beroep een geschil  op  waarvan  het  bestaan door  de 
conclusies van de partijen wordt uitgesloten en miskent het hof van beroep dan ook het 
algemeen  rechtsbeginsel  genaamd  het  beschikkingsbeginsel,  artikel  1138,  2°,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie van de proces-
partijen.

Conclusie
Het hof van beroep oordeelt niet wettig dat de vorderingen van de eiser het kader van 

de beoordeling van de actualiteit van de titel te buiten gaan en verklaart het hoger beroep 
derhalve niet wettig ongegrond (schending van alle in de aanhef van het middel opge-
somde wettelijke bepalingen en algemene rechtsbeginselen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. De eiser heeft in zijn conclusie voor de appelrechters het verweer gevoerd 

zoals in het middel wordt weergegeven.
2. Het arrest beantwoordt dit verweer niet.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
3. Uit de in randnummer 3.2. van de grieven aangehaalde conclusies van de 

partijen kan niet worden afgeleid dat zij het erover eens waren dat het aspect van 
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de afwezigheid van het belang van de verweerders niet aan de orde is gekomen 
in de procedure die tot de uitvoerbare titel heeft geleid.

In zoverre het middel de miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel 
van de autonomie der procespartijen, ook beschikkingsbeginsel genoemd en de 
schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, berust het op een 
verkeerde lezing van die conclusies en mist het feitelijke grondslag.

4. De beslagrechter is bevoegd om te onderzoeken of de schuldvordering die 
uit de uitvoerbare titel, blijkt niet is tenietgegaan na het ontstaan van de titel, in 
welk geval deze niet meer actueel is en de tenuitvoerlegging onrechtmatig zou 
zijn.

De actualiteit van de uitvoerbare titel kan niet in het gedrang worden gebracht 
door het  aanvoeren van feiten of omstandigheden die aan het  oordeel  van de 
rechter  werden  onderworpen  die  het  vonnis  heeft  gewezen  waarvan  de  ten 
uitvoerlegging wordt nagestreefd.

5. Het arrest stelt vast dat het door de eiser aangevoerde gebrek aan belang van 
de verweerders reeds aan bod was gekomen bij de behandeling voor de correcti-
onele rechtbank en dit aan het oordeel van de bodemrechter was onderworpen, 
dat  ook voor  het  hof  van beroep,  de  eiser  het  verweer  heeft  gevoerd  dat  de 
verweerders  reeds  door  de  verzekeraars  waren  vergoed  en  dat  niettemin  de 
vordering van de verweerders integraal werd toegewezen.

6. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat de vergoeding van de 
verweerders door de verzekeraars niet meer voor de beslagrechter kan worden 
aangegrepen om het gebrek aan actualiteit van de veroordeling van de eiser aan 
te tonen, verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de terugvor-

dering van de verweerders met betrekking tot de vergoeding van de verweerders 
voor de kosten van juridische bijstand.

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

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

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

17 september 2010 – 1+ kamer (beperkt) –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Dirix, 
waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en T'Kint.
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Nr. 529

1° KAMER - 17 september 2010

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAGBILJET - 
VERPLICHTE VERMELDINGEN - VERZUIM - BEWIJSLAST

Wanneer de belastingplichtige aanvoert dat het aanslagbiljet de beroepsmogelijkheden, de 
instantie bij  wie het hoger beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en  
termijnen niet vermeldt, rust de bewijslast daarvan op hem nu het bestuur onmogelijk het  
origineel van het aanslagbiljet kan voorleggen dat aan de belastingplichtige is opges-
tuurd. (Art. 870, Gerechtelijk Wetboek; Art. 136, KB WIB92)

(M. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(AR F.09.0102.N

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 13 januari  2009 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Het middel gaat volledig ervan uit dat het aanslagbiljet de beroepsmogelijk-

heden,  de  instantie  bij  wie  het  hoger  beroep  moet  worden  ingesteld  en  de 
geldende vormen en termijnen niet vermeldt.

2.  Artikel  870  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  iedere  partij  het 
bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert.

3.  De appelrechters  oordelen  dat  het  origineel  van het  aanslagbiljet  aan  de 
eiseres  regelmatig werd medegedeeld en het  bestuur onmogelijk  het  origineel 
van het aanslagbiljet kan voorleggen dat aan de eiseres was opgestuurd.

Zij  geven  aldus  te  kennen  dat  de  bewijsplicht  van  de  afwezigheid  van  de 
meldingen  op het  origineel  bij  de eiseres  berust  en verantwoorden  aldus hun 
beslissing naar recht.

4. Voor zover het middel de schending aanvoert van de motiveringsplicht met 
de  enkele  aanwijzing  van  artikel  780  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  als 
geschonden wetsbepaling, is het niet ontvankelijk.

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

17 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. 
Maus, Brugge en De Bruyn.

Nr. 530

3° KAMER - 20 september 2010

1º VORDERING IN RECHTE - HEROPENING VAN HET DEBAT - UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN 
DE VORDERING - GRENZEN

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING VAN 
HET DEBAT - UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN DE VORDERING - GRENZEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING VAN 
HET DEBAT - AMBTSHALVE MIDDEL - ONDUIDELIJKHEID VAN DE EISEN - PRECISERING VAN DE 
VORDERING - DRAAGWIJDTE

1º en 2° Uit  de artikelen 775 en 807 Ger.W. volgt  dat uitbreidingen of  wijzigingen van 
vordering, na de heropening van het debat, enkel kunnen worden geformuleerd wanneer 
ze verband houden met het voorwerp van de heropening van het debat1.  (Artt. 775 en 
807, Gerechtelijk Wetboek)

3º  Wanneer  het  debat  wordt  heropend  met  betrekking  tot  een  ambtshalve  ingeroepen 
middel tot afwijzing van de vorderingen omdat de laatste appelconclusie van eiser niet  
uitdrukkelijk  diens  eisen  uiteenzet,  houdt  de  precisering  van  die  vorderingen  in  de 
conclusie na heropening van het debat verband met die heropening van het debat2. (Artt. 
775 en 807, Gerechtelijk Wetboek)

(D. T. CODA BELGIUM nv)

Conclusie van Mevrouw de Advocaat-generaal R. Mortier: 
1. Waar de rechter krachtens artikel 774 Ger. W. ambtshalve de heropening van het 

debat kan bevelen en hij hiertoe zelfs verplicht is alvorens de vordering af te wijzen op 
grond van een exceptie die partijen voor hem niet hadden ingeroepen, is in voorliggende 
zaak de vraag aan de orde in welke mate partijen binnen het heropend debat opmerkingen 
kunnen formuleren.

2.1. Artikel 775 Ger. W. bepaalde vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 april 2007, 
dat de rechter door de heropening van de debatten de partijen kan horen over het door 
hem bepaalde onderwerp.

Zo kan hij de heropening van het debat bevelen teneinde nadere toelichting te bekomen 
over bepaalde punten, of om een partij de mogelijkheid te geven haar vordering nader te 
preciseren en, in voorkomend geval de hiermee gepaard gaande bewijzen over te leggen3.

2.2. Het heropend debat beperkt zich dan evenwel tot hetgeen het voorwerp uitmaakte 
van de beslissing van de rechter.

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
3 Zie Cass. 23 oktober 1992, AR 7770, AC, 1991-1992, 1239.
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Uw Hof oordeelde bij arrest van 23 december 19764 dat wettig kan beslist worden om 
een nieuwe conclusie na heropening van het debat af te wijzen in zoverre zij een ander 
onderwerp heeft dan hetgeen waarop de heropening van het debat betrekking had. 

In  dezelfde  zin werd  bij  arrest  van  29 juni  19955 geoordeeld  dat  de  rechter  wettig 
nieuwe vorderingen kan afwijzen die gesteld worden na heropening van het debat, maar 
die geen betrekking hebben op het onderwerp waarover het debat werd heropend.

Bij arrest van 20 oktober 20036 werd geoordeeld dat uit artikel 775 Ger.W. volgt dat na 
een bevolen heropening van het debat, dit enkel nog kan gaan over het door de rechter 
aangewezen onderwerp en geen nieuwe vorderingen kunnen worden gesteld en bestaande 
vorderingen die buiten het aangewezen onderwerp vallen, niet kunnen worden uitgebreid 
of gewijzigd.

3. Bij de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk wetboek met het oog 
op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, werd de tekst van artikel 775 Ger.W. 
gewijzigd in die zin dat, indien de heropening van het debat wordt bevolen, de rechter de 
partijen verzoekt om, binnen de termijnen die hij bepaalt en op straffe van ambtshalve 
verwijdering  uit  de  debatten,  hun  schriftelijke  opmerkingen  over  het  middel  of  de 
verdediging ter rechtvaardiging ervan uit te wisselen en hem te overhandigen.

Mede in het kader van de algemene filosofie van het wetsontwerp om de civiele rechts-
gang te verbeteren, onder andere door de actieve rol van de rechter te versterken en de 
kennisname door de rechter van de geschriften vóór de zitting te bevorderen, zodat de 
zitting interactief kan worden en heropeningen van het debat kunnen voorkomen worden, 
had de wijziging van artikel 775 Ger. W. vooral tot doel de rechten van verdediging en de 
doeltreffendheid van de heropening van het debat op elkaar af te stemmen. Het werd de 
rechter  mogelijk  gemaakt  de  partijen  een  dwingend  tijdschema  op  te  leggen  met 
betrekking tot de ontvangst van hun opmerkingen en met nadruk op de schriftelijke proce-
dure. De tekst werd belangrijk geacht in algemene zin, nu de heropening van het debat 
een tegengewicht kan vormen voor de actieve rol van de rechter bij de toepassing van het 
recht7.

De wijziging was er dus niet op gericht partijen andere mogelijkheden toe te kennen 
voor het formuleren van opmerkingen na heropening van het debat.

De rechtspraak van  uw Hof  zoals  van  toepassing  vóór  de  wetswijziging,  blijft  dus 
gelden.

Zo oordeelde uw Hof bij arrest van 23 mei 20088 dat, ingeval van heropening van het 
debat krachtens artikel  775, eerste lid, het debat slechts over dat onderwerp kan gaan. 
Geen enkele nieuwe vordering mag worden ingediend en de bestaande vorderingen die 
niet behoren tot het door de rechter bepaalde onderwerp, mogen niet worden uitgebreid of 
gewijzigd.

4. Uw Hof heeft dus in de voormelde rechtspraak de mogelijkheid voor partijen om 
opmerkingen te formuleren in negatieve zin bepaald. Vorderingen die niet behoren tot het 
door de rechter bepaalde onderwerp mogen niet worden uitgebreid of gewijzigd.

Maar wanneer het debat overeenkomstig artikel 775 Ger.W. wordt heropend, wordt het 
vorig debat met betrekking tot dit specifiek voorwerp voortgezet9.

4 Cass. 23 december 1976, AC 1977, 462.
5 Cass. 29 juni 1995, AR C.94.0407.F, AC 1995, nr. 341.
6 Cass. 28 oktober 2003, AR P.03.0832.N, AC 2003, nr. 536.
7 Kamer, Doc. 51-2811/005, 86.
8 Cass. 23 mei 2008, AR C.06.0607.F,  Pas., 2008, n° 313, met conclusie Advocaat-generaal met 
opdracht de KOSTER.
9 Zie Cass. 12 december 2008, AR C.08.0087.N, AC 2008, nr. 725.
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Dit impliceert  dat,  binnen de perken van het voorwerp van de heropening,  ook een 
toelichting of een precisering van de vordering tot de mogelijkheden behoort en nieuwe 
stukken kunnen voorgelegd worden.

5. Uit de stukken waarop mag acht geslaan worden blijkt het volgende.
De appelrechters stellen vast dat eiser in zijn gedinginleidende dagvaarding een becij-

ferde ontslagvergoeding vorderde waarvan het bedrag in latere conclusies werd aangepast.
Zij stellen vast dat eiser in de akte hoger beroep vordert "de oorspronkelijke vordering 

ontvankelijk en gegrond te verklaren" en hij in de syntheseconclusie stelt dat de door hem 
gevorderde opzeggingsvergoeding op basis van de formule Claeys gegrond is.

Zij  oordelen echter dat waar  eiser in zijn syntheseconclusie  "volhardt" voor  wat  de 
opzeggingsvergoeding betreft, maar hij nergens de veroordeling van verweerder vordert 
tot betaling van een geldsom, er mogelijks zou kunnen besloten worden dat geen enkele 
vordering gesteld  wordt  waarop  de appelrechters  gehouden  zijn  te  antwoorden  en het 
hoger beroep om die reden ongegrond zou zijn.

Zij heropenen het debat op dit punt.
Eiser formuleert zijn schriftelijke opmerkingen door het neerleggen van een synthese-

conclusie  die  identiek is  aan de eerder  neergelegde  syntheseconclusie,  maar  waar  het 
dispositief "volhardt" wordt vervangen door een cijfermatige berekening van de opzeg-
gingsvergoeding zoals reeds door de appelrechters vastgesteld in het tussenarrest.

Hierdoor heeft eiser, binnen de perken van het heropend debat, enkel de reeds door hem 
gestelde vordering verduidelijkt.

De appelrechters die, na het heropenen van het debat om duidelijkheid te krijgen over 
de vorderingen  die eiser  formuleert,  oordelen dat deze verduidelijking  een nieuwe eis 
betreft, die geen verband houdt met het door de rechter aangewezen onderwerp voor het 
heropenen van het debat, schenden artikel 775 Ger.W. en verantwoorden hun beslissing 
niet naar recht.

Het tweede onderdeel is gegrond.
Conclusie: VERNIETIGING

ARREST

(AR S.09.0039.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  de  arresten,  op  17  maart  2008  en  15 

december 2008 gewezen door het arbeidshof te Antwerpen.
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. Krachtens artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek, verzoekt de rechter, 

indien de heropening van het debat bevolen wordt, de partijen om, binnen de 
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termijnen die hij bepaalt en op straffe van ambtshalve verwijdering uit het debat, 
hun schriftelijke opmerkingen over het middel of de verdediging ter rechtvaardi-
ging ervan, uit te wisselen en hem deze te overhandigen. In voorkomend geval 
bepaalt hij dag en uur waarop de partijen over het door hem bepaalde onderwerp 
zullen worden gehoord.

2. Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, kan een vordering die 
voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, 
op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaar-
ding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.

3. Uit deze bepalingen volgt dat uitbreidingen of wijzigingen van vordering, na 
de heropening van het  debat,  enkel  kunnen worden geformuleerd wanneer  ze 
verband houden met het voorwerp van de heropening van het debat.

4. Wanneer het debat wordt heropend met betrekking tot een ambtshalve inge-
roepen middel tot afwijzing van de vorderingen omdat de laatste appelconclusie 
van de eiser niet uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 744, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek diens eisen uiteenzet, houdt de precisering van die vorde-
ringen in de conclusie na heropening van het debat verband met die heropening 
van het debat.

5. De appelrechters stellen in het tussenarrest van 17 maart 2008 onder de titel 
"procedure in eerste aanleg" op gedetailleerde wijze vast welke bedragen gevor-
derd werden door de eiser en de aanpassing ervan lopende het geding in eerste 
aanleg.

Zij stellen verder onder de titel "eisen in hoger beroep" vast dat:
- de vordering van de eiser ertoe strekt het bestreden vonnis te vernietigen en 

dienvolgens  de  oorspronkelijke  vorderingen  van  de  eiser  ontvankelijk  en 
gegrond te verklaren;

- de eiser in de syntheseconclusie  van 20 november 2007 zijn vorderingen 
"handhaaft" en ermee akkoord gaat de interesten te berekenen op de hem toeko-
mende bedragen.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser op 25 
maart 2008, na heropening van het debat, een syntheseconclusie heeft neerge-
legd,  identiek aan de syntheseconclusie  waaromtrent  betwisting,  evenwel  met 
precisering in het dispositief van de gevorderde bedragen, overeenstemmend met 
de aanspraak van de eiser zoals vastgesteld in het tussenarrest.

7. De appelrechters oordelen in het eindarrest van 15 december 2008 dat:
- de eiser na de beslissing tot heropening van het debat zijn eisen niet kan 

uitbreiden of wijzigen, en zeker niet wanneer het voorwerp van de heropening 
van het debat juist betrekking had op de vaststelling dat mogelijks geen eis in 
hoger  beroep  was  geformuleerd  waarop  het  arbeidshof  gehouden  was  te 
antwoorden en waardoor het hoger beroep mogelijks ongegrond zou zijn;

- de in de conclusie van 25 maart 2008 geformuleerde eisen dan ook te aanzien 
zijn als nieuwe eisen en niet-ontvankelijk zijn.

8. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet 
naar recht.
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Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 15 december 2008.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Gent.

20 september 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 531

3° KAMER - 20 september 2010

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS OF ARREST 
- UITSPRAAK - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - RATIO LEGIS

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VONNIS OF ARREST - UITSPRAAK - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - RATIO LEGIS

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VONNIS OF ARREST - UITSPRAAK DIE VASTSTAAT - UITSPRAAK ENKEL DOOR DE VOORZITTER - 
GEVOLG

1º en 2° De uitspraakregeling zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 26 april  
2007, was het gevolg van de vaststelling dat zolang de beslissing niet is uitgesproken, de  
rechters die eraan hebben meegewerkt haar kunnen intrekken, wijzigen, op hun stand-
punt terugkomen of een nieuwe beslissing uitlokken en in die gevallen niet is uitgesloten 
dat  bij  een nieuwe stemming een meerderheid  een andere  beslissing  uitspreekt.  De 
uitspraak  door  de  voorzitter  alleen  biedt  evenwel  dezelfde  waarborg  wanneer  de 
beslissing vaststaat1. (Artt. 779, eerste lid, en 782, Gerechtelijk Wetboek)

3º Wanneer vaststaat dat het bestreden arrest regelmatig werd gewezen en ondertekend  
en aldus vaststond en in openbare terechtzitting werd uitgesproken, kan het middel dat in  
die omstandigheden de vernietiging van de uitspraak beoogt op de enkele grond dat  
twee  raadsheren-bijzitters  niet  aanwezig  waren  bij  de  uitspraak,  niet  aangenomen 
worden2. (Artt. 779, eerste lid, en 782, Gerechtelijk Wetboek)

(D. T. REALDOLMEN nv)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:

1 Zie conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
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1. Bij arrest van 19 november 1992 oordeelde uw Hof dat uit het artikel 779 Ger.W. 
krachtens hetwelk het vonnis enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal 
rechters die alle zittingen over de zaak moeten bijgewoond hebben, volgt dat de rechters 
die meegewerkt  hebben aan de beslissing,  noodzakelijkerwijs  de terechtzitting moeten 
bijwonen waarop de beslissing wordt uitgesproken,  omdat, zolang de beslissing niet is 
uitgesproken, de rechters die eraan hebben meegewerkt, die beslissing kunnen intrekken, 
wijzigen,  zij op hun standpunt kunnen terugkomen of een nieuwe beslissing uitlokken, 
waarbij het niet uitgesloten is dat bij een nieuwe stemming een meerderheid een andere 
beslissing uitspreekt3.

2. Voor wat de procedure voor uw Hof betreft, werd artikel 1109 Ger.W. bij wet van 14 
november 2000 gewijzigd in die zin dat voortaan de arresten in openbare terechtzitting 
worden uitgesproken door de voorzitter, in aanwezigheid van het openbaar ministerie en 
de griffier,  maar  niet  in aanwezigheid van de andere leden van de kamer  die aan het 
totstandkomen van de beslissing hebben meegewerkt. Uit de parlementaire werken4 blijkt 
dat het einde van het beraad wordt beschouwd als het moment waarop de uitspraak vast-
staat, de inhoud van het arrest wordt vastgelegd en het uitspreken ervan nadien als minder 
belangrijk wordt beschouwd en niet de aanwezigheid van alle magistraten vereist.

3.  Bij wet  van 26 april 2007 werd artikel  782 Ger.W. vervangen in die zin dat het 
vonnis voor de uitspraak ondertekend wordt door de rechters die het hebben gewezen, en 
werd  een nieuw artikel  782bis toegevoegd  dat  het  voor  de  voorzitter  van  een kamer 
bestaande  uit  meerdere  rechters  mogelijk  maakte  voortaan  de  vonnissen  alleen  uit  te 
spreken, in afwezigheid van de rechters die hadden deelgenomen aan het beraad.

Het  ondertekenen  van  wat  was  beslist  situeerde  zich  niet  meer  noodzakelijk  zoals 
vroeger  naar  aanleiding  van  de  uitspraak,  maar  op  een  vroeger  tijdstip.  Bij  de 
ondertekening werd vastgelegd wat werd beslist en door wie. Het uitspreken nadien werd 
op die manier eerder een bekrachtiging van wat voordien door de voltallige kamer was 
beslist. 

De wetgever beoogde met de wijzigingen bij wet van 26 april 2007 een deformalisering 
van de eindfase van het geding en dit met het oog op de bestrijding van de gerechtelijke 
achterstand.

Dit leverde een belangrijke tijdswinst op voor de andere magistraten van de kamer, die 
zich niet louter voor een uitspraak naar de rechtbank dienden te begeven, wat uiteraard 
ook van belang was voor de lekenrechters die niet voltijds als magistraat zetelen.

Krachtens  artikel  31  van  de  wet  van  26  april  2007  is  deze  nieuwe  bepaling  van 
toepassing op de zaken waarvoor op 1 september 2007 geen enkel verzoek tot vaststelling 
werd ingediend. 

Eiser voert terecht aan dat uit de stukken waarop mag acht geslaan worden blijkt dat het 
verzoek tot vaststelling dateert van vóór 1 september 2007 zodat de nieuwe bepaling van 
artikel  782bis niet  kon toegepast  worden  bij  de  uitspraak en overeenkomstig de oude 
regels het arrest moest uitgesproken worden in aanwezigheid van alle magistraten die de 
beslissing hebben gewezen.

Op grond van dit enig middel oordeelt eiser dat de beslissing niet wettig is gewezen en 
moet vernietigd worden.

Eiser betwist niet dat de rechters die de uitspraak ondertekenden ook degenen zijn die 
aan het beraad hebben deelgenomen en de beslissing hebben genomen. Niet betwist wordt 
dat het vonnis werd gewezen door het voorgeschreven aantal rechters, waarvan evenmin 
betwist wordt dat zij alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben.

3 Cass. 19 november 1992, AR nr. 9544, AC 1992, nr. 743.
4 Kamer, 1999-2000, Doc 50, 545/007, 30.
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Het middel richt zich enkel tegen het niet nakomen van de verplichting dat alle rechters 
bij de uitspraak dienden aanwezig te zijn.

Uw  Hof  besliste  bij  arrest  van  15  juni  20105 dat  artikel  782  Ger.  W.  niet 
voorgeschreven is op straf van nietigheid en evenmin substantieel is.  De voorafgaande 
ondertekening moet toelaten dat het vonnis of arrest wordt uitgesproken door de voorzitter 
van de kamer die het heeft  gewezen,  in afwezigheid van de andere rechters, maar het 
vonnis of arrest kan evenwel alleen worden uitgesproken wanneer vaststaat welke rechters 
het hebben gewezen.Essentieel is dat de regel wordt gerespecteerd dat het vonnis of het 
arrest moet worden gewezen door die rechters die alle rechtszittingen over de zaak en het 
beraad daarover hebben bijgewoond.

Indien zoals te dezen niet betwist  wordt  dat de beslissing regelmatig werd gewezen 
door de magistraten die deze ondertekenden, kan het louter feit dat de uitspraak niet in 
aanwezigheid van alle magistraten maar slechts door de voorzitter alleen gebeurde, eiser 
niet grieven.

Eiser heeft bijgevolg geen belang bij de door hem aangevoerde kritiek zodat het middel 
niet ontvankelijk is.

Conclusie: VERWERPING

ARREST

(AR S.09.0049.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2008 gewezen 

door het arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck 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 747, §2, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij wet van 

26 april 2007, 779, zowel in de versie toepasselijk vóór als in die toepasselijk na de ophef-
fing van het tweede lid ervan bij wet  van 26 april  2007,  782,  zowel  in de versie  van 
toepassing vóór als in die toepasselijk na de vervanging ervan bij wet van 26 april 2007, 
782bis, zoals ingevoegd bij wet van 26 april 2007, en, voor zoveel als nodig, 104, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek;

- de artikelen 21, 23, 24 en 31 van de wet  van 26 april 2007 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart  het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de eiser tot het verkrijgen van een aanvullende "verbrekingsvergoeding" en bijko-
mende  schadevergoedingen,  het  hoger  beroep van de eiser  ongegrond.  Het arbeidshof 
bevestigt  het  vonnis  van  de  arbeidsrechtbank  van  4  april  2007.  Die  beslissing  wordt 
genomen door de tweede kamer van het arbeidshof, samengesteld uit de heer J. G., kamer-
voorzitter, de heer M. H., raadsheer in sociale zaken als werkgever, en de heer P. D.B., 
raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende, en werd op de openbare terechtzitting 
van 22 september 2008 uitgesproken door de heer J. G., kamervoorzitter, in aanwezigheid 

5 Cass. 15 juni 2010, AR P.09.1743.N.
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van mevrouw A. H., adjunct-griffier met opdracht.
Grieven
1.1.1. Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, in de versie van toepassing vóór de 

opheffing van het tweede lid ervan bij artikel 21 van de wet van 26 april 2007 tot wijzi-
ging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke 
achterstand, hieronder afgekort als de wet van 26 april 2007, bepaalde:

"Het vonnis kan enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters. Dezen 
moeten  alle  zittingen  over  de  zaak  bijgewoond  hebben.  Een  en  ander  op  straffe  van 
nietigheid.

Wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis 
waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, kan de voorzitter van 
het  gerecht  evenwel  een  andere  rechter  aanwijzen  om  hem  op  het  ogenblik  van  de 
uitspraak te vervangen."

Artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, in de versie toepasselijk vóór de vervanging 
ervan bij artikel 23 van de wet van 26 april 2007, bepaalde dat het vonnis ondertekend 
wordt door de rechters die het hebben uitgesproken, en door de griffier.

Krachtens de voornoemde artikelen 779 en 782 dient het vonnis dus uitgesproken te 
worden door alle magistraten die het hebben gewezen.

1.1.2. Door artikel 21 van de wet van 26 april 2007 werd artikel 779, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek opgeheven.

Door artikel 23 van de wet van 26 april 2007 werd artikel 782 van het Gerechtelijk 
Wetboek vervangen als volgt:

"Voor  de  uitspraak  wordt  het  vonnis  ondertekend  door  de  rechters  die  het  hebben 
gewezen en door de griffier.

Het eerste lid is evenwel niet van toepassing indien de rechter of rechters oordelen dat 
het vonnis onmiddellijk na de debatten kan worden uitgesproken."

Krachtens artikel 24 van de wet van 26 april 2007 wordt een artikel 782bis ingevoegd 
in het Gerechtelijk Wetboek. Krachtens het eerste lid van dat artikel  782bis wordt  het 
vonnis uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwe-
zigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en in voorkomend geval voor tucht-
zaken,  van het openbaar ministerie.  Het tweede  lid van dat artikel  bepaalt  dat,  indien 
evenwel een kamervoorzitter wettig verhinderd is het vonnis uit te spreken waarvoor hij 
aan de beraadslaging heeft deelgenomen in de in artikel 778 bepaalde voorwaarden, de 
voorzitter van het gerecht een andere rechter kan aanwijzen om hem op het ogenblik van 
de uitspraak te vervangen.

Op grond van artikel 782bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd 
bij artikel 24 van de wet van 26 april 2007, wordt aldus in burgerlijke zaken het vonnis 
uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid 
van de andere rechters.

1.1.3. De werking in de tijd van de artikelen 21, waarbij het tweede lid van artikel 779 
van het Gerechtelijk Wetboek wordt opgeheven, 23, waarbij artikel 782 van het Gerechte-
lijk Wetboek wordt vervangen, en 24, waarbij artikel 782bis in het Gerechtelijk Wetboek 
wordt ingevoegd, van de wet van 26 april 2007 wordt geregeld door artikel 31 van die 
wet.

Krachtens artikel 31 van de wet van 26 april 2007 is die wet, met uitzondering van de 
artikelen 4, 5, 19, 22, 25, 26, 27, 28 en 30, in elke aanleg van toepassing op de zaken 
waarvoor op 1 september 2007 geen rechtsdag of geen kalender voor de rechtspleging is 
vastgesteld, of waarvoor geen enkel verzoek tot vaststelling werd ingediend, en wordt om 
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de latere instaatstelling en vaststelling van de rechtsdag verzocht overeenkomstig de bepa-
lingen van die wet.

Krachtens artikel 747, §2, in de versie van toepassing vóór de vervanging ervan bij de 
wet van 26 april 2007, van het Gerechtelijk Wetboek kan de voorzitter of de door hem 
aangewezen  rechter,  op verzoek van ten minste  één van de partijen,  de termijnen om 
conclusie te nemen evenals een rechtsdag bepalen. Het met toepassing van die bepaling 
ingediende  verzoek  tot  bepaling  van  de  termijnen  om  conclusie  te  nemen  en  een 
rechtsdag, maakt een in artikel 31 van de wet van 26 april 2007 bedoeld verzoek tot vast-
stelling van een rechtsdag of een kalender voor de rechtspleging uit.

De artikelen 21, 23 en 24 van de wet van 26 april 2007 zijn op grond van artikel 31 van 
die wet in elke aanleg van toepassing op de zaken waarvoor op 1 september 2007 geen 
rechtsdag of geen kalender voor de rechtspleging is vastgesteld, of waarvoor geen enkel 
verzoek tot vaststelling werd ingediend.

De voornoemde artikelen 21, 23 en 24 van de wet van 26 april 2007 zijn dan ook in een 
bepaalde aanleg niet van toepassing op de zaken waarvoor op 1 september 2007 al een 
verzoek tot vaststelling van een rechtsdag of van een kalender voor de rechtspleging werd 
ingediend. Werd in een bepaalde aanleg op 1 september 2007 een verzoek tot vaststelling 
van  een rechtsdag of  van  een  kalender  voor  de  rechtspleging  ingediend,  dan kan  het 
vonnis niet met toepassing van artikel 782bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
zoals ingevoegd bij artikel 24 van de wet van 26 april 2007, worden uitgesproken door 
(enkel) de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen (zelfs in afwezigheid van de 
andere rechters),  maar dient het met toepassing van de artikelen 779, in de versie van 
toepassing vóór de opheffing van het tweede lid ervan bij artikel 21 van de wet van 26 
april 2007, en 782, in de versie toepasselijk vóór de vervanging ervan bij artikel 23 van de 
wet van 26 april 2007, van het Gerechtelijk Wetboek, uitgesproken te worden door alle 
magistraten die het hebben gewezen.

1.2. De bestreden beslissing werd genomen door de tweede kamer van het arbeidshof, 
samengesteld uit de heer J. G., kamervoorzitter, de heer M. H., raadsheer in sociale zaken 
als werkgever, en de heer P. D.B., raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende.

Het bestreden arrest werd op de openbare terechtzitting van 22 september 2008 uitge-
sproken door (enkel) de kamervoorzitter, de heer J. G. (in aanwezigheid van mevrouw A. 
H., adjunct-griffier met opdracht).

Uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan, zoals de 
beschikking van de voorzitter van het arbeidshof,  de heer J.  G.,  van 12 oktober  2007 
(waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit verzoekschrift wordt gevoegd als stuk 
1), blijkt: 

- dat het gezamenlijk verzoek van de partijen tot bepaling van conclusietermijnen met 
toepassing  van  artikel  747,  §2,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  op  de  griffie  van  het 
arbeidshof werd ontvangen op 19 juli 2007, d.i. vóór 1 september 2007;

- en dus dat reeds vóór 1 september 2007 een verzoek tot vaststelling van een rechtsdag 
of van een kalender voor de rechtspleging werd ingediend.

Zoals hierboven werd uiteengezet onder nummer 1.1, kan,  wanneer  in een bepaalde 
aanleg op 1 september 2007 al een verzoek tot vaststelling van een rechtsdag of van een 
kalender voor de rechtspleging werd ingediend, krachtens artikel 31 van de wet van 26 
april 2007 het vonnis niet met toepassing van artikel 782bis, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek, zoals ingevoegd bij artikel 24 van de wet van 26 april 2007, worden uitge-
sproken door (enkel) de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen (zelfs in afwezig-
heid van de andere rechters), maar dient het met toepassing van de artikelen 779, in de 
versie van toepassing vóór de opheffing van het tweede lid ervan bij artikel 21 van de wet 
van 26 april 2007, en 782, in de versie van toepassing vóór de vervanging ervan bij artikel 
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23 van de wet van 26 april 2007, van het Gerechtelijk Wetboek, uitgesproken te worden 
door alle magistraten die het hebben gewezen.

Aangezien uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat op 1 september 2007 reeds een verzoek tot vaststelling van een rechtsdag of van 
een kalender voor  de rechtspleging werd  ingediend,  diende het bestreden arrest  uitge-
sproken te worden door alle magistraten die het hebben gewezen.

Conclusie
Het bestreden arrest werd op de openbare terechtzitting van 22 september 2008 niet 

wettig uitgesproken door (enkel) de kamervoorzitter, de heer J. G. (schending van alle in 
de aanhef van het middel als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van 

toepassing voor de wijziging bij wet van 26 april 2007, kan het vonnis enkel 
worden gewezen  door het  voorgeschreven  aantal  rechters.  Dezen moeten alle 
zittingen  over  de  zaak  hebben  bijgewoond.  Een  en  ander  op  straffe  van 
nietigheid.

Krachtens artikel 782 van voormeld wetboek, zoals van toepassing voor de 
wijziging bij wet van 26 april 2007, wordt het vonnis ondertekend door de rech-
ters die het hebben uitgesproken, en door de griffier.

2. De eiser voert aan dat het arrest niet wettig werd uitgesproken, enkel omdat 
het, in strijd met voormelde bepalingen, werd uitgesproken door de kamervoor-
zitter alleen, zoals het te dezen niet toepasselijke artikel 788bis, eerste lid, inge-
voegd bij artikel 24 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechte-
lijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de achterstand, dit thans bepaalt 
voor  de  zaken  waarvoor  op  1  september  2007  nog  geen  rechtsdag  of  geen 
kalender voor de rechtspleging is vastgesteld of waarvoor geen enkel verzoek tot 
vaststelling werd ingediend.

3. De uitspraakregeling, zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 26 
april 2007, was het gevolg van de vaststelling dat zolang de beslissing niet is 
uitgesproken, de rechters die eraan hebben meegewerkt haar kunnen intrekken, 
wijzigen, op hun standpunt terugkomen of een nieuwe beslissing uitlokken en in 
die gevallen niet is uitgesloten dat bij een nieuwe stemming een meerderheid een 
andere beslissing uitspreekt. 

De  uitspraak  door  de  voorzitter  alleen  biedt  evenwel  dezelfde  waarborg, 
wanneer de beslissing vaststaat.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- het verzoek tot termijnregeling op 19 juli 2007 gebeurde;
- het arrest van 22 september 2008 vermeldt: "deze beslissing is genomen door 

de tweede kamer van het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen, samen-
gesteld uit de heer J. G., kamervoorzitter, de heer M. H., raadsheer in sociale 
zaken als werkgever, de heer P. D., raadsheer in sociale zaken als werknemer-
bediende, bijgestaan door mevrouw A. H., adjunct-griffier met opdracht";

-  het  verder  vermeldt:  "uitgesproken  op  de  openbare  terechtzitting  van  22 
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september 2008 door de heer  J.  G.,  kamervoorzitter,  en in aanwezigheid van 
mevrouw A. H., adjunct-griffier met opdracht (...)";

- het arrest door de drie betrokken raadsheren en de griffier werd ondertekend.
5. Uit deze niet-betwiste vaststellingen volgt dat het bestreden arrest door de 

drie raadsheren regelmatig werd gewezen en ondertekend en aldus vaststond, en 
dat het in openbare terechtzitting werd uitgesproken.

6.  Het  middel  dat  in  deze  omstandigheden  de  vernietiging  beoogt  van  de 
uitspraak op de enkele grond dat twee raadsheren-bijzitters niet aanwezig waren 
bij de uitspraak, kan niet worden aangenomen.

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

20 september 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 532

3° KAMER - 20 september 2010

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS OF ARREST 
- UITSPRAAK - ONDERTEKENING VAN DE BESLISSING - VOLGORDE INZAKE UITSPRAAK EN 
ONDERTEKENING - BELANG

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VONNIS OF ARREST - UITSPRAAK - ONDERTEKENING VAN DE BESLISSING - VOLGORDE INZAKE 
UITSPRAAK EN ONDERTEKENING - BELANG

1º en 2° In geval niet met zekerheid blijkt op welk tijdstip alle rechters de beslissing hebben 
ondertekend en niet uitgesloten is dat deze ondertekening na de uitspraak op de open-
bare terechtzitting is gebeurd, is dit niet grievend wanneer vaststaat dat alle rechters de 
beslissing hebben genomen en deze ook door hen is ondertekend, zodat wanneer de 
beslissing vaststaat en zekerheid voorhanden is omtrent de magistraten die de beslissing 
hebben gewezen, de volgorde inzake ondertekening en uitspraak zonder belang is1. (Art. 
782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek; Art. 782bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(S. T. RSZ)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd: 
1. Het eerste middel houdt verband met artikel 782, eerste lid Ger.W. dat betrekking 

heeft  op de ondertekening van de gerechtelijke uitspraak en bij wet van 26 april 2007 
werd gewijzigd in het kader van de bestrijding van de gerechtelijke achterstand.

In zoverre eiser er in het tweede onderdeel van uitgaat dat het oud artikel 782 Ger.W. 
moet  toegepast  worden  mist  het  feitelijke  grondslag.  De nieuwe bepaling is krachtens 
artikel  31 van  de wet  van  26 april  2007 van  toepassing op de zaken  waarvoor  op 1 

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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september 2007 geen rechtsdag of kalender voor rechtspleging is vastgesteld, of waarvoor 
op die datum geen enkel verzoek tot vaststelling werd ingediend.

Uit de stukken waarop mag acht geslaan worden blijkt dat zowel het verzoek tot vast-
stelling als de beschikking van de voorzitter dateren van na 1 september 2007.

Eiser gaat er dus in het eerste onderdeel terecht van uit dat de gewijzigde bepaling van 
artikel 782 Ger.W. moet toegepast worden. 

2.  Met  de  wijzigingen  die  bij  wet  van  26  april  2007  werden  aangebracht  aan  de 
bepalingen van het Gerechtelijk wetboek betreffende de ondertekening en de uitspraak 
van het vonnis, beoogde de wetgever een deformalisering van de eindfase van de recht-
spleging.

Het  artikel  782  Ger.  W.  bepaalde  vóór  de  wijziging  ervan  dat  "het  vonnis  wordt 
ondertekend door de rechters die het hebben uitgesproken (en door de griffier)". De geza-
menlijke  uitspraak  garandeerde  dat  duidelijk  vaststond  welke  rechters  de  beslissing 
hebben gewezen. Nochtans bleek dit in de praktijk veel problemen mee te brengen indien 
één of meer magistraten verhinderd waren om de uitspraak bij te wonen. Problemen om 
een geschikte datum te vinden die alle magistraten paste of problemen om verhinderde 
magistraten te vervangen2, brachten de wetgever ertoe dit artikel te vereenvoudigen.

Door te bepalen dat "het vonnis vóór de uitspraak moet ondertekend worden door de 
rechters  die  het  hebben gewezen"  wordt  de ondertekening van  het  vonnis  niet  langer 
gekoppeld aan de uitspraak maar gebeurt dat nu vooraf. Dit brengt met zich mee dat het 
vonnis moet ondertekend worden door de rechters die aanwezig waren bij het beraad, dit 
is het moment van de effectieve totstandkoming van de inhoud van de beslissing, in plaats 
van de rechters die aanwezig zijn bij de formaliteit van het louter uitspreken ervan. Zo 
wordt de inzet van magistraten bij de loutere formaliteit van de uitspraak herleid wat ook 
voor niet-voltijdse magistraten zoals lekenrechters een belangrijke tijdswinst uitmaakt.

Essentieel blijft evenwel het bestaan van een duidelijke link tussen het deelnemen aan 
het beraad en het totstandkomen van de beslissing enerzijds en het bekrachtigen van deze 
beslissing door  de ondertekening  ervan  anderzijds.  Er  moet  gegarandeerd  worden  dat 
degenen die ondertekenen ook de beslissing hebben gewezen. 

Voor  de  wetswijziging  gebeurde  het  definitief  vastleggen  van  de  inhoud  van  de 
beslissing door het uitspreken en het bij die gelegenheid ondertekenen van de beslissing 
door zij die de beslissing hadden genomen. In de nieuwe versie gebeurt de bekrachtiging 
voorafgaand aan de uitspraak, door het ondertekenen ervan.

3. Dat het arrest werd ondertekend door de rechters die het hebben gewezen wordt op 
zich niet betwist. Artikel 782 Ger.W. is, aldus eiser, geschonden nu uit geen enkel stuk 
blijkt dat het arrest vóór de uitspraak werd ondertekend door de rechters die het arrest 
hebben gewezen.

Het middel heeft dus enkel betrekking op het tijdstip waarop ondertekend werd en de 
volgorde waarin een en ander gebeurde.

Het  principe  dat  de  rechters  die  de  beslissing  hebben  gewezen  ook  moeten 
ondertekenen heeft de wetgever, ook bij de wetswijziging in 2007, behouden. De gewij-
zigde bepaling die, zoals gezegd, kaderde in het bestrijden van de gerechtelijke achter-
stand beoogde enkel moeilijkheden bij de uitspraak te vermijden, zodat enkel het tijdstip 
van ondertekenen en de modaliteiten van de uitspraak gewijzigd werden.

Artikel 782 Ger.W. is echter niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. Uw Hof 
heeft  in die zin geoordeeld bij  arrest  van 15 juni 20103 en er aan toegevoegd dat dit 

2 Wetsontwerp tot  wijziging van het Gerechtelijk wetboek met het oog op het bestrijden van de 
gerechtelijke achterstand, Kamer, 2006-2007 DOC 52, nr. 2811/001,27.
3 Cass. 15 juni 2010, AR P.09.1743.N
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voorschrift evenmin substantieel is. Uw Hof oordeelt dat de voorafgaande ondertekening 
moet toelaten dat de beslissing wordt uitgesproken door de voorzitter, in afwezigheid van 
de andere rechters, maar dat de beslissing enkel kan uitgesproken worden wanneer vast-
staat welke rechters de beslissing hebben gewezen. Deze bepaling staat er niet aan in de 
weg dat de rechters alsnog samen het vonnis of het arrest uitspreken en het vervolgens 
ondertekenen, mits het respecteren van de regel dat de beslissing moet worden gewezen 
door de rechters die alle rechtszittingen over de zaak en het beraad daarover hebben bijge-
woond.

Nu de essentie van deze wetsbepaling erin bestaat duidelijkheid te hebben over welke 
rechters de beslissing hebben gewezen en het ook deze zijn die ondertekenen, en eiser niet 
betwist dat de rechters die ondertekenden ook daadwerkelijk het arrest hebben gewezen, 
en zij, blijkens het door eiser overgelegd stuk, ook aanwezig waren op de terechtzitting 
waarop de uitspraak gebeurde, heeft eiser geen belang bij zijn kritiek op de eventuele niet 
naleving van de volgorde tussen ondertekening en uitspraak.

Het middel is in die zin niet ontvankelijk.
Conclusie: VERWERPING

ARREST

(AR S.10.0015.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 september 2009 gewezen 

door het arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 779, zoals van kracht vóór zijn wijziging bij wet van 26 april 2007, 782, 

inzonderheid eerste lid, 782bis en 1042, van het Gerechtelijk Wetboek,
artikel 31 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met 

het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand.
Bestreden beslissing
De negende kamer van het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, verklaart in het 

thans  bestreden  arrest  van  9  september  2009,  het  principaal  hoger  beroep  van  de 
verweerder ontvankelijk en gegrond en het incidenteel hoger beroep ontvankelijk doch 
ongegrond. Het arbeidshof hervormt het bestreden vonnis van de arbeidsrechtbank van 
Tongeren  van  24 oktober  2002 en opnieuw rechtdoende,  verklaart  de  oorspronkelijke 
vordering van de verweerder ontvankelijk en gegrond. Het arbeidshof veroordeelt de eiser 
tot  betaling  aan  de  verweerder  van  19.685,65  euro,  vermeerderd  met  de  aanvullende 
intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 30 juli 1999 op 14.628,64 euro en verwijst de 
eiser tot de kosten.

Dit arrest vermeldt te zijn gewezen door kamervoorzitter J. M. en raadsheren P. M. en 
J. V., en in openbare terechtzitting van 9 september 2009 te zijn uitgesproken door de 
voormelde voorzitter van de negende kamer van het arbeidshof te Antwerpen, afdeling 
Hasselt,  waarna  voornoemde  leden van  het  arbeidshof  tesamen met  griffier  E.  N.  het 
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arrest ondertekenden.
Grieven
De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op 

het  bestrijden  van  de  gerechtelijke  achterstand,  wijzigt  onder  meer  de  artikelen  779 
(artikel 21) en 782 (artikel 23) van het Gerechtelijk wetboek, en voert een nieuw artikel 
782bis (artikel 24) in dat wetboek in.

Luidens artikel 31 van deze wet van 26 april 2007 is zij, met uitzondering van de arti-
kelen 4, 5, 19, 22, 25, 26 tot 30, in elke aanleg van toepassing op de zaken waarvoor op 1 
september 2007 geen rechtsdag of geen kalender voor de rechtspleging is vastgesteld, of 
waarvoor geen enkel verzoek tot vaststelling werd ingediend.

Eerste onderdeel
In zoverre het Hof zou oordelen dat in deze zaak vóór 1 september 2007 nog geen 

rechtsdag of geen kalender  voor  de rechtspleging is vastgesteld  of in deze zaak geen 
verzoek tot vaststelling werd ingediend, moet worden vastgesteld dat artikel 782, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dit werd gewijzigd bij wet van 26 april 2007, en 
in hoger beroep toepasselijk is ingevolge artikel 1042 van het Gerechtelijk wetboek, voor-
schrijft dat het vonnis "voor (lees: vóór) de uitspraak" ondertekend wordt door de rechters 
die het hebben gewezen en door de griffier.

Uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het arrest van 9 
september 2009 van het arbeidshof vóór de uitspraak werd ondertekend door de rechters 
die het arrest hebben gewezen.

De ondertekening van het arrest  door de drie raadsheren die verklaren het arrest  te 
hebben gewezen, ná de vermelding dat het arrest werd uitgesproken door de voormelde 
voorzitter van de negende kamer van het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, levert 
niet het bewijs op van het feit dat het arrest door de drie raadsheren werd ondertekend 
vóór de uitspraak van het arrest.

De ondertekening van de rechterlijke beslissing vóór de uitspraak ervan kan immers 
niet attesteren wie het vonnis of arrest uitsprak. Door de ondertekening van de vaststelling 
wie  het  arrest  uitsprak,  blijkt  onmiskenbaar  dat  deze  ondertekening  plaatsvond nà de 
uitspraak van het arrest.

Het  arbeidshof  schendt  dienvolgens  de  artikelen  782 en 1042 van  het  Gerechtelijk 
Wetboek.

Tweede onderdeel
In zoverre het Hof zou oordelen dat in deze zaak vóór 1 september 2007 een rechtsdag 

of kalender voor de rechtspleging is vastgesteld of in deze zaak een verzoek tot vaststel-
ling werd ingediend,  moet worden  vastgesteld dat overeenkomstig artikel  779 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zoals van kracht vóór zijn wijziging bij wet van 26 april 2007 en 
toepasselijk in hoger beroep ingevolge artikel  1042 van het Gerechtelijk Wetboek,  het 
vonnis of arrest slechts kon gewezen worden door het voorgeschreven aantal rechters, die 
alle zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond en dat, bij wettige verhindering 
van een rechter (of raadsheer) om de uitspraak bij te wonen van een vonnis (of arrest) 
waarover  hij  mede heeft  beraadslaagd,  de voorzitter  een andere rechter (of  raadsheer) 
moet aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen.

Te dezen blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat het arrest werd 
gewezen door kamervoorzitter J. M. en raadsheren P. M. en J. V., en in openbare terecht-
zitting van 9 september  2009 werd uitgesproken door de voormelde voorzitter van de 
negende  kamer  van  het  arbeidshof  te  Antwerpen,  afdeling  Hasselt,  waarop  eveneens 
aanwezig waren de raadsheren G. H. en J. V., zonder dat vastgesteld wordt dat raadsheren 
P. M. en J. V. wettig verhinderd waren de uitspraak van het arrest bij te wonen, noch dat 
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raadsheren G. H. en J. V. zouden zijn aangeduid om in hun vervanging te voorzien.
Het arbeidshof schendt bijgevolg de artikelen 779, zoals van kracht vóór zijn wijziging 

bij wet van 26 april 2007, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel als nodig 
782bis van het Gerechtelijk wetboek en 31 van de wet van 26 april 2007, tot wijziging 
van het Gerechtelijk wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achter-
stand.

(...)
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 782, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewij-

zigd door artikel 23 van de Wet van 26 april 2007 tot wijziging van dit wetboek 
met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, wordt het vonnis 
voor de uitspraak ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door 
de griffier.

Krachtens  artikel  782bis,  eerste  lid,  van  dit  wetboek,  zoals  ingevoegd  bij 
artikel 24 van voormelde wet, wordt het vonnis uitgesproken door de voorzitter 
van de kamer die het heeft gewezen zelfs in afwezigheid van de andere rechters 
en, behalve voor straf- en in voorkomend geval voor tuchtzaken, van het open-
baar ministerie.

De eiser voert schending aan van de artikelen 782 en 1042 van het Gerechte-
lijk Wetboek omdat niet blijkt dat het arrest voorafgaand aan de uitspraak werd 
ondertekend en de ondertekening door alle rechters  na de vermelding van de 
uitspraak door de voorzitter integendeel aantoont dat die ondertekening plaats-
vond na de uitspraak van het arrest.

In geval niet met zekerheid blijkt op welk tijdstip alle rechters de beslissing 
hebben ondertekend en niet uitgesloten is dat deze ondertekening na de uitspraak 
op de openbare terechtzitting is gebeurd, is dit niet grievend wanneer vaststaat 
dat alle rechters de beslissing hebben genomen en deze ook door hen is onderte-
kend.

Hieruit volgt dat wanneer de beslissing vaststaat en zekerheid voorhanden is 
omtrent de magistraten die de beslissing hebben gewezen, de volgorde inzake 
ondertekening en uitspraak zonder belang is.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
het arrest  van 9 september 2009 vermeldt: "Aldus gewezen door dhr J. M., 

kamervoorzitter, dhr P. M., raadsheer in sociale zaken, als werkgever, dhr J. V., 
raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bijgestaan door dhr. E. N., 
griffier";

het verder vermeldt: "uitgesproken door voormelde voorzitter van de negende 
kamer (..)";

het arrest door de 3 betrokken raadsheren en de griffier werd ondertekend.
Uit deze niet-aangevochten vaststellingen volgt dat de beslissing door de drie 
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voornoemde magistraten is genomen en ook ondertekend en dienvolgens vast-
staat.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 31 van voormelde wet van 26 april 2007 is deze wet, met 

uitzondering van de artikelen 4, 5, 19, 22, 25, 26, 27, 28 en 30 in elke aanleg van 
toepassing op de zaken waarvoor op 1 september 2007 geen rechtsdag of geen 
kalender voor de rechtspleging is vastgesteld, of waarvoor geen enkel verzoek 
tot vaststelling werd ingediend. Om de latere instaatstelling en vaststelling van 
de rechtsdag wordt verzocht overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

Uit  de  stukken  waarop  het  Hof  vermag  acht  te  slaan,  blijkt  dat  door  het 
arbeidshof pas een beschikking werd verleend op 6 maart 2008 en verbeterd bij 
beschikking van 16 juli 2008, ingaand op een verzoek van 15 februari 2008.

Het onderdeel dat er van uitgaat dat een rechtsdag of kalender werd vastge-
steld of aangevraagd voorafgaand aan 1 september 2007, mist feitelijke grond-
slag.

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

20 september 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 533

3° KAMER - 20 september 2010

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - PERIODE GEDEKT DOOR 
OPZEGGINGSVERGOEDING EN VAKANTIEGELD EINDE DIENST - RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - TIJDSTIP

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
ONTSLAG - PERIODE GEDEKT DOOR OPZEGGINGSVERGOEDING EN VAKANTIEGELD EINDE DIENST - 
RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - TIJDSTIP

3º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN - 
ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN - ONTSLAG - VERKORTE OPZEGGINGSTERMIJN - GEVOLGEN 
VOOR HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

4º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN - 
ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN - ONTSLAG - VERKORTE OPZEGGINGSTERMIJN - SCHORSING - 
TOEPASSING
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5º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN - 
ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN - ONTSLAG - ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING VAN 
ARBEIDSOVEREENKOMST MITS BETALING VAN OPZEGGINGSVERGOEDING DIE DE VERKORTE 
OPZEGGINGSTERMIJN DEKT - VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER

1º en 2° Uit de samenhang van de artikelen 44, 46, §1, eerste lid en tweede lid, 1° van het  
Werkloosheidsbesluit, artikel 20, eerste lid van het Uitvoeringsbesluit Werkloosheid en 
artikel 46, eerste en tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Vakantiewet volgt dat zowel de 
opzeggingsvergoeding  als  het  bij  artikel  46  van  het  Uitvoeringsbesluit  Vakantiewet 
bedoelde  vakantiegeld  bij  uitdiensttreding  als  loon  moet  worden  aangezien  voor  de  
toepassing van artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit, zodat de werkloze geen werk-
loosheidsuitkeringen kan genieten voor de periodes waarop die vergoedingen betrekking  
hebben, en dat de beide vergoedingen voor de toepassing van de werkloosheidsregle-
mentering niet kunnen geacht worden eenzelfde kalenderperiode te dekken. Aldus kan 
de  ontslagen  bediende  die  van  zijn  werkgever  zowel  opzeggingsvergoeding  als  
vakantiegeld bij uitdiensttreding ontvangt, slechts werkloosheidsuitkeringen genieten na 
het verstrijken van de door de opzeggingsvergoeding gedekte periode, verlengd met de  
niet opgenomen vakantiedagen, gedekt door het vakantiegeld bij uitdiensttreding.  (Artt. 
44 en 46, §1, eerste lid en tweede lid, 1°, Werkloosheidsbesluit; Art. 20, Werkloosheids-
besluit; Art. 46, eerste en tweede lid, KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie)

3º Artikel  12,  eerste lid van het koninklijk  besluit  van 7 december 1992 betreffende de 
toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen laat  
ondernemingen in moeilijkheden die herstructureren toe oudere werknemers met het oog 
op brugpensioen te ontslaan met een verkorte opzeggingstermijn, waarbij  die werkne-
mers voor de toepassing van artikel 46 van het Werkloosheidsbesluit niet worden geacht  
te verzaken aan een deel van de opzeggingstermijn waarop zij normaal recht hebben  
krachtens artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Deze werknemers worden aldus 
niet geacht vrijwillig zonder loon te zijn voor de duur waarmee de normale opzeggingster-
mijn werd ingekort.  (Art. 12, eerste lid, KB 7 dec. 1992 betreffende de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen; Art. 46, Werklooshei-
dsbesluit; Art. 82, Arbeidsovereenkomstenwet)

4º Artikel 12, laatste lid van het koninklijk besluit van 7 december 1992 houdt in dat de door 
de werkgever met toepassing van dit artikel 12 gegeven verkorte opzeggingstermijn niet 
geschorst wordt, onder meer tijdens de periode waarin de onderneming wegens jaarlijkse 
vakantie  is  gesloten  of  de  dagen waarop de werknemer  buiten  die  periode jaarlijkse 
vakantie neemt. (Art. 12, laatste lid, KB 7 dec. 1992 betreffende de toekenning van werk-
loosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen)

5º  Artikel  12,  laatste  lid  van  het  koninklijk  besluit  van  7  december  1992  vindt  alleen 
toepassing wanneer tijdens de verkorte opzeggingstermijn verder arbeid wordt verricht 
en heeft dus geen betrekking op het geval waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst  
onmiddellijk beëindigt mits betaling van een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met  
de duur van de verkorte opzeggingstermijn. Die bepaling ontslaat de werkgever die de  
arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigt mits betaling van een opzeggingsvergoeding 
die een verkorte opzeggingstermijn dekt niet van de verplichting het bij artikel 46 van het 
Uitvoeringsbesluit Vakantiewet bepaalde vakantiegeld bij uitdiensttreding te betalen. (Art. 
12, laatste lid, KB 7 dec. 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in 
geval van conventioneel brugpensioen)

(P. T. RVA; ten aanzien van HULPKAS VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, openbare instelling met rechtsper-
soonlijkheid)

ARREST

(AR S.10.0020.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 december 2009 gewezen 

door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Koen Mestdagh 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 44 en 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering;
- artikel  20 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepas-

singsregelen van de werkloosheidsreglementering;
- artikel 12 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning 

van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest beslist dat de administratieve beslissing van 18 januari 2007 van de 

verweerder terecht en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen werd genomen en 
dat bijgevolg de vordering in schadeloosstelling ten laste van de verweerder ongegrond is, 
verklaart  het  hoger  beroep van de eiser ontvankelijk  doch ongegrond en bevestigt  het 
vonnis a quo in al zijn beschikkingen.

Het  arrest  verantwoordt  die  beslissing  met  alle  gronden,  die  hier  geacht  worden 
volledig weergegeven te zijn, inzonderheid met de overweging dat:

"1.  (De eiser) is van oordeel dat (de verweerder) ten onrechte de opzeggingstermijn 
'verlengd' heeft. Hij verwijst naar de toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit 
van 7 december 1992 dat voorziet dat, voor de toepassing van dit koninklijk besluit, geen 
rekening gehouden wordt met de verlenging van de opzeggingstermijn,  zoals voorzien 
door artikel 38, §2, en 38 bis, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten.

2. Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten moet de werkloze zonder arbeid en 
zonder loon zijn wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil (artikel 44 van het 
koninklijk  besluit  van 25 november  1991 houdende de werkloosheidsreglementering - 
hierna genoemd werkloosheidsbesluit).

Artikel 46 van het werkloosheidsbesluit bepaalt dan verder in zijn §1:
'Wordt voor de toepassing van artikel 44 inzonderheid als loon beschouwd: 
3° het vakantiegeld
5° de vergoeding waarop de werknemer aanspraak kan maken uit hoofde van de beëin-

diging van de arbeidsovereenkomst, met uitzondering van de vergoeding wegens morele 
schade en de vergoeding die toegekend wordt ter aanvulling van de werkloosheidsuitke-
ring.

De minister kan na advies van het beheerscomité bepalen:
1° het tijdstip waarop de werkloze de dagen gedekt door vakantiegeld of door de bezol-

diging bedoeld in het eerste lid, 3° en 4°, moet uitputten alsmede de wijze waarop het 
aantal dagen dat door deze bezoldiging gedekt is wordt berekend'.

In uitvoering van dit laatste lid bepaalt het ministerieel besluit van 26 november 1991, 
artikel 20, 1°, het volgende:
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'Artikel 20 De werkloze moet de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld ten laatste 
uitputten in de maand december van het jaar dat volgt op het vakantiedienstjaar.

De door vakantiegeld gedekte dagen mogen niet uitgeput worden tijdens periodes van 
volledige  werkloosheid  die niet  vergoedbaar  zijn in  toepassing van  artikel  46 van  het 
koninklijk besluit ingevolge het ontvangen van een vergoeding wegens de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst ...'.

3. Uit deze bepalingen volgt dat zowel het vakantiegeld als de verbrekingsvergoeding 
loon vormen voor de toepassing van artikel  44 van het werkloosheidsbesluit,  zodat de 
werkloze geen werkloosheidsuitkeringen kan ontvangen voor de periodes waarop dit loon 
betrekking heeft.  Indien de werkloze niet in staat geweest  is zijn vakantiedagen uit  te 
putten ten laatste in de maand december van het jaar dat volgt op het vakantiedienstjaar, 
dan dienen deze vakantiedagen aangerekend te worden vooraleer het recht op werkloos-
heidsuitkeringen effectief kan geopend worden (...).  De omstandigheid dat de regeling 
inzake werkloosheid daarbij afwijkt van de regeling die van toepassing is in de verhou-
ding tussen werkgever en werknemer in het kader van de vakantiewetgeving (waarbij de 
vakantie niet verder overdraagbaar is naar een volgend kalenderjaar) is geen reden om 
deze wetgeving niet toe te passen. Beide wetgevingen regelen een verschillende aangele-
genheid.

4. Overeenkomstig artikel 12, al.1, van het koninklijk besluit van 7 december 1992 kan, 
in het kader van een brugpensioenregeling voor de ondernemingen in moeilijkheden of 
voor  de  ondernemingen  in  herstructurering,  worden  voorzien  in  de  inkorting  van  de 
opzeggingstermijn of van de door de opzeggingsperiode gedekte termijn, en dit in afwij-
king van artikel 46 van het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991. Vereist is dat 
deze verkorting van de opzeggingstermijn wordt voorzien in een algemeen verbindend 
verklaarde CAO (of bij gebreke daaraan een CAO of een collectief akkoord goedgekeurd 
door de minister van Tewerkstelling en Arbeid) en dat de opzeggingstermijn, of de door 
de  opzeggingsvergoeding  gedekte  periode,  verstrijkt  gedurende  de  periode  tijdens 
dewelke de CAO of het collectief akkoord van toepassing zijn. Artikel 12, laatste alinea, 
bepaalt dat voor de toepassing van de artikelen 10, 11 en 12 van het besluit, geen rekening 
gehouden  wordt  met  de  verlenging  van  de  opzeggingstermijn,  zoals  die  volgt  uit  de 
toepassing van artikel 38, §2, en 38bis, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten (schorsing van de opzeggingstermijn  tijdens de periode van  jaarlijkse 
vakantie).

De draagwijdte van deze bepalingen is:
• te bepalen dat in het kader van de brugpensioenregeling voor ondernemingen in moei-

lijkheden of herstructurering, de Rijksdienst  voor Arbeidsvoorziening dient rekening te 
houden met de aldus verkorte opzeggingstermijn en niet met de normale opzeggingster-
mijnen;

• een vast karakter te verlenen aan de verkorte opzeggingstermijn. Daarbij lag, zoals 
terecht opgemerkt door het openbaar ministerie in zijn advies, kennelijk enkel de bedoe-
ling  voor  te  vermijden  dat  een  schorsing  van  de  opzeggingstermijn  voor  gevolg  zou 
hebben dat deze opzeggingstermijn zou verstrijken na de geldigheidsperiode van de CAO 
of het collectief akkoord.

Deze bepalingen zijn zonder invloed op de toepassing van de sub 2 genoemde wetsbe-
palingen en op het verbod om werkloosheidsuitkeringen te cumuleren met vakantiegeld.

Overigens blijkt uit de neergelegde stukken dat (de eiser) in feite geen opzeggingster-
mijn gepresteerd heeft, maar dat hij een verbrekingsvergoeding ontvangen heeft, overeen-
stemmend met de opzeggingstermijn, zodat zijn situatie niet geviseerd wordt door artikel 
12, laatste alinea. Deze laatste alinea verwijst, in tegenstelling met wat (de eiser) aanvoert 
in besluiten na advies van het openbaar ministerie, uitdrukkelijk enkel naar een verlenging 



Nr. 533 - 20.9.10 HOF VAN CASSATIE 2239 

van  de opzeggingstermijn.  Een opzeggingsvergoeding kan  overigens  per  definitie  niet 
verlengd worden.

5. De bestreden beslissing werd dan ook terecht en in overeenstemming met wettelijke 
bepalingen genomen. Daaruit volgt noodzakelijk dat de vordering in schadeloosstelling 
ten laste van (de verweerder) ongegrond is.

Het  bestreden vonnis  dient  dan ook bevestigd  te  worden.  Het  arrest  wordt  gemeen 
verklaard aan de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen."

Grieven
1. Krachtens artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering  (hierna genoemd  "werkloosheidsbesluit"),  moet  de  werk-
loze, om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, zonder arbeid en zonder loon zijn 
wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

Krachtens artikel 46 van het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 wordt voor 
de toepassing van artikel 44 inzonderheid als loon beschouwd:

3° het vakantiegeld
5° de vergoeding waarop de werknemer aanspraak kan maken uit hoofde van de beëin-

diging van de arbeidsovereenkomst, met uitzondering van de vergoeding wegens morele 
schade en de vergoeding die toegekend wordt ter aanvulling van de werkloosheidsuitke-
ring.

De minister kan na advies van het beheerscomité bepalen:
1° het tijdstip waarop de werkloze de dagen gedekt door vakantiegeld of door de bezol-

diging bedoeld in het eerste lid, 3° en 4°, moet uitputten alsmede de wijze waarop het 
aantal  dagen dat  door deze bezoldiging gedekt  is,  wordt  berekend (artikel  46 van het 
werkloosheidsbesluit van 25 november 1991).

In uitvoering van dit laatste lid bepaalt artikel 20 van het ministerieel besluit van 26 
november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering het 
volgende:  "De  werkloze  moet  de dagen  die  gedekt  zijn  door  vakantiegeld  ten laatste 
uitputten in de maand december van het jaar dat volgt op het vakantiedienstjaar. De door 
vakantiegeld gedekte dagen mogen niet uitgeput worden tijdens periodes van volledige 
werkloosheid die niet vergoedbaar  zijn in toepassing van artikel  46 van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 ingevolge het ontvangen van een vergoeding wegens de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst".

Uit  deze bepalingen  volgt  dat  zowel  het vakantiegeld  als de  verbrekingsvergoeding 
loon  vormen  voor  de  toepassing  van  artikel  44  van  het  werkloosheidsbesluit  van  25 
november 1991, zodat de werkloze geen werkloosheidsuitkeringen kan ontvangen voor de 
periodes waarop dit loon betrekking heeft. Indien de werkloze niet in staat geweest is zijn 
vakantiedagen uit te putten ten laatste in de maand december van het jaar dat volgt op het 
vakantiedienstjaar, dan dienen deze vakantiedagen aangerekend te worden vooraleer het 
recht op werkloosheidsuitkeringen effectief kan geopend worden.

2. In afwijking van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt 
artikel 12, lid 1, van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toeken-
ning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen echter dat 
voor de werknemers die behoren tot ondernemingen in moeilijkheden bedoeld in artikel 9, 
en dus met behoud van hun recht op werkloosheidsuitkeringen,  in de inkorting van de 
opzeggingstermijn of van de door de opzeggingsvergoeding gedekte periode kan worden 
voorzien.

Artikel 12, lid 3, van het koninklijk besluit van 7 december 1992 bepaalt dat voor de 
toepassing van artikel 12 geen rekening wordt gehouden met de verlenging van de opzeg-
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gingstermijn doorgevoerd in toepassing van artikel 38, §2, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende  de  arbeidsovereenkomsten  (schorsing van  de opzeggingstermijn  tijdens  de 
periode van jaarlijkse vakantie).

Hieruit blijkt dat in toepassing van artikel 12, lid 3, van het koninklijk besluit van 7 
december 1992 de verkorte  opzeggingsperiode of de verkorte periode gedekt  door een 
opzeggingsvergoeding  niet  kan  worden  verlengd  met  vakantiedagen  en  moeten  deze 
vakantiedagen evenmin als loon bedoeld in artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 in aanmerking worden genomen voor de periode na het verstrijken van de 
verkorte  opzeggingstermijn  of  de  door  de  opzeggingsvergoeding  gedekte  (verkorte) 
periode.

De omstandigheid dat de werkloze geen opzeggingstermijn heeft gepresteerd, maar dat 
hij een opzeggingsvergoeding ontvangen heeft, overeenstemmend met de opzeggingster-
mijn, doet hieraan geen afbreuk.

3.  In  casu  blijkt  uit  de  stukken  van  het  dossier  dat  de  eiser  in  het  kader  van  een 
herstructurering werd ontslagen op 23 juni 2005 en dat, ingevolge de erkenning van de 
onderneming als onderneming in moeilijkheden, tussen partijen, in toepassing van artikel 
12 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werk-
loosheidsuitkeringen ingeval van conventioneel brugpensioen, een verkorte opzeggings-
termijn van 15 maanden werd overeengekomen die afliep op 30 september 2006.

Het bestreden arrest beslist dat de verkorte opzeggingsperiode dient te worden verlengd 
met de periode overeenstemmend met het aantal dagen waarvoor vakantie werd uitbetaald 
en dat de eiser aldus slechts vanaf 30 oktober 2006 aanspraak kon maken op werkloos-
heidsuitkeringen.

Door te beslissen dat in toepassing van artikel 12, lid 3, van het koninklijk besluit van 7 
december 1992 de verkorte  opzeggingsperiode of de verkorte periode gedekt  door een 
opzeggingsvergoeding dient te worden verlengd met vakantiedagen en dat deze vakantie-
dagen als loon bedoeld in artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 in 
aanmerking moeten worden genomen voor de periode na het verstrijken van de verkorte 
opzeggingstermijn  of  de  door  de  opzeggingsvergoeding  gedekte  (verkorte)  periode, 
schendt het bestreden arrest de in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Overeenkomstig artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit moet de werkloze, 

om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van 
zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn.

Krachtens artikel 46, §1, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit, wordt voor 
de toepassing van artikel 44 inzonderheid als loon beschouwd: 3° het vakantie-
geld; 5° de vergoeding waarop de werknemer aanspraak kan maken uit hoofde 
van  de  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst,  met  uitzondering  van  de 
vergoeding  wegens  morele  schade  en de  vergoeding  die toegekend  wordt  ter 
aanvulling van de werkloosheidsuitkering.

Krachtens artikel 46, §1, tweede lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit, kan de 
minister, na advies van het beheerscomité, het tijdstip bepalen waarop de werk-
loze de dagen gedekt door vakantiegeld of door de bezoldiging bedoeld in het 
eerste lid, 3°, moet uitputten, alsmede de wijze waarop het aantal dagen dat door 
deze bezoldiging gedekt is wordt berekend.
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Krachtens artikel 20, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Werkloosheid, moet 
de werkloze de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld ten laatste uitputten in de 
maand december van het jaar dat volgt op het vakantiedienstjaar. De door vakan-
tiegeld gedekte dagen mogen evenwel niet worden uitgeput tijdens periodes van 
volledige werkloosheid die niet vergoedbaar zijn in toepassing van artikel 46 van 
het Werkloosheidsbesluit ingevolge het ontvangen van een vergoeding wegens 
de beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

2. Krachtens artikel 46, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 
maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, hierna Uitvoeringsbesluit 
Vakantiewet  genoemd,  betaalt  de  werkgever,  wanneer  het  contract  van  een 
bediende  een  einde  neemt,  hem bij  zijn  vertrek  (15,34  pct.)  van  de  bij  hem 
tijdens het lopend vakantiedienstjaar verdiende brutowedde, eventueel verhoogd 
met een fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen 
van arbeidsonderbreking,  en,  wanneer  de bediende de op het  vorig dienstjaar 
betrekking hebbende vakantie nog niet heeft genoten, bovendien (15,34 pct.) van 
de bij hem tijdens dat dienstjaar verdiende brutowedde, eventueel verhoogd met 
een fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen van 
arbeidsonderbreking. 

3. Uit de samenhang van de voormelde bepalingen volgt dat zowel de opzeg-
gingsvergoeding als het  bij  artikel  46 van het  Uitvoeringsbesluit  Vakantiewet 
bedoelde vakantiegeld bij uitdiensttreding als loon moet worden aangezien voor 
de toepassing van artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit, zodat de werkloze 
geen  werkloosheidsuitkeringen  kan  genieten  voor  de  periodes  waarop  die 
vergoedingen betrekking hebben, en dat de beide vergoedingen voor de toepas-
sing van de werkloosheidsreglementering niet kunnen geacht worden eenzelfde 
kalenderperiode te dekken.

Aldus kan de ontslagen bediende die van zijn werkgever zowel opzeggingsver-
goeding als vakantiegeld bij uitdiensttreding ontvangt, slechts werkloosheidsuit-
keringen  genieten  na  het  verstrijken  van  de  door  de  opzeggingsvergoeding 
gedekte periode, verlengd met de niet opgenomen vakantiedagen, gedekt door 
het vakantiegeld bij uitdiensttreding.

4. Artikel 12, eerste lid, van het ten dezen nog toepasselijke koninklijk besluit 
van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in 
geval van conventioneel brugpensioen bepaalt:

"Voor de werknemers die behoren tot één van de ondernemingen of één van de 
instellingen bedoeld in artikel 9, kan in afwijking van artikel 46 van het voor-
meld koninklijk besluit van 25 november 1991 en dus met behoud van hun recht 
op werkloosheidsuitkeringen,  worden voorzien in de inkorting van de opzeg-
gings-termijn of van de door de opzeggingsvergoeding gedekte periode: 

1° door een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst;

2° bij gebrek daaraan, door een collectieve arbeidsovereenkomst of een collec-
tief akkoord gesloten voor de toepassing van dit besluit en door de Minister van 
Tewerkstelling en Arbeid goedgekeurd;
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3° en voor zover de opzeggingstermijn of de door de opzeggingsvergoeding 
gedekte  periode  van  de ontslagen  werknemer  verstrijkt  gedurende  de periode 
tijdens  dewelke  zowel  de  collectieve  arbeidsovereenkomst  als  het  collectief 
akkoord die in een aanvullende vergoeding voorziet, als de toelating bedoeld in 
artikel 9, §5, van toepassing zijn."

Die  bepaling  laat  ondernemingen  in  moeilijkheden  die  herstructureren  toe 
oudere werknemers met het oog op brugpensioen te ontslaan met een verkorte 
opzeggingstermijn,  waarbij  die werknemers  voor de toepassing van artikel  46 
van het Werkloosheidsbesluit niet worden geacht te verzaken aan een deel van 
de opzeggingstermijn waarop zij normaal recht hebben krachtens artikel 82 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet. Deze werknemers worden aldus niet geacht vrij-
willig zonder loon te zijn voor de duur waarmee de normale opzeggingstermijn 
werd ingekort.

5. Krachtens artikel 12, laatste lid, van het voormelde koninklijk besluit van 7 
december 1992, wordt voor de toepassing van de artikelen 10, 11 en 12 geen 
rekening gehouden met de verlenging van de opzeggingstermijn doorgevoerd in 
toepassing van de artikelen 38, §2, en 38bis van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

Dit houdt in dat de door de werkgever met toepassing van artikel 12 van het 
voormelde  koninklijk  besluit  van  7  december  1992 gegeven  verkorte  opzeg-
gings-termijn  niet  wordt  geschorst,  onder  meer  tijdens  de  periode  waarin  de 
onderneming wegens jaarlijkse vakantie is gesloten of de dagen waarop de werk-
nemer buiten die periode jaarlijkse vakantie neemt.

Artikel 12, laatste lid, van het voormelde koninklijk besluit van 7 december 
1992  vindt  alleen  toepassing  wanneer  tijdens  de  verkorte  opzeggingstermijn 
verder arbeid wordt verricht en heeft dus geen betrekking op het geval waarin de 
werkgever de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigt mits betaling van een 
opzeggingsvergoeding  die  overeenstemt  met  de  duur  van  de  verkorte  opzeg-
gingstermijn. 

Die bepaling ontslaat de werkgever die de arbeidsovereenkomst onmiddellijk 
beëindigt mits betaling van een opzeggingsvergoeding die een verkorte opzeg-
gingstermijn dekt, niet van de verplichting het bij artikel 46 van het Uitvoerings-
besluit Vakantiewet bepaalde vakantiegeld bij uitdiensttreding te betalen, en doet 
bijgevolg ook geen afbreuk aan de in randnummer 3 uiteengezette regelen.

Het middel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt naar recht.
Vordering tot bindendverklaring
6. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vorde-

ring tot bindendverklaring.
Kosten
7. Krachtens artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dient de 

verweerder te worden veroordeeld in de kosten.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
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Veroordeelt de verweerder in de kosten.

20 september 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Mahieu en De Baets.

Nr. 534

2° KAMER - 21 september 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - FORMULERING - 
VOORWAARDEN WAARAAN MOET ZIJN VOLDAAN

2º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF - ONDERZOEK VAN DE AANGEVOERDE MIDDELEN - ONDUIDELIJK CASSATIEMIDDEL - GRENS

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - 
DOORLOPENDE TEKST MET OPSOMMING VAN FEITEN EN OPMERKINGEN ZONDER BAND MET DE 
BESTREDEN BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Hoewel er in strafzaken voor de redactie van de middelen geen voorgeschreven 
vormen  of  sacramentele  termen  zijn,  moeten  de  aangevoerde  middelen  nochtans 
duidelijk  en  structureel  uiteengezet  zijn,  wat  veronderstelt  dat  ze  een  voldoende 
duidelijke vermelding bevatten zowel van de geschonden rechtsregel als van de redenen  
waarom die regel zou zijn geschonden; het is niet de taak van het Hof in ongestruc-
tureerde uiteenzettingen te achterhalen wat de aangevoerde middelen zouden kunnen 
zijn1.

3º  Niet  ontvankelijk  is  de memorie die bestaat uit  één doorlopende tekst waarin feiten, 
inhoudelijke opmerkingen en grieven door elkaar worden gehaald, maar die geen enkel 
argument bevat dat als een middel in de zin van de artikelen 420bis en 422 Wetboek van 
Strafvordering kan gelden2.

(R. e.a.)

ARREST

(AR P.09.1719.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 23 oktober 2009.
De eisers I, III en V voeren in memories die aan dit arrest zijn gehecht, elk drie 

dezelfde middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven aan.
De overige eisers voeren geen middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 13 jan. 2009, AR P.08.1453.N, AC, 2009, nr. 24.
2 Ibid.
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Ontvankelijkheid van de memorie van de eiser IV
2. Krachtens de artikelen 420bis en 422 Wetboek van Strafvordering geeft de 

eiser in cassatie die de zaak wenst te bepleiten, zijn middelen aan in een memorie 
hetzij in een verzoekschrift.

3. In strafzaken zijn er voor de redactie van de middelen geen voorgeschreven 
vormen  of  sacramentele  termen.  Nochtans  moeten  de  aangevoerde  middelen 
duidelijk en structureel uiteengezet zijn. Dit veronderstelt dat ze een voldoende 
duidelijke vermelding bevatten zowel van de geschonden rechtsregel als van de 
redenen waarom die regel zou zijn geschonden.

Het is niet de taak van het Hof in ongestructureerde uiteenzettingen te achter-
halen wat de aangevoerde middelen zouden kunnen zijn.

4. De memorie van de eiser IV bestaat uit één doorlopende tekst waarin feiten, 
inhoudelijke  opmerkingen  en  grieven  door  elkaar  worden  gehaald.  Ze  bevat 
echter geen enkel argument dat als een middel in de zin van de voornoemde arti-
kelen 420bis en 422 Wetboek van Strafvordering kan gelden.

De memorie is niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

21 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. K. Luyckx, Antwerpen.

Nr. 535

2° KAMER - 21 september 2010

1º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - VRIJHEIDSBEROVING - HECHTENIS - VERZOEK 
TOT INVRIJHEIDSTELLING - VOORWAARDE - TERMIJN VAN ÉÉN MAAND - BEREKENING

2º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - VRIJHEIDSBEROVING - HECHTENIS - ARTIKEL 
5.4 E.V.R.M. - VOORZIENING BIJ DE RECHTER - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - BEPERKING 
- TERMIJN VAN ÉÉN MAAND - GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - ARTIKEL 5.1.F) - VAN ZIJN VRIJHEID BEROOFDE 
VREEMDELING - RECHT OP VOORZIENING BIJ DE RECHTER - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - 
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BEPERKING - TERMIJN VAN ÉÉN MAAND - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - VAN ZIJN VRIJHEID BEROOFDE VREEMDELING - RECHT OP 
VOORZIENING BIJ DE RECHTER - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - BEPERKING - TERMIJN VAN 
ÉÉN MAAND - VERZOENBAARHEID

1º Een verzoek tot invrijheidstelling kan overeenkomstig artikel 71, derde lid, Vreemdelin-
genwet pas om de maand worden ingediend; deze bepaling strekt ertoe te vermijden dat 
de vrijheidsberoving van de vreemdeling voortdurend aan de beoordeling van de onder-
zoeksgerechten wordt onderworpen, zodat hieruit volgt dat deze termijn van een maand 
dient gerekend te worden vanaf de laatste beschikking of arrest van het onderzoeks-
gerecht tot handhaving van de vrijheidsberoving1.

2º, 3° en 4° Artikel 5.4 E.V.R.M. verhindert niet dat aan het recht op voorziening bij de  
rechter door de vreemdeling die overeenkomstig artikel 5.1.f E.V.R.M. van zijn vrijheid is 
beroofd,  bij  wet  bepaalde  beperkingen  worden  gesteld;  de  omstandigheid  dat  de 
vreemdeling die van zijn vrijheid is beroofd, pas een nieuw verzoek tot invrijheidstelling  
kan indienen een maand na de beslissing van het onderzoeksgerecht waarbij een vorig  
verzoek werd verworpen, houdt geen begrenzing in waardoor het recht op toegang tot de 
rechter in de kern wordt aangetast.

(S. T. BELGISCHE STAAT, Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid)

ARREST

(AR P.10.1456.N)

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

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 augustus 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 5.3 EVRM, artikel 71, derde lid, 

Vreemdelingenwet  en  artikel  52 Gerechtelijk  Wetboek:  anders  dan  het  arrest 
oordeelt, begint de in artikel 71, derde lid, Vreemdelingenwet bepaalde wachtter-
mijn voor het indienen van een nieuw verzoek tot invrijheidstelling niet te lopen 
vanaf de laatste beslissing van het onderzoeksgerecht die de hechtenis handhaaft, 
maar vanaf het indienen van het verzoekschrift, zo niet wordt het in artikel 5.3 
EVRM bepaalde  recht  om binnen een redelijke termijn te  worden berecht  of 
hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, geschonden.

2. Een verzoek tot invrijheidstelling kan overeenkomstig artikel 71, derde lid, 
Vreemdelingenwet  pas om de maand worden ingediend.  Deze bepaling strekt 
ertoe te vermijden dat de vrijheidsberoving van de vreemdeling voortdurend aan 
de beoordeling van de onderzoeksgerechten wordt onderworpen. Hieruit volgt 

1 Cass., 31 aug. 2010, AR P.10.1423.N, AC, 2010, nr. 490. 
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dat  deze  termijn  van  een  maand  dient  gerekend  te  worden  vanaf  de  laatste 
beschikking of arrest van het onderzoeksgerecht tot handhaving van de vrijheids-
beroving.

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

3. Artikel 5.3 EVRM heeft alleen betrekking op personen die gearresteerd zijn 
of gevangen worden gehouden overeenkomstig artikel 5.1.c dit is op verdachten 
die  in  voorlopige  hechtenis  zijn  genomen.  Die  verdragsbepaling  heeft  geen 
betrekking op personen, zoals de eiser, die van hun vrijheid zijn beroofd over-
eenkomstig artikel 5.1.f EVRM.

In  zoverre  het  middel  schending  aanvoert  van  artikel  5.3  EVRM, faalt  het 
eveneens naar recht.

4. Artikel 5.4 EVRM verhindert niet dat aan het recht op voorziening bij de 
rechter  door de vreemdeling die overeenkomstig artikel  5.1.f EVRM van zijn 
vrijheid is beroofd, bij wet bepaalde beperkingen worden gesteld.

De omstandigheid dat de vreemdeling die van zijn vrijheid is beroofd, pas een 
nieuw verzoek tot invrijheidstelling kan indienen een maand na de beslissing van 
het onderzoeksgerecht waarbij een vorig verzoek werd verworpen, houdt geen 
begrenzing in waardoor het  recht  op toegang tot  de rechter  in de kern wordt 
aangetast.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. 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.

21  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Mestdagh –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. S. Sarolea, Nijvel en C. Decordier, Gent.

Nr. 536

2° KAMER - 21 september 2010

1º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN 
VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - ONDERZOEKSGERECHTEN - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - PLAATS 
WAAR DE VREEMDELING WORDT AANGETROFFEN - BEGRIP

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - 
ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - 
PLAATS WAAR DE VREEMDELING WORDT AANGETROFFEN - BEGRIP
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3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
TERRITORIALE BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET 
- ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - PLAATS WAAR DE 
VREEMDELING WORDT AANGETROFFEN - BEGRIP

4º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN 
VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - ONDERZOEKSGERECHTEN - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - PLAATS 
WAAR DE VREEMDELING WORDT AANGETROFFEN - VASTHOUDING IN EEN WELBEPAALDE PLAATS

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - 
ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - 
PLAATS WAAR DE VREEMDELING WORDT AANGETROFFEN - VASTHOUDING IN EEN WELBEPAALDE 
PLAATS

6º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
TERRITORIALE BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET 
- ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - PLAATS WAAR DE 
VREEMDELING WORDT AANGETROFFEN - VASTHOUDING IN EEN WELBEPAALDE PLAATS

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - ARTIKEL 5.1.F) - MET HET OOG OP UITWIJZING 
AANGEHOUDEN VREEMDELING - RECHT OP VOORZIENING BIJ DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - RECHT OP VOORZIENING BIJ DE RECHTER - MET HET OOG OP 
UITWIJZING AANGEHOUDEN VREEMDELING - DRAAGWIJDTE

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - ARTIKEL 5.1.F) - MET HET OOG OP UITWIJZING 
AANGEHOUDEN VREEMDELING - RECHT OP VOORZIENING BIJ DE RECHTER - WETTELIJKE 
OMSCHRIJVING VAN DE TERRITORIALE BEVOEGDHEID - VERZOENBAARHEID

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - RECHT OP VOORZIENING BIJ DE RECHTER - MET HET OOG OP 
UITWIJZING AANGEHOUDEN VREEMDELING - WETTELIJKE OMSCHRIJVING VAN DE TERRITORIALE 
BEVOEGDHEID - VERZOENBAARHEID

1º, 2° en 3° De plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen zoals bedoeld in artikel 71,  
eerste lid, Vreemdelingenwet, is de plaats waar hij is onderschept.

4º, 5° en 6° De plaats, waar een reeds op basis van artikel 7, derde lid, Vreemdelingenwet,  
opgesloten  vreemdeling  zich  bevindt  op  het  ogenblik  van  het  nemen  of  van  het 
betekenen  van een op artikel  74/6,  §1bis,  van dezelfde  wet  gegronde  beslissing  tot  
vasthouding  in  een  welbepaalde  plaats,  is  geen  plaats  waar  de  vreemdeling  werd 
aangetroffen in de zin van artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet1.

7º, 8°, 9° en 10° Het in artikel 5.4 E.V.R.M. bepaalde recht op voorziening bij de rechter 
door  een  vreemdeling  die  overeenkomstig  artikel  5.1.f)  E.V.R.M.  van  zijn  vrijheid  is 
beroofd, houdt niet in dat die vreemdeling zelf zijn rechter kan kiezen en verhindert niet 
dat bij wet de territoriaal bevoegde rechter wordt aangewezen; de omstandigheid dat uit  
die wettelijke bevoegdheidsomschrijving volgt dat de vreemdeling zijn verzoek tot invri-
jheidstelling moet  indienen bij  de raadkamer van de correctionele rechtbank van een  
andere plaats dan die waar de beslissing tot  vrijheidsberoving is genomen of hem is  
betekend, houdt geen begrenzing in waardoor het recht tot toegang tot de rechter in de 
kern wordt aangetast. 

1 Cass., 27 juli 2010, AR P.10.1165.N, AC, 2010, nr. 484. 
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(S. T. BELGISCHE STAAT, Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid)

ARREST

(AR P.10.1490.N)

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

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 augustus 2010.
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 5.4 EVRM en artikel 71, eerste 

lid,  Vreemdelingenwet:  anders  dan het  arrest  oordeelt,  is  het  kantoor  van  de 
dienst vreemdelingenzaken waar de beslissing tot het vasthouden in een welbe-
paalde plaats aan de eiseres is betekend, de plaats waar zij werd aangetroffen 
zoals bedoeld in artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet, zodat het verzoek tot 
invrijheidstelling kon worden aangebracht bij de raadkamer van de correctionele 
rechtbank te Brussel, zo niet wordt het in artikel 5.4 EVRM bepaalde recht op 
toegang tot de rechter op oneigenlijke wijze beperkt.

2. Krachtens artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet kan de vreemdeling die 
het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepas-
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.

De plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen zoals bedoeld in artikel 71, 
eerste lid, Vreemdelingenwet, is de plaats waar hij is onderschept.

De plaats waar een reeds op basis van artikel 7, derde lid, opgesloten vreemde-
ling zich bevindt op het ogenblik van het nemen of van het betekenen van een op 
artikel  74/6,  §1bis,  Vreemdelingenwet  gegronde  beslissing tot  vasthouding in 
een welbepaalde plaats, is geen plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen in 
de zin van artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet. 

Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Het in artikel 5.4 EVRM bepaalde recht op voorziening bij de rechter door 

de  vreemdeling  die  overeenkomstig  artikel  5.1.f  EVRM  van  zijn  vrijheid  is 
beroofd, houdt niet in dat die vreemdeling zelf zijn rechter kan kiezen en verhin-
dert aldus niet dat bij wet de territoriaal bevoegde rechter wordt aangewezen.

De omstandigheid dat uit de wettelijke bevoegdheidsomschrijving volgt dat de 
vreemdeling zijn verzoek tot invrijheidstelling moet indienen bij de raadkamer 
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van de correctionele rechtbank van een andere plaats dan die waar de beslissing 
tot vrijheidsberoving is genomen of hem is betekend, houdt geen begrenzing in 
waardoor het recht tot toegang tot de rechter in de kern wordt aangetast. 

In zoverre kan het middel 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 eiseres in de kosten.

21  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Mestdagh –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Z. Chihaoui, Brussel.

Nr. 537

2° KAMER - 22 september 2010

1º OPENBAAR MINISTERIE - OPSPORINGSONDERZOEK - OPSPORING VAN MISDADEN EN 
WANBEDRIJVEN - MEDEWERKING VAN DE BANKEN - BANKVORDERING - MOTIVERING - SANCTIE

2º STRAFVORDERING - PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSONDERZOEK - OPSPORING 
VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN - MEDEWERKING VAN DE BANKEN - BANKVORDERING - 
MOTIVERING - SANCTIE

3º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALLERLEI - 
STRAFVORDERING - PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSONDERZOEK - OPSPORING VAN 
MISDADEN EN WANBEDRIJVEN - MEDEWERKING VAN DE BANKEN - VOORWAARDE

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOORONDERZOEK EN GERECHTELIJK ONDERZOEK - 
VERHOOR DOOR DE POLITIE - PROCES-VERBAAL - VORM - IN SUBSTANTIE AANGEBODEN - 
VOORWAARDEN

5º POLITIE - INLICHTINGEN - VERHOOR - PROCES-VERBAAL - VORM - IN SUBSTANTIE 
AANGEBODEN - VOORWAARDEN

1º, 2° en 3° De in artikel 46quater van het Wetboek van Strafvordering bedoelde motiver-
ingsplicht die de procureur des Konings onder bepaalde voorwaarden in staat stelt de 
medewerking van de banken of kredietinstellingen te vorderen, is noch substantieel noch 
op straffe van nietigheid voorgeschreven; de wet laat het aan de rechter over om de 
eventuele  gevolgen  van  de  niet-naleving  van  deze  vormvereiste  te  bepalen.  (Art. 
46quater, Wetboek van Strafvordering)

4º en 5° Noch artikel 31 Taalwet Gerechtszaken, noch artikel 47bis van het Wetboek van  
Strafvordering, verbieden de verbalisanten om in substantie te berichten over wat hun  
buiten een verhoor in de zin van die artikelen is verteld. (Art. 31, Taalwet Gerechtszaken; 
Art. 47bis, Wetboek van Strafvordering)
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(V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0172.F)

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De appelrechters wijzen het verweer van de eiseres betreffende de nietigver-

klaring van de bankvorderingen niet af op grond dat artikel 46quater Wetboek 
van Strafvordering te dezen niet van toepassing was, maar merken alleen op dat 
de huidige tekst van die bepaling, zoals zij door de eiseres wordt aangehaald, niet 
overeenstemde met de tekst die op het ogenblik van het opstellen van die vorde-
ringen van kracht was.

Het onderdeel dat op een foutieve lezing van het arrest berust, mist feitelijke 
grondslag.

Tweede, vierde, vijfde en zesde onderdeel samen
Krachtens artikel 46quater, §1, a, en §2, Wetboek van Strafvordering, zoals het 

te dezen van toepassing is, kan de procureur des Konings, wanneer er ernstige 
aanwijzingen zijn van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van ten minste 
een jaar staat, bij een schriftelijke en met redenen omklede beslissing de mede-
werking van de bank of kredietinstelling vorderen om de lijst te verkrijgen van 
de bankrekeningen waarvan de verdachte titularis, gevolmachtigde of de uitein-
delijke gerechtigde is, en, in voorkomend geval, alle gegevens hieromtrent.

De in  paragraaf  2  bedoelde  motiveringsplicht  is  noch  substantieel  noch op 
straffe van nietigheid voorgeschreven. De wet laat het aan de rechter over om de 
eventuele gevolgen van de niet-naleving van dat vormvereiste te bepalen.

In zoverre de onderdelen het tegendeel aanvoeren, falen zij naar recht.
Derde onderdeel
Het onderdeel dat gericht is tegen een overtollige reden van het arrest, is niet 

ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Tweede middel
Het middel voert aan dat het arrest dat weigert het proces-verbaal 1781/04 van 

17 mei 2004 nietig te verklaren, de artikelen 31 en 40 Taalwet Gerechtszaken 
alsook artikel 47bis Wetboek van Strafvordering schendt.

Krachtens  artikel  31  Taalwet  Gerechtszaken,  gebruiken  de  partijen  die  in 
persoon verschijnen, in al de ondervragingen van het  opsporingsonderzoek en 
van het gerechtelijk onderzoek, de taal van hun keuze voor al hun mondelinge 
verklaringen.

Artikel  47bis Wetboek  van  Strafvordering  vereist  niet  dat  een  persoon,  in 
welke  hoedanigheid  ook,  wordt  gehoord,  maar  bepaalt  alleen  welke  rechts-
vormen in acht moeten worden genomen indien dat verhoor noodzakelijk wordt 
geacht.

Geen  van  die  bepalingen  verbiedt  de  verbalisanten  om  in  substantie  te 
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berichten over wat buiten een verhoor in de zin van die artikelen tegen hen is 
gezegd.

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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Cornelis  –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Genicot,  advocaat-
generaal – Advocaat: mr. A. Masset, Verviers.

Nr. 538

2° KAMER - 22 september 2010

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- VONNISSEN - MOTIVERINGSPLICHT - VORMVEREISTE

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
ALGEMEEN - GRONDWET - ARTIKEL 149 - MOTIVERINGSPLICHT - VORMVEREISTE

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — ALGEMEEN - ALCOHOLINTOXICATIE - 
RIJDEN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP - ALCOHOLSPIEGEL - MEETTOESTEL - GECOMBINEERD 
TOESTEL - ADEMTEST - ADEMANALYSE - ALCOHOLTEST - ALCOHOLMETER - HOMOLOGATIE - 
CONTROLE - GELDIGHEID

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - VERHOOR - PROCES-VERBAAL - 
VOORGEDRUKTE VERKLARING - BEWIJSWAARDE - VOORWAARDEN

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - VERHOOR - 
PROCES-VERBAAL - VOORGEDRUKTE VERKLARING - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING - VOORWAARDEN

6º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — ALGEMEEN - ALCOHOLINTOXICATIE - 
VERHOOR - PROCES-VERBAAL - VOORGEDRUKTE VERKLARING - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING - VOORWAARDEN

7º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — ALGEMEEN - ALCOHOLINTOXICATIE - 
RIJDEN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP - ALCOHOLSPIEGEL - MEETTOESTEL - HOMOLOGATIE - 
CONTROLEORGANISME - FABRIKANT - INVOERDER - ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID - 
VOORWAARDE - BEGRIP

1º en 2° Het feit dat het antwoord van de rechter  ontoereikend is kan geen schending  
uitmaken van artikel 149 van de Grondwet, dat alleen een vormvereiste oplegt die geen 
verband houdt met de kwaliteit van het op de conclusie gegeven antwoord.
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3º De appelrechters omkleden hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden 
haar naar recht, door te vermelden dat het gecombineerde toestel dat tegelijkertijd dienst 
doet als alcoholtest en alcoholmeter, overeenkomstig de voorschriften was nagezien en 
geijkt, zoals blijkt uit het door het openbaar ministerie neergelegde attest, en, na erop  
gewezen te hebben dat de reglementaire voorschriften strenger zijn ten aanzien van het  
ademanalysetoestel dan ten aanzien van het testtoestel, met de vaststelling dat het attest  
van periodiek nazicht vermeldt dat het litigieuze toestel was gecontroleerd als analyse-
toestel dat voor de ademtest kan worden gebruikt. (Artt. 20 en 21, KB 21 april 2007)

4º, 5° en 6° De rechter miskent noch de regels betreffende de bewijsvoering noch het recht 
van verdediging, wanneer hij geloof hecht aan een verklaring, zelfs aan een voorgedrukte  
verklaring, in een proces-verbaal dat regelmatig bij het dossier was gevoegd en dat de 
partijen vrij hebben kunnen tegenspreken.  (Artt. 26 en 28, KB 21 april 2007; Algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

7º Het feit alleen dat de exploitatiezetel van het organisme dat met het nazicht van het  
toestel  is  belast en het hoofdkantoor van de fabrikant  of  van de invoerder,  hetzelfde 
adres hebben, is geen afdoende reden om de geldigheid te betwisten van de door de  
overheid afgegeven accreditatie. (Art. 9, KB 21 april 2007; Art. 59, Wegverkeerswet)

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0226.F)

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

onele rechtbank te Neufchâteau van 2 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, tien middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste en zevende middel
De eiser wordt vervolgd wegens twee telastleggingen van alcoholintoxicatie. 

Voor de appelrechters voert hij aan dat het gecombineerde toestel dat tegelijker-
tijd  dienst  doet  als  alcoholtester  en  alcoholmeter,  zoals  het  door  de  politie 
gebruikt wordt, alleen voor laatstgenoemde functie was nagezien. Hij voert aan 
dat het vonnis dat verweer alleen op beknopte wijze beantwoordt, dat het de arti-
kelen 20 en 21 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de adem-
testtoestellen en de ademanalysetoestellen schendt en dat het strafdossier geen 
bewijs  bevat  dat  dit  toestel  aan  de  voor  de  ademtest  vereiste  voorwaarden 
voldoet.

In zoverre de middelen een onderzoek van feitelijke gegevens vereisten, waar-
voor het Hof niet bevoegd is, zijn zij niet ontvankelijk.

Het feit dat het antwoord van de rechter ontoereikend is, kan geen schending 
uitmaken van artikel 149 Grondwet, dat alleen een vormvereiste oplegt dat geen 
verband houdt met de kwaliteit van het op de conclusie gegeven antwoord.

In zoverre de middelen het tegendeel aanvoeren, falen zij naar recht.
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Het  vonnis  vermeldt  dat  het  voormelde  toestel  overeenkomstig  de  voor-
schriften werd nagezien en geijkt, zoals blijkt uit het door het openbaar minis-
terie neergelegde attest. Nadat het vonnis erop heeft gewezen dat de reglemen-
taire voorschriften strenger zijn ten aanzien van het ademanalysetoestel dan ten 
aanzien van het  testtoestel,  stelt  het  vast  dat  het  attest  van periodiek nazicht 
vermeldt dat het litigieuze toestel was gecontroleerd als analysetoestel dat voor 
de ademtest kan worden gebruikt.

De appelrechters  omkleden hun beslissing aldus regelmatig met redenen en 
verantwoorden haar naar recht.

De middelen kunnen wat dat betreft niet worden aangenomen.
(…)
Vierde middel
Het middel  verwijt  de appelrechters  dat  zij  hebben geoordeeld dat  de eiser 

door de politie was geïnformeerd over zijn rechten met betrekking tot de moge-
lijkheid  om  een  tweede  ademanalyse  te  vragen  en  een  tegenexpertise  door 
middel  van een  bloedproef  te  laten uitvoeren.  De eiser  voert  aan  dat  uit  het 
proces-verbaal niet blijkt dat die informatie is verstrekt, aangezien de verbalisant 
zich ertoe beperkt heeft zijn verklaring op een formulier te noteren.

Noch de artikelen 26 en 28 van het koninklijk besluit van 21 april 2007, noch 
enige andere  wettelijke bepaling,  leggen de rechter  de verplichting op om de 
verklaring van de betrokken persoon die in de vorm van een voorgedrukt formu-
lier in een proces-verbaal wordt vermeld, ongeloofwaardig te vinden op de enige 
grond dat op de kant van die verklaring geen handgeschreven vermelding staat 
die de verklaring bevestigt, ontkracht of vervolledigt.

De rechter miskent noch de regels betreffende de bewijsvoering noch het recht 
van  verdediging,  wanneer  hij  geloof  hecht  aan  een  verklaring,  zelfs  aan  een 
voorgedrukte, in een proces-verbaal dat regelmatig bij het dossier werd gevoegd 
en dat de partijen vrij hebben kunnen tegenspreken.

Het middel faalt naar recht.
(…)
Tiende middel
Het middel verwijt de appelrechters dat zij hebben geoordeeld dat het controle-

organisme voldeed aan de bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 april 
2007 vereiste garantie inzake onafhankelijkheid ten aanzien van de fabrikant, en 
de eiser hebben verplicht het bewijs te leveren van het gebrek aan onpartijdig-
heid van het voormelde organisme.

Volgens het vonnis is het feit alleen dat de exploitatiezetel van het organisme 
dat met het nazicht van het toestel is belast en de maatschappelijke zetel van de 
fabrikant of van de invoerder hetzelfde adres hebben, geen afdoende reden om de 
geldigheid te betwisten van de door de overheid afgegeven accreditatie.

Het vonnis leidt dat af uit het feit dat de bevoegde overheid geacht wordt eerst 
na te gaan of dat organisme, overeenkomstig de wet, aan de garanties voldeed 
inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid ten aanzien van de fabrikant of de 
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verkoper, en dat garantie op het gebied van onafhankelijkheid betekent dat het 
organisme een entiteit is waarvan de belangen niet haaks staan op de commer-
ciële  of  operationele  belangen  van  een  fabrikant,  invoerder  of  gebruiker  die 
betrokken is bij controleactiviteiten in de zin van artikel 59 Wegverkeerswet.

Met die overwegingen ontnemen de appelrechters alle geloofwaardigheid aan 
de verdenkingen van partijdigheid die de eiser tegen het controleorganisme koes-
tert.

Die weigering, zoals zij hierboven met redenen is omkleed, keert de bewijslast 
niet om, miskent het vermoeden van onschuld niet en schendt evenmin de arti-
kelen 149 Grondwet en 9 van het voormelde koninklijk besluit.

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 bevat geen onregelmatigheid die de eiser zou 
kunnen benadelen.

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

22  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J. Baudoin, Neufchâteau.

Nr. 539

2° KAMER - 22 september 2010

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE 
EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - AMBTSHALVE IN DE PLAATS GESTELDE GROND - 
GEEN HEROPENING VAN HET DEBAT - GEEN DEBAT OP TEGENSPRAAK

2º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - AMBTSHALVE IN DE PLAATS GESTELDE 
GROND - GEEN HEROPENING VAN HET DEBAT - GEEN DEBAT OP TEGENSPRAAK

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - AMBTSHALVE IN DE PLAATS 
GESTELDE GROND - GEEN HEROPENING VAN HET DEBAT - GEEN DEBAT OP TEGENSPRAAK - 
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING

4º TUSSENKOMST - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - TUSSENKOMST VOOR HET HOF VAN CASSATIE - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

1º,  2° en 3° De rechter  kan geen vordering van een partij  toewijzen en evenmin haar  
vordering afwijzen, door te steunen op een middel dat niet voor hem is aangevoerd en  
waarover de partijen geen verweer hebben kunnen voeren, zonder die partijen de kans te 
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bieden dat middel te betwisten, zo nodig door een heropening van het debat te bevelen1.  
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

4º  Het  recht  dat  artikel  19bis-17  van  de  wet  van  21  november  1989  betreffende  de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, toekent aan het Gemeen-
schappelijk  Motorwaarborgfonds,  heeft  betrekking  op  de  tussenkomst  voor  de 
strafgerechten waarbij  de burgerlijke rechtsvordering tot  vergoeding van de door een 
motorrijtuig veroorzaakte schade, aanhangig is gemaakt; het biedt het Gemeenschap-
pelijk Motorwaarborgfonds niet de gelegenheid om voor het Hof van Cassatie tussen te  
komen, wanneer het in hoger beroep niet in het geding was geroepen en de beslissing  
waartegen cassatieberoep is ingesteld geen dictum bevat dat op het Fonds betrekking 
heeft. (Art. 19bis-17, WAM 1989)

(DEXIA INSURANCE BELGIUM nv T. V. e.a.; GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, vrijwillig tussen-
gekomen partij)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0552.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen drie vonnissen in hoger beroep van door de 

correctionele rechtbank te Charleroi van 24 maart 1997, 22 januari 2007 en 25 
januari 2010.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De vrijwillig tussengekomen partij heeft op 20 september 2010 een verzoek-

schrift neergelegd tot verwerping van het cassatieberoep.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep
Tweede onderdeel
De eiseres voert aan dat de correctionele rechtbank het algemeen beginsel van 

de eerbiediging van het recht van verdediging miskent. 
De  rechter  kan  geen  vordering  van  een  partij  toewijzen  en  evenmin  haar 

vordering afwijzen, door te steunen op een middel dat niet voor hem is aange-
voerd en waarover de partijen geen verweer hebben kunnen voeren, zonder die 
partijen de kans te bieden dat middel te betwisten, zo nodig door een heropening 
van het debat te bevelen.

De eiseres heeft aangevoerd dat de verzekeraar, in het geval bepaald in artikel 
13, vierde lid, van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen, dat in bijlage gevoegd is bij het koninklijk 
besluit van 14 december 1992, de overeenkomst kan opzeggen bij een ter post 
aangetekende brief die gevolgen heeft vanaf de dag volgend op de dag van de 
verzending van de brief.

De tegenpartij heeft aangevoerd dat artikel 13 van de modelovereenkomst niet 

1 Cass., 21 jan. 2008, AR S.07.0070.F, AC, 2008, nr. 43.
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in die zin kon worden uitgelegd, aangezien de opzegging, volgens haar, hoe dan 
ook toch geen uitwerking kan hebben vóór het verstrijken van de in het tweede 
lid van het voormelde artikel bedoelde termijn.

Het  vonnis oordeelt  dat  de verzekeringsmaatschappij,  door haar  verzekerde 
over  de  opzegging  van  de  overeenkomst  te  informeren  door  middel  van  een 
bericht dat haar eerst werd toegezonden de dag voordat de opzegging uitwerking 
kreeg, de regel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst miskent.

De appelrechters verwerpen aldus het verweer van de verzekeraar en wijzen de 
vordering toe van zijn tegenpartijen,  op een rechtsgrond die door geen enkele 
partij was aangevoerd.

Het onderdeel is gegrond.
De hierna uit te spreken vernietiging van het vonnis van 24 maart 1997, brengt 

de vernietiging mee van het daaruit voortvloeiende vonnis van 25 januari 2010, 
aangezien beide beslissingen de eiseres hoofdelijk tot schadeloosstelling van de 
verweerders veroordelen. De onwettigheid van het eerste vonnis brengt daaren-
tegen geen vernietiging mee van het vonnis van 22 januari 2007 omdat laatstge-
noemd vonnis zich ertoe beperkt de heropening van het debat te bevelen met het 
oog op neerlegging van stukken en het bestaan van dat vonnis los van de vernie-
tigde beslissing, verantwoord kan zijn.

De vijfde en zesde verweerster voeren aan dat de vernietiging, gesteld dat zij 
uitgesproken wordt, zich moet uitstrekken tot "de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering  tegen  het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds".  De 
bestreden  vonnissen  bevatten  geen  dergelijk  dictum,  aangezien  het  Gemeen-
schappelijk Motorwaarborgfonds niet met de verweersters in hoger beroep in het 
geding betrokken was.

B. De vrijwillige tussenkomst
Het recht dat artikel 19bis-17 WAM 1989 toekent aan het Gemeenschappelijk 

Motorwaarborgfonds,  heeft  betrekking  op  de  tussenkomst  voor  de  strafge-
rechten, waarbij de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de door een 
motorrijtuig veroorzaakte schade, aanhangig is gemaakt.

Dat artikel is van toepassing op de rechtsplegingen die voor de bodemrechter 
zijn ingeleid, en laat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet toe voor 
het Hof van Cassatie tussen te komen wanneer het in hoger beroep niet in het 
geding  was  geroepen  en  de  beslissing  waartegen  cassatieberoep  is  ingesteld, 
geen dictum bevat dat op het Fonds betrekking heeft.

De vordering tot tussenkomst is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden vonnissen van 24 maart 1997 en 25 januari 2010 in 

zoverre zij uitspraak doen over de burgerlijke rechtsvorderingen tegen de eiseres.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige alsook de vordering tot tussen-

komst.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt  op de kant  van de 
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gedeeltelijk vernietigde vonnissen.
Veroordeelt de eiseres in een vierde van de kosten van haar cassatieberoep en 

de verweerders in een achtste van de voormelde kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Doornik, 

zitting houdende in hoger beroep.

22 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Verbist, Maes en T'Kint.

Nr. 540

2° KAMER - 22 september 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN. 
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING - WERKNEMER - 
GEMEENTEAMBTENAAR - ONGEVAL - FOUT VAN EEN DERDE - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 
WERKGEVER DIE IN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMER IS GESUBROGEERD - GRENZEN

2º INDEPLAATSSTELLING - WERKNEMER - GEMEENTEAMBTENAAR - ONGEVAL - FOUT VAN 
EEN DERDE - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - WERKGEVER DIE IN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMER IS 
GESUBROGEERD - GRENZEN

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - WERKNEMER - GEMEENTEAMBTENAAR - ONGEVAL - FOUT VAN EEN DERDE - 
WERKGEVER - UITKERING VAN LOON - EIGEN SCHADE - HERSTEL - OMVANG - GRENZEN

1º en 2° Aangezien de gesubrogeerde de rechtsvordering van de schuldeiser die hij opvolgt  
in eigen naam instelt en de subrogatie slechts geschiedt tot beloop van wat de gesubro-
geerde daadwerkelijk heeft  betaald, kan laatstgenoemde van de aansprakelijke derde 
niet méér vorderen dan de uitkeringen die hij ten gunste van de getroffene heeft verricht  
en  niet  méér  dan  het  bedrag  van  de  vergoeding  waarop  de  getroffene  recht  heeft 
krachtens het gemeen recht en dat dezelfde schade dekt.

3º  Het feit  dat  de werkgever zijn  werknemer  reeds vóór diens ongeval,  voor deeltijdse 
prestaties een volledige wedde uitbetaalde en hem de helft van zijn uitgaven heeft uitbe-
taald, op grond dat hij ten gevolge van dat ongeval alleen een deeltijdse prestatie heeft  
moeten ontberen, stelt het Hof niet in staat na te gaan of de rechtbank, wat de eigen  
schade van de werkgever betreft en niet de schade van de getroffene in wiens rechten  
laatstgenoemde  volgens  het  vonnis  is  gesubrogeerd,  door  vijftig  procent  van  het  
brutoloon toe te kennen terwijl het invaliditeitspercentage en het percentage van arbeid-
songeschiktheid slechts zesentwintig procent bedraagt, geen bedrag heeft toegekend dat  
hoger ligt dan het bedrag waarop de subrogant recht heeft. 

(H. e.a. T. DE STAD CHIMAY)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0698.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 



2258 HOF VAN CASSATIE 22.9.10 - Nr. 540 

correctionele rechtbank te Charleroi van 9 maart 2010.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
De verweerster voert aan dat de reden waarop kritiek wordt uitgeoefend, over-

tollig is omdat de appelrechters het beginsel van het eigen verhaalsrecht van de 
verweerster hebben aangenomen.

De rechtbank maakt evenwel een onderscheid tussen de betaling van het bruto-
loon en de betaling door het vereffenen van werkgeversbijdragen en zij heeft 
alleen  de  vordering  van  laatstgenoemde  schade  als  een  eigen  verhaalsrecht 
aangemerkt.

De grond van niet-ontvankelijkheid die op een foutieve interpretatie van het 
vonnis berust, kan niet worden aangenomen.

De overige gronden van niet-ontvankelijkheid van het middel
In strafzaken hangt de ontvankelijkheid van het middel niet af van de verwij-

zing naar de wettelijke bepaling waarvan de schending wordt aangevoerd, ook 
als het  cassatieberoep tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering is 
gericht.  Het  volstaat  dat  het  middel  duidelijk  de  aangeklaagde  onwettigheid 
vermeldt, wat het geval is.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Middel
Eerste onderdeel
Het middel voert schending aan van de artikelen 1251 tot 1253, 1382 en 1383 

Burgerlijk Wetboek en artikel 149 Grondwet. Het vonnis schendt de gemeen-
rechtelijke regels die op de schadevergoeding en de subrogatie in de rechten van 
het slachtoffer van toepassing zijn, of althans laat het vonnis niet toe dat het Hof 
toezicht uitoefent op de naleving van die regels.

Om  de  eisers  tot  schadeloosstelling  van  de  Stad  Chimay  te  veroordelen, 
oordeelt het vonnis dat de verweerster, in haar hoedanigheid van publieke werk-
gever van de bij het ongeval verwonde gemeenteambtenaar en als partij die in de 
rechten van de getroffene is gesubrogeerd, van de beklaagde en van de verzeke-
raar de terugbetaling kan vorderen van het loon dat zij die ambtenaar sedert zijn 
ongeval tot zijn vervroegde pensionering heeft doorbetaald.

Het vonnis grondt de beslissing dat de rechtsvordering van de verweerster een 
subrogatoire vordering is, op artikel 102 van het administratieve statuut van de 
Stad, krachtens hetwelk, wanneer de afwezigheid van de ambtenaar te wijten is 
aan een ongeval dat door de fout van een derde is veroorzaakt, de ambtenaar zijn 
wedde slechts uitgekeerd krijgt als voorschot op de schadeloosstelling die door 
die voormelde derde is verschuldigd, en op voorwaarde, bij iedere betaling, dat 
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de gemeente wordt gesubrogeerd in diens rechten tegen de veroorzaker van het 
ongeval, dit tot beloop van de door de gemeente uitgekeerde bedragen.

Aangezien  de  gesubrogeerde  de  rechtsvordering  van  de  schuldeiser  die  hij 
opvolgt, in eigen naam instelt, en de subrogatie slechts geschiedt tot beloop van 
wat de gesubrogeerde daadwerkelijk heeft  betaald,  kan de verweerster van de 
aansprakelijke derde niet méér vorderen dan de uitkeringen die zij de getroffene 
heeft  betaald en  kan zij  van  hem niet  méér  vorderen  dan  het  bedrag  van de 
vergoeding waarop het slachtoffer recht heeft krachtens het gemeen recht en dat 
dezelfde schade dekt.

Het vonnis stelt vast dat de gemeenteambtenaar gewond raakte op 17 oktober 
2001, dat hij sedert die dag volledig arbeidsongeschikt was tot 31 maart 2003, 
dat de consolidatie dagtekent van 31 maart 2003, met zesentwintig procent inva-
liditeit en gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, dat de ambtenaar op 1 
juli 2005 op vervroegd pensioen werd gestuurd, dat hij reeds vóór het ongeval 
wegens een beroepsziekte slechts halftime werkte, maar daarvoor wel een volle-
dige wedde ontving en dat hij sedert 17 oktober 2001 niet meer voor de Stad 
heeft gewerkt, maar zijn salaris doorbetaald kreeg.

De vergoeding die de correctionele rechtbank aan de verweerster toekent, is 
vastgesteld op de helft van haar totale uitgaven, wat gelijk staat met het bruto-
loon en de werkgeversbijdragen voor het tijdvak tussen het ongeval tot de pensi-
onering.

Het vonnis grondt de toekenning aan de werkgever,  van de helft van diens 
uitgaven, hierop dat de verweerster door het ongeval alleen een deeltijdse pres-
tatie heeft moeten ontberen.

Wat de eigen schade van de werkgever betreft en niet de schade van de getrof-
fene in wiens rechten laatstgenoemde volgens het vonnis is gesubrogeerd, stelt 
die reden op zich het Hof niet in staat na te gaan of de rechtbank, door vijftig 
procent van het brutoloon toe te kennen terwijl het invaliditeitspercentage en het 
percentage  van  arbeidsongeschiktheid  slechts  zesentwintig  procent  bedraagt, 
geen bedrag heeft toegekend dat hoger ligt dan het bedrag waarop de indeplaats-
steller recht heeft.

Het onderdeel is wat dat betreft gegrond.
Dictum
Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

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

Veroordeelt de verweerster in de kosten.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Bergen, zitting houdend in 
hoger beroep.

22 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:  
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mrs. Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 541

2° KAMER - 22 september 2010

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - UITLEVERING - UITLEVERING AAN ITALIË - 
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TOEPASSING VAN HET KADERBESLUIT VAN DE RAAD VAN DE 
EUROPESE UNIE VAN 13 JUNI 2002 - ARTIKEL 32 - BELGIË - VOORBEHOUD - GEEN 
VOORBEHOUD - TEN LAATSTE OP 7 AUGUSTUS 2002 GEPLEEGDE FEITEN - TOEPASSELIJKE 
WETGEVING

2º UITLEVERING - UITLEVERING AAN ITALIË - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - KADERBESLUIT 
VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE VAN 13 JUNI 2002 - ARTIKEL 32 - VOORBEHOUD - 
GEEN VOORBEHOUD - TEN LAATSTE OP 7 AUGUSTUS 2002 GEPLEEGDE FEITEN - TOEPASSELIJKE 
WETGEVING

3º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - UITLEVERING AAN ITALIË - TEN LAATSTE OP 7 
AUGUSTUS 2002 GEPLEEGDE FEITEN - TOEPASSELIJKE WETGEVING

4º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
ONDERZOEKSOPDRACHTEN - UITVAARDIGENDE STAAT - TOEZICHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
BEVOEGDHEID - GRENZEN

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
ONDERZOEKSOPDRACHTEN - UITVAARDIGENDE STAAT - TOEZICHT - BEVOEGDHEID - GRENZEN

6º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - SCHENGEN-SIGNALERING - ARRESTATIE - 
VERZOEK OM RECHTSHULP - WETTIGHEID - TOEZICHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
BEVOEGDHEDEN - GRENZEN

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - SCHENGEN-
SIGNALERING - ARRESTATIE - VERZOEK OM RECHTSHULP - WETTIGHEID - TOEZICHT - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEDEN - GRENZEN

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - SCHENGEN-SIGNALERING - 
ARRESTATIE - VERZOEK OM RECHTSHULP - WETTIGHEID - TOEZICHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
BEVOEGDHEDEN - GRENZEN

1º en 2° In tegenstelling tot Italië heeft België geen gebruik gemaakt van het voorbehoud,  
bedoeld in artikel 32 van het kaderbesluit van 13 juni 2002 van de Raad van de Europese 
Unie, dat bepaalt dat de uitvoerende lidstaten over de mogelijkheid beschikken om de  
toepassing van de oude uitleveringsregeling te handhaven voor de feiten die ten laatste 
op 7 augustus 2002 zijn gepleegd.

3º Wat Italië betreft blijft de procedure van uitlevering alleen toepasselijk op de uitlevering 
aan  België,  door  die  Staat,  van een op grond  van een Europees  aanhoudingsbevel  
gezochte persoon voor feiten die ten laatste op 7 augustus 2002 zijn gepleegd, en niet 
voor de overlevering van dergelijk persoon door België aan die Staat. (Art. 44, §3, derde 
lid, Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel)

4º en 5° De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel is een rechtspleging die 
losstaat van de onderzoeksopdrachten die in de uitvaardigende Staat of op grond van  
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een internationale ambtelijke opdracht zijn uitgevoerd; de maatregelen die in dat kader 
worden genomen houden geen verband met de verificaties die de onderzoeksgerechten 
met toepassing van de artikelen 16, §1, en 17, §4, van de wet van 19 december 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel, moeten verrichten. (Artt. 16, §1, en 17, §4, 
Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel)

6º, 7° en 8° Het Europees aanhoudingsbevel  en de internationale Schengensignalering  
maken het mogelijk in een woning binnen te dringen om de gezochte persoon aan te 
houden, en het gerecht mag dat bevel alleen onderzoeken zonder dat het de wettigheid 
moet nagaan van een verzoek tot rechtshulp vanwege de Italiaanse autoriteiten. (Art. 5.1, 
EVRM)

(P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1509.F)

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

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het eerste middel in zijn geheel
Het middel voert aan dat de op grond van de Wet Europees Aanhoudingsbevel 

ingestelde procedure van tenuitvoerlegging niet op de eiser kon worden toege-
past, aangezien de feiten van drugshandel waarvoor hij door de Italiaanse over-
heid wordt gezocht, van 1996 dateren.

In  strijd met wat het  middel  aanvoert  heeft  niet  België  maar Italië  gebruik 
gemaakt van het voorbehoud, bedoeld in artikel 32 van het kaderbesluit van 13 
juni 2002 van de Raad van de Europese Unie. Dat artikel bepaalt dat de uitvoe-
rende lidstaten over de mogelijkheid beschikken om de toepassing van de oude 
uitleveringsregeling te handhaven voor de feiten die ten laatste op 7 augustus 
2002 zijn gepleegd.

Krachtens artikel 44, §3, derde lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel, is deze 
wet in de relaties met de bevoegde Italiaanse autoriteiten van toepassing op de 
aanhouding en overlevering van een gezochte persoon op grond van een Euro-
pees aanhoudingsbevel, wegens feiten gepleegd na 7 augustus 2002.

Daaruit volgt dat, wat Italië betreft, de procedure van uitlevering alleen toepas-
selijk blijft op de overlevering aan België, door die Staat, van een op grond van 
een Europees aanhoudingsbevel gezochte persoon, voor feiten die ten laatste op 
7 augustus 2002 zijn gepleegd, en niet voor de overlevering van een dergelijk 
persoon door België aan die Staat.

Het middel faalt naar recht.
Het tweede middel in zijn geheel
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De eiser voert aan dat zijn aanhouding een schending inhoudt van artikel 5.1 
EVRM, aangezien  het  feit  dat  het  dossier  geen  stukken bevat  betreffende  de 
observatiemaatregelen  die  in  het  kader  van  een  internationale  ambtelijke 
opdracht genomen zijn om hem op te sporen en aan te houden, het toezicht op de 
wettigheid van die maatregelen onmogelijk maakt.

In zoverre het onderzoek van het middel vereist dat feiten worden onderzocht, 
terwijl het Hof daartoe niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk. Het middel is 
eveneens niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, in zoverre het aanvoert dat de 
politie eerst een woning is binnengedrongen die niet de woning van de eiser was.

De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel is een rechtspleging 
die losstaat van de onderzoeksopdrachten die in de uitvaardigende Staat of op 
grond van een internationale ambtelijke opdracht worden uitgevoerd. De maatre-
gelen die in dit kader worden genomen houden geen verband met de verificaties 
die de onderzoeksgerechten met toepassing van de artikelen 16, §1, en 17, §4, 
Wet Europees Aanhoudingsbevel moeten verrichten.

Volgens  artikel  15,  2°,  Wet  Politieambt,  hebben  de  politiediensten,  bij  het 
vervullen van hun opdrachten van gerechtelijke politie, als taak de personen in 
wier  aanhouding door de wet  wordt  voorzien,  op te sporen, te vatten,  aan te 
houden en ter beschikking te stellen van de bevoegde overheden.

Krachtens artikel 9 Wet Europees Aanhoudingsbevel, is het Europees aanhou-
dingsbevel een aanhoudingstitel. Overeenkomstig artikel 2 Voorlopige Hechte-
niswet, staat het aan de procureur des Konings de politiediensten te bevelen om 
de gezochte  persoon te vatten door,  zo nodig,  in zijn verblijfplaats  binnen te 
dringen.

Het arrest dat oordeelt dat het Europees aanhoudingsbevel en de internationale 
Schengensignalering het mogelijk maken in een woning binnen te dringen om de 
gezochte persoon aan te houden en dat het hof van beroep dat bevel alleen mag 
onderzoeken zonder de wettigheid te mogen nagaan van een verzoek tot rechts-
hulp vanwege de Italiaanse autoriteiten, schendt de aangevoerde verdragsbepa-
ling niet.

Het middel kan in zoverre 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.

22  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-
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generaal – Advocaat: mr. H. El Abouti, Brussel.

Nr. 542

1° KAMER - 23 september 2010

1º GEMEENTE - GEDING DOOR MEERDERE INWONERS INGELEID NAMENS HUN GEMEENTE - 
UITOEFENING, DOOR DE GEMEENTE, VAN HAAR RECHT OM AAN DAT GEDING DEEL TE NEMEN - 
GEVOLG VOOR DE RECHTSVORDERING VAN DE INWONERS

2º VORDERING IN RECHTE - GEDING DOOR MEERDERE INWONERS INGELEID NAMENS HUN 
GEMEENTE - UITOEFENING, DOOR DE GEMEENTE, VAN HAAR RECHT OM AAN DAT GEDING DEEL TE 
NEMEN - GEVOLG VOOR DE RECHTSVORDERING VAN DE INWONERS

1º  en  2°  Wanneer  inwoners,  bij  stilzitten  van  het  gemeentelijk  college,  namens  hun 
gemeente een geding hebben ingeleid, kan de gemeente niet langer vrij beschikken over 
de rechten die het voorwerp van dat geding uitmaken; derhalve heeft de omstandigheid 
dat de gemeente, vertegenwoordigd door haar gemeentelijk college, haar recht uitoefent  
om aan dat geding deel te nemen, niet tot gevolg dat de inwoners niet langer het geding 
mogen voeren teneinde de rechten van de gemeente te doen gelden1.  (Art.  271, §1, 
eerste en tweede lid, Nieuwe Gemeentewet)

(D. e.a. T. SCIERIE CLOSE nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0396.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 30 mei 2005 en 10 april 

2008 gewezen door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 271 van de nieuwe gemeentewet, gecodificeerd bij het koninklijk besluit van 

24 juni 1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift "Nieuwe Gemeen-
tewet", bekrachtigd door artikel 1 van de wet van 26 mei 1989 tot bekrachtiging van het 
koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift 
"Nieuwe gemeentewet";

- voor zoveel als nodig, artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke 
democratie en decentralisatie, zoals het gevoegd is bij het besluit van de Waalse regering 
van 22 april 2004 houdende codificatie van de decreetgeving betreffende de plaatselijke 
besturen,  bekrachtigd  door  het  decreet  van  de  Waalse  Gewestraad  van  27  mei  2004 
houdende  bekrachtiging  van  het  besluit  van  de  Waalse  Regering  van  22  april  2004 
waarbij de regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te 
codificeren;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 542.
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- voor zoveel als nodig, de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 30 mei 2005 beslist dat de (tweede verweerster) enkel mag 

optreden via haar (gemeentelijk) college dat haar rechtsgeldig in de zaak vertegenwoor-
digt, enerzijds, en dat de inwoners van de (tweede verweerster) die de procedure hebben 
ingeleid,  indien nodig,  hun  eigen  standpunten zullen kunnen  blijven  aanvoeren,  maar 
voortaan in eigen naam, en vergoeding zullen kunnen vorderen voor hun eigen eventuele 
morele  of  materiële  schade,  anderzijds.  Het  baseert  die beslissing op de onderstaande 
redenen:

"1. Artikel 271, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat,'wanneer het college 
van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, een of meer inwoners in rechte 
kunnen optreden namens de gemeente'.

Dat recht, dat slechts wordt erkend 'wanneer het college van burgemeester en sche-
penen niet in rechte optreedt' impliceert dat het onderworpen is aan de voorwaarde dat de 
gemeente die optreedt via haar representatief orgaan zelf niets onderneemt. De wet die 
zonder verdere verduidelijking doelt op het geval 'wanneer het college van burgemeester 
en schepenen niet in rechte optreedt', maakt geen onderscheid naargelang het stilzitten van 
de betrokken administratieve overheid voortvloeit  uit het  ontbreken van een beslissing 
van de gemeenteraad, dan wel uit het stilzitten van het rechtsgeldig gemachtigd (gemeen-
telijk) college zelf, zodat er geen rekening kan worden gehouden met het argument van de 
(tweede verweerster) (...) volgens hetwelk 'de inwoners van de (tweede verweerster) hun 
rechtsvordering evenmin mochten baseren op artikel  271 van de nieuwe gemeentewet, 
aangezien dat artikel bepaalt dat zulks enkel mogelijk is wanneer het college niet optreedt 
en niet wanneer de gemeente niet optreedt'.

2. In deze fase moet, vanuit procedureel oogpunt, de rechtspositie van de gedingvoe-
rende partijen worden onderzocht wanneer inwoners, na een rechtsvordering namens de 
gemeente te hebben ingesteld, vaststellen dat die gemeente, via haar bevoegd college, zelf 
het initiatief tot de in haar naam ingestelde rechtsvordering overneemt.

Eerst en vooral moet erop worden gewezen dat de term in rechte optreden (in het Frans 
'ester en justice') een heel ruime betekenis heeft: soutenir une action en justice comme 
demandeur ou défendeur, (Woordenboek 'Le Petit Robert', 1973, p. 623), wat ruimer is 
dan het instellen van een rechtsvordering alleen.

Aangezien die inwoners enkel bij stilzitten van het college kunnen optreden, volgt op 
het  eerste  gezicht  uit  het  onderzoek zelf  van  de bewoordingen  van  het  artikel  dat  zij 
slechts  bij  stilzitten van  de gemeente  hun  rechtsvordering  kunnen  instellen en verder 
uitoefenen namens die gemeente.

Bovendien is de rechtsvordering van een inwoner in naam en als vertegenwoordiger 
van de gemeente kennelijk uitzonderlijk en moet zij dus op een beperkende wijze worden 
uitgelegd. Het feit dat een inwoner nagenoeg onmiddellijk in rechte optreedt zonder de 
gemeente de kans te geven haar politiebevoegdheden uit te oefenen, houdt een schending 
in van de regels betreffende de bevoegdheden van de gemeenten die van openbare orde 
zijn (Brussel, 22 maart 1999, Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht, 1999, 262).

Het is onaanvaardbaar dat de gemeente haar belangen niet langer zou mogen verde-
digen zodra haar inwoners daartoe het initiatief hebben genomen op grond van artikel 271 
van de nieuwe gemeentewet.

In die fase is de gemeente trouwens al partij in de zaak aangezien de inwoners 'namens 
haar' optreden.

In deze fase  rijst  de vraag of die inwoners  nog langer  gezamenlijk met  het college 
namens de gemeente in rechte kunnen optreden.
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De bewoordingen van artikel 271, dat hen slechts het recht geeft op te treden - en dus 
namens de gemeente een rechtsvordering in te stellen en voort te zetten - 'wanneer het 
college van burgemeester en schepen niet in rechte optreedt', sluit kennelijk die mogelijk-
heid in dit geval uit, aangezien het college van plan is rechtsgeldig het geding voort te 
zetten namens de gemeente.

Is die toestand, die blijkbaar rechtstreeks valt af te leiden uit de tekst en de verplichte 
beperkende uitlegging  ervan,  echter  niet  van  dien aard dat de teneur ervan teloorgaat 
aangezien, bij een openlijk conflict tussen de inwoners en hun gemeente die, zoals hier 
(...) de rechtsvordering opnieuw in eigen handen neemt, de gemeente de verdediging van 
het oorspronkelijk standpunt door de inwoners aan wie artikel 271 uitgerekend 'burger-
recht' wilde toekennen, gemakkelijk zou kunnen dwarsbomen?

Dat mogelijke beletsel is echter precies gedeeltelijk voorkomen door het tweede lid van 
voornoemd artikel 271, §1, volgens hetwelk 'de gemeente ten aanzien van het geding geen 
dading kan treffen zonder medewerking van de inwoner of de inwoners die het geding in 
haar naam hebben gevoerd'.

Aldus doelt de tekst uitdrukkelijk op het geval van een belangenconflict en verbiedt hij 
elke dading die zonder de toestemming van de inwoners is getroffen.

Bij  gebrek  aan  instemming  zal  noodzakelijkerwijs  de  rechter  het  geschil  moeten 
beslechten.

Aldus verliest de gemeente in geval van dading in zekere zin gedeeltelijk het mono-
polie van de verdediging van haar belangen die, in dat ene geval, dient te gebeuren samen 
met de inwoners die het initiatief tot de rechtsvordering hebben genomen.

De 'gezamenlijke' uitoefening van de rechtsvordering door de inwoners en de gemeente 
blijft echter blijkbaar strikt beperkt tot een eventuele dading en omvat niet meer dan dat, 
gelet  op  de  duidelijke  bewoordingen  van  het  eerste  lid  van  artikel  271,  §1,  volgens 
hetwelk de inwoners slechts namens de gemeente in rechte mogen optreden 'wanneer het 
college niet  in rechte optreedt'.  Dat artikel  moet  immers  op beperkende wijze  worden 
uitgelegd en raakt de openbare orde.

Daaruit volgt dat het (gemeentelijk) college rechtsgeldig optreedt namens de gemeente 
die  reeds bij  de  zaak was  betrokken  door  de inwoners  die  oorspronkelijk  gedagvaard 
hebben 'namens de gemeente'. De gemeente hoeft dus het geding niet te hervatten of vrij-
willig tussen te komen.

In dat geval rest de inwoners die niet langer kunnen optreden 'namens de gemeente', 
nog enkel de mogelijkheid om qualitate qua in eigen naam op te treden om aan te voeren 
dat de toestand die zij in hun oorspronkelijke vordering hadden aangeklaagd hen persoon-
lijk morele of materiële schade kan toebrengen. Het verbod voor de gemeente om zonder 
hun toestemming een dading aan te gaan over de gemeentelijke belangen, verzekert hen, 
via  de gerechtelijke  toetsing  die  dan noodzakelijk  wordt,  de  door  artikel  271 van  de 
nieuwe gemeentewet geboden bescherming.

Op procedureel vlak zouden zij dus in die hoedanigheid het geding moeten hervatten, 
voortzetten en de stand van de rechtspleging opvolgen".

Het bestreden arrest van 10 april 2008, bevestigt het arrest van 30 mei 2005, wijst de 
oorspronkelijke rechtsvordering van de eisers af en (oordeelt) "dat het beroepen vonnis 
terecht heeft geoordeeld dat (de eisers) enkel voor de eigen morele of materiële schade die 
zij  hebben  geleden  ten  gevolge  van  het  feit  dat  (de  eerste  verweerster)  het  openbaar 
gemeentelijk domein heeft  betreden door er houtschors te stockeren, schadevergoeding 
konden eisen".

Grieven 
Krachtens artikel 271 van de nieuwe gemeentewet en, sinds de inwerkingtreding, op 22 
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augustus 2004, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, krach-
tens artikel L1242-2 van dat wetboek kunnen, wanneer het college van burgemeesters en 
schepenen niet in rechte optreedt, een of meer inwoners in rechte optreden namens de 
gemeente, mits zij onder zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het 
geding te dragen en in te staan voor de veroordelingen die mochten worden uitgesproken.

Aldus kunnen een of meer inwoners namens de gemeente optreden ter vrijwaring van 
haar belangen wanneer het gemeentelijk college nalaat dat te doen.

Wanneer een of meer  inwoners  een rechtsvordering hebben uitgeoefend  namens de 
gemeente, behoudt het gemeentelijk college het recht om deel te nemen aan het geding 
teneinde de rechtsvordering van de inwoners te steunen of het geding voort te zetten of 
het te hervatten indien die inwoners de belangen van de gemeente niet naar behoren doen 
gelden.

Wanneer de gemeente,  die vertegenwoordigd is door haar gemeentelijk college, van 
plan is, in eigen naam, op te komen tegen de door de bewoners oorspronkelijk ingestelde 
vordering, moet haar rechtsvordering daarentegen niet-ontvankelijk worden verklaard.

In zoverre het bestreden arrest van 30 mei 2005 beslist dat "de (tweede verweerster) 
voortaan enkel nog zal optreden via haar schepencollege dat haar rechtsgeldig in de zaak 
vertegenwoordigt",  enerzijds,  en  dat  de  inwoners  van  de  (tweede  verweerster)  die  de 
procedure hebben ingeleid, "indien nodig, hun eigen standpunten zullen kunnen blijven 
aanvoeren, maar voortaan in eigen naam, en vergoeding zullen kunnen vorderen voor hun 
eigen  eventuele  morele  of materiële  schade",  anderzijds,  zonder  vast  te  stellen dat de 
inwoners de belangen van de gemeente niet naar behoren deden gelden, en zonder na te 
gaan  of  het  gemeentelijk  college  van  de  (tweede  verweerster)  van  plan  was  om  de 
oorspronkelijke  rechtsvordering  van  de  inwoners  van  de  gemeente  voort  te  zetten  of 
ertegen in te gaan, verantwoordt het niet naar recht zijn beslissing en schendt het bijge-
volg artikel 271 van de nieuwe gemeentewet, artikel L1242-2 van het Wetboek van de 
plaatselijke democratie en decentralisatie en de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

In zoverre het bestreden arrest van 10 april 2008, met bevestiging van het voornoemde 
arrest, de uitwinning van de eisers bevestigt op grond dat "dat het beroepen vonnis terecht 
heeft geoordeeld dat (de eisers) enkel voor de eigen morele of materiële schade die zij 
hebben geleden ten gevolge van het feit dat (de eerste verweerster) het openbaar gemeen-
telijk domein heeft betreden door er houtschors te stockeren, schadevergoeding konden 
eisen", terwijl aangetoond was dat het gemeentelijk college van de (tweede verweerster) 
niet in de zaak was tussengekomen om de oorspronkelijke rechtsvordering van de eisers 
voort te zetten, maar wel integendeel om er tegen op te komen, aangezien het vonnis van 
24 april 2007 van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers onder meer had vastgesteld 
dat de (tweede verweerster) niet de veroordeling van de (eerste verweerster) vorderde, 
schendt het de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Artikel 271, §1, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd door artikel 

56, §1, van het koninklijk besluit van 30 mei 1989, thans artikel L1242-2, eerste 
lid, van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, 
bepaalt dat, wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte 
optreedt, een of meer inwoners in rechte kunnen optreden namens de gemeente, 
mits zij  onder  zekerheidsstelling aanbieden  om persoonlijk de kosten van het 
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geding te  dragen en in de staan voor de veroordelingen die mochten worden 
uitgesproken.

Artikel 271, §1, tweede lid, van die wet, thans artikel L1242-2, tweede lid, van 
voornoemd wetboek bepaalt dat de gemeente ten aanzien van het geding geen 
dading kan treffen zonder medewerking van de inwoner of de inwoners die het 
geding in haar naam hebben gevoerd.

Wanneer  inwoners,  bij  stilzitten  van  het  gemeentelijk  college,  namens  hun 
gemeente  een  geding  hebben  ingeleid,  kan  de  gemeente  niet  langer  vrij 
beschikken over de rechten die het voorwerp van dat geding uitmaken; derhalve 
heeft de omstandigheid dat de gemeente, vertegenwoordigd door haar gemeente-
lijk college, haar recht uitoefent om aan dat geding deel te nemen, niet tot gevolg 
dat de inwoners niet langer het geding mogen voeren teneinde de rechten van de 
gemeente te doen gelden.

Het  bestreden  arrest  van  30  mei  2005  wijst  erop  dat  "vanuit  procedureel 
oogpunt, de rechtspositie van de gedingvoerende partijen (moet) worden onder-
zocht wanneer inwoners, na een rechtsvordering namens de gemeente te hebben 
ingesteld, vaststellen dat die gemeente, via haar bevoegd college, zelf het initia-
tief tot de in haar naam ingestelde rechtsvordering overneemt" en dat "in deze 
fase de (...) vraag (rijst) of die inwoners nog langer gezamenlijk met het college 
namens de gemeente in rechte kunnen optreden".

Dat  arrest  oordeelt:  "De  'gezamenlijke'  uitoefening  van  de  rechtsvordering 
door de inwoners en de gemeente blijft  echter blijkbaar strikt beperkt  tot een 
eventuele dading en omvat niet meer dan dat, gelet  op de duidelijke bewoor-
dingen  van  het  eerste  lid  van  artikel  271,  §1,  volgens  hetwelk  de  inwoners 
slechts namens de gemeente in rechte mogen optreden 'wanneer het college niet 
in rechte optreedt'. Dat artikel moet immers op beperkende wijze worden uitge-
legd en raakt de openbare orde".

Hetzelfde arrest, dat beslist dat "de (tweede verweerster) voortaan enkel nog 
zal optreden via haar schepencollege dat haar rechtsgeldig in de zaak vertegen-
woordigt" en dat "(de eisers), die de procedure hebben ingeleid, indien nodig, 
hun eigen standpunten zullen kunnen blijven aanvoeren, maar voortaan in eigen 
naam, en vergoeding zullen kunnen vorderen voor hun eigen eventuele morele of 
materiële  schade,  (en  dat  zij)  daartoe  in  hun  nieuwe  hoedanigheid  vrijwillig 
moeten tussenkomen", schendt artikel 271 van de nieuwe gemeentewet. 

Het middel is gegrond.
De vernietiging van het arrest van 30 mei 2005 heeft tot gevolg dat het vonnis 

van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers van 4 april 2007 en het arrest van 
10 april 2008, die er het gevolg van zijn, teniet worden gedaan.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 30 mei 2005.
Doet het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers van 24 april 

2007 teniet,  alsook het  arrest  van 10 april  2008, die  het  gevolg zijn  van het 
vernietigde arrest.
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Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest en van het tenietgedane vonnis en arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

23 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. Mahieu.

Nr. 543

1° KAMER - 23 september 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESTREDEN 
BESLISSING - MEERDERE GRONDSLAGEN - MIDDEL GERICHT TEGEN EEN GRONDSLAG - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MAATREGELEN 
TOT BESTRIJDING VAN AARDAPPELRINGROT - WETTIGHEID - BEKRITISEERDE JURIDISCHE GRONDSLAG 
- VERWEERDER VOERT EEN ANDERE JURIDISCHE GRONDSLAG AAN - ONWETTIGHEID VAN DIE 
GRONDSLAG - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BEKRITISEERDE 
JURIDISCHE GRONDSLAG - MINISTERIEEL BESLUIT - OMZETTING VAN EEN EUROPESE RICHTLIJN - 
GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID

4º RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING - MINISTERIEEL BESLUIT - ADVIES - URGENTIE - 
BEOORDELING - WETTIGHEIDSTOEZICHT - RECHTER - VERPLICHTING

5º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - MINISTERIEEL BESLUIT - RAAD VAN STATE - 
AFDELING WETGEVING - ADVIES - URGENTIE - BEOORDELING - WETTIGHEIDSTOEZICHT - 
VERPLICHTING

6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- RECHTERLIJKE MACHT - MINISTERIEEL BESLUIT - RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING - 
ADVIES - URGENTIE - BEOORDELING - WETTIGHEIDSTOEZICHT - VERPLICHTING

7º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID 
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - MINISTERIEEL BESLUIT - RAAD VAN STATE - 
AFDELING WETGEVING - ADVIES - URGENTIE - RICHTLIJN - OMZETTING - MOTIVERING - 
WETTIGHEID

1º  Wanneer  de  andere  overwegingen  waarop  het  arrest  zijn  beslissing  grondt  dat  de 
verweerder geen fout heeft begaan, niet volstaan om die fout uit te sluiten, is het middel 
ontvankelijk dat gericht is tegen de overweging volgens welke de verweerder de regle-
mentering correct heeft toegepast en waarop het arrest steunt om de aangevoerde fout  
af te wijzen. 

2º Het middel dat kritiek uitoefent op de wettigheid van een ministerieel besluit waarop de 
bestreden beslissing gegrond is, is ontvankelijk wanneer de verweerder betoogt dat die 
beslissing verantwoord wordt door een koninklijk besluit waarvan het Hof beslist heeft dat 
het onwettig is. 
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3º De omstandigheid dat een bepaling van intern recht de omzetting is van een richtlijn,  
heeft niet tot gevolg dat die bepaling niet hoeft te voldoen aan voorwaarden die, in het  
interne recht, zijn wettigheid bepalen. 

4º, 5° en 6° De hoven en rechtbanken moeten nagaan of de ministers, door het advies van  
de Raad van State niet  in  te  winnen,  hun bevoegdheid niet  hebben overschreden of  
afgewend door het wettelijk begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen1.  (Art. 159, 
Grondwet; Art. 3, Wet Raad van State)

7º De motivering van een ministerieel besluit volgens welke het noodzakelijk is zich onver-
wijld te schikken naar een Europese richtlijn, voldoet niet aan het wettelijk vereiste van de 
bijzondere motivering van de dringende noodzakelijkheid, aangezien het niet wijst op de 
bijzondere omstandigheden die het  noodzakelijk  maakten om onverwijld  de  geplande 
maatregelen aan te nemen, zodat de Raad van State niet geraadpleegd kon worden,  
zelfs niet binnen een termijn van drie dagen, terwijl de termijn voor de omzetting van de  
richtlijn reeds verstreken was. (Art. 3, Wet Raad van State)

(COSTAGRI nv T. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0424.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 (vóór de wijziging ervan bij de wet van 4 augustus 1996) en 84 (vóór de 

wijziging ervan bij de wet van 2 april 2003) van de wetten op de Raad van State, gecoör-
dineerd op 12 januari 1973;

- artikel 159 van de Grondwet;
- de artikelen 1 tot 7 en bijlage III van het ministerieel besluit van 3 november 1994 

betreffende de bestrijding van aardappelringrot (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis 
et al. spp. sepedonicus (Spieckerman et Kottkoff) Davis et al. (vóór de wijziging ervan bij 
het ministerieel besluit van 23 maart 2007);

- artikel 56 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd 
op 18 juli 1966;

- artikel 13 van de richtlijn 93/85/EEG van de Raad van 4 oktober 1993 betreffende de 
bestrijding van aardappelringrot (vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 2006/56/EG van 
12 juni 2006);

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  verklaart  het  hoger  beroep  van  de  eiseres  niet-gegrond  om de  volgende 

redenen :

1 Zie Cass., 21 jan. 2008, AR S.07.0025.F, AC, 2008, nr. 41, met concl. adv.-gen. Genicot, in Pas., 
2008, nr. 41.
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"d) Het feit dat de monsters, die genomen zijn bij (de eiseres) alsook bij S., aan wie zij 
loten had verkocht, een negatieve testuitkomst hebben opgeleverd, toont niet aan dat de 
bovenvermelde positieve uitkomsten onjuist zouden zijn.

(De verweerster)  hoefde geen  bijkomende  tests uit  te voeren  in het bedrijf  van (de 
eiseres);

Zoals  hierna zal worden verduidelijkt,  heeft  zij de reglementering correct toegepast, 
daar zij krachtens artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 november 1994 verplicht was 
om, bij positieve testuitkomsten van de voornoemde monsters, de plaatsen van productie 
en de velden waar de knollen of de planten waren geoogst, besmet te verklaren".

en :
"Wat de door (de verweerster) getroffen maatregelen betreft, stelt het hof (van beroep) 

vast  dat  zij  gehandeld  heeft  overeenkomstig  de  reglementering  die  zij  diende  toe  te 
passen.

Ter herinnering, artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 november 1994 bepaalt wat 
volgt:

'Wanneer  het  officiële  of  onder  officieel  toezicht  verrichte  laboratoriumonderzoek, 
verricht volgens de methode vermeld in bijlage I van dit besluit, de aanwezigheid van het 
organisme bevestigt  in het monster  knollen,  planten of delen van planten en rekening 
houdende met  wetenschappelijk  gefundeerde  principes,  met  de biologie  van  het  orga-
nisme en met de specifieke producties, commercialisatie- en werkingssystemen:

a) verklaart  de Dienst de knollen of planten, de zending en/of de partij,  alsmede de 
machines, het voer- of vaartuig, de opslagplaats, of delen daarvan en enig ander voor-
werp, verpakkingsmateriaal inbegrepen, waaruit het monster werd genomen, en, in voor-
komend geval, de plaats(en) van productie en het veld (de velden) waarop de knollen of 
planten zijn geoogst, besmet;

b) bepaalt de Dienst, rekening houdend met punt 1 van bijlage III van dit besluit, de 
omvang  van  de  waarschijnlijke  besmetting  hetzij  door  contact  met  de  aangewezen 
besmettingsbron, voor of na de oogst, hetzij door contact met de besmettingsbron via de 
teeltwijze',

Bijlage III luidt als volgt:
'1. Voor het bepalen van de omvang van de waarschijnlijke besmetting als bedoeld in 

artikel 3, lid 1, onder b), moet rekening worden gehouden met de volgende elementen:
- knollen of planten die zijn geteeld op de krachtens artikel 3, lid 1, onder a), besmet 

verklaarde plaats van productie;
- productieplaats(en) of bedrijfsterreinen met contact in productiewijze met krachtens 

artikel  3,  lid 1,  onder  a),  besmet  verklaarde knollen of planten,  met  inbegrip  van die 
bedrijven  waar  gereedschap  of  faciliteiten rechtstreeks  of  via  een gemeenschappelijke 
contractpartner gezamenlijk wordt of worden gebruikt;

- knollen of planten die op de in het tweede streepje bedoelde productieplaats(en) zijn 
geproduceerd of op dergelijke productieplaats(en) aanwezig waren in de periode waarin 
de krachtens artikel 3, lid 1, onder a), besmet verklaarde knollen of planten op de in het 
eerste streepje bedoelde bedrijfsterreinen of productieplaatsen aanwezig waren;

- centrale opslagplaatsen waar aardappelen afkomstig van de bovengenoemde produc-
tieplaatsen worden opgeslagen;

- machines, voer- of vaartuigen, opslagplaatsen, of delen daarvan, en alle andere voor-
werpen,  verpakkingsmateriaal  inbegrepen,  die  gedurende  de  voorafgaande  twaalf 
maanden  of  in  de  relevante  periode  met  krachtens  artikel  3,  lid  1,  onder  a),  besmet 
verklaarde knollen of planten in contact kunnen zijn geweest;
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- knollen of planten die zijn opgeslagen in of in contact zijn geweest met de in het voor-
gaande streepje genoemde  gebouwen of voorwerpen  voordat  deze waren  gereinigd  en 
gedesinfecteerd;

- en op grond van de uitkomsten van de in artikel 4 bedoelde onderzoeken; knollen of 
planten van  dezelfde  kloon als  krachtens artikel  3,  lid  1,  onder a),  besmet  verklaarde 
knollen of planten en waarvoor onderzoek aangeeft dat besmetting waarschijnlijk is';

Te dezen hebben de monsters van de partij 88 165-01 positief getest voor de Clavi-
bacter (bij L. en R.);

Die partij Santana-aardappelen werd dus besmet verklaard, zonder rekening te houden 
met de omgeving waarin het monster werd genomen;

Het  perceel  van  (de  eiseres)  waarop  die  partij  werd  geteeld,  alsook  de  plaats  van 
productie waartoe dat perceel behoort, werden besmet verklaard;

Nog steeds overeenkomstig de voormelde Clavibacter-wetgeving, werden alle percelen 
van de besmet verklaarde plaats van productie van aardappelen die zelf niet besmet waren 
verklaard, vermoedelijk besmet verklaard en werden de op die percelen geteelde aardap-
pelen eveneens vermoedelijk besmet verklaard (alsook de partijen 88 165-2 Spunta);

De  vermoedelijk  besmet  verklaarde  partijen  hadden  verwerkt  kunnen  worden,  een 
mogelijkheid die (de eiseres) niet gekozen heeft;

(De  verweerster)  beschikte  weliswaar  over  een  zekere  beoordelingsvrijheid  om  te 
beslissen welke partijen 'vermoedelijk besmet' waren en zij heeft, na de litigieuze crisis, 
haar maatstaven voor het bepalen van een vermoedelijke besmetting aangepast;

Dit toont daarom nog niet aan dat elke openbare controle-instelling, zoals (de verweer-
ster), die tijdens de litigieuze crisis, in dezelfde omstandigheden, op een normaal zorgvul-
dige en redelijke wijze zou hebben gehandeld, niet op dezelfde wijze zou hebben gehan-
deld;

Evenmin is bewezen dat de maatregelen die (de verweerster) getroffen heeft overeen-
komstig de reglementering die zij moest toepassen, in het kader van haar - beperkte - 
beoordelingsvrijheid het evenwicht tussen de beoogde gezondheidsdoelstelling en de aan 
de betrokken telers opgelegde maatregelen kennelijk verstoorden".

Grieven
Artikel 3, §1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 

januari 1973, bepaalt dat de ministers, buiten het met bijzondere redenen omklede geval 
van dringende  noodzakelijkheid  en de ontwerpen  betreffende  begrotingen,  rekeningen, 
leningen, domeinverrichtingen en het legercontingent uitgezonderd, ieder wat hem betreft, 
de tekst van alle ontwerpen van reglementaire besluiten. met inbegrip van de ministeriële 
besluiten onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving 
van de Raad van State.

Volgens artikel 84 van diezelfde gecoördineerde wetten, vóór de wijziging ervan bij de 
wet van 2 april 2003, kan, in het geval van dringende noodzakelijkheid die met bijzondere 
redenen wordt omkleed in het verzoek, de overheid die het advies van de afdeling wetge-
ving vraagt, de mededeling van het advies of van het voorontwerp binnen een termijn van 
ten hoogste drie dagen vragen.

In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke verant-
woordelijkheid,  te  oordelen  of  de  dringende  noodzakelijkheid  voorhanden  is  die  hen 
ontslaat van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van reglementaire besluiten te 
onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad 
van State.

Om het  hun bij  artikel  159 van de Grondwet  opgedragen  wettigheidstoezicht  uit  te 
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oefenen, moeten de rechters evenwel, uitsluitend op grond van de redenen die vermeld 
worden in de akte die zij willen toepassen, nagaan of de minister, door het advies van de 
Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs heeft 
afgewend door het wettelijk begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen.

Uit de overwegingen die slechts vermelden waarom een snelle bekendmaking van het 
nieuwe besluit noodzakelijk is maar de bijzondere omstandigheden omschrijven die het 
noodzakelijk maakten om onverwijld de geplande maatregelen goed te keuren, zodat de 
Raad van State niet  geraadpleegd  kon worden,  zelfs  niet  binnen een termijn van  drie 
dagen, voldoen niet aan het wettelijk vereiste van de bijzondere motivering van de drin-
gende noodzakelijkheid.

Dringende noodzakelijkheid kan bovendien niet op wettige wijze worden aangevoerd 
om de minister te ontslaan van de verplichting om de afdeling wetgeving van de Raad van 
State te raadplegen wanneer 

(i) hetzij de dringende noodzakelijkheid voortvloeit uit een gebrek aan voorzorg, dat te 
wijten is aan de overheid,

(ii) hetzij de redenen die in de aanhef van het besluit aangevoerd worden om de drin-
gende noodzakelijkheid te motiveren, worden tegengesproken door de tijd die verstreken 
is tussen de ondertekening van het besluit en de bekendmaking ervan.  Wat dat betreft 
moet  rekening  worden  gehouden  met  de omstandigheid  dat  de  tweetalige  ministeriële 
besluiten krachtens artikel 56, §1, derde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, bekendgemaakt moeten worden binnen de 
maand van hun dagtekening. 

Uit de aanhef van het ministerieel besluit van 3 november 1994 betreffende de bestrij-
ding van aardappelringrot (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedo-
nicus (Spieckerman et Kottkoff) Davis et al. blijkt dat het ontwerp niet werd onderworpen 
aan het advies  van  de afdeling wetgeving  van de Raad van State.  De aanhef van dat 
besluit verantwoordt het gebrek aan raadpleging om de volgende redenen :

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende  dat  het  noodzakelijk  is  zich  onverwijld  te  schikken  naar  de  richtlijn 

93/85/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 4 oktober 1993, betreffende 
de bestrijding van aardappelringrot".

Die overwegingen wijzen alleen op de reden waarom een snelle bekendmaking van het 
nieuwe besluit noodzakelijk is maar omschrijven de bijzondere omstandigheden niet die 
het noodzakelijk maakten om onverwijld de geplande maatregelen goed te keuren, zodat 
de Raad van State niet geraadpleegd kon worden, zelfs niet binnen een termijn van drie 
dagen. Zij voldoen bijgevolg niet aan het wettelijk vereiste van de bijzondere motivering 
van de dringende noodzakelijkheid.

Richtlijn 93/85/EEG van de Raad van 4 oktober 1993 betreffende de bestrijding van 
aardappelringrot werd voor het overige op 18 oktober 1993 bekendgemaakt in het Publi-
catieblad  van  de  Europese  Gemeenschappen.  Artikel  13,  §1,  eerste  lid,  eerste  zin, 
verplicht de Lidstaten om uiterlijk op 15 november 1993 de bepalingen om aan deze richt-
lijn te voldoen aan te nemen en bekend te maken. De verantwoordelijke minister heeft 
echter gewacht tot 3 november 1994 - dus meer dan een jaar na het verstrijken van de 
termijn voor de omzetting - om die richtlijn om te zetten. Hieruit volgt dat de dringende 
noodzakelijkheid,  die  volgt  uit  de  noodzaak  om zich  onverwijld  naar  die  richtlijn  te 
schikken, in werkelijkheid het gevolg is van een gebrek aan voorzorg van de overheid en, 
derhalve, niet wettig kan verantwoorden waarom de afdeling wetgeving van de Raad van 
State niet werd geraadpleegd.

Het ministerieel besluit van 3 november 1994 werd ten slotte pas in het Belgisch Staats-
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blad bekendgemaakt op 15 december 1994, dus meer dan anderhalve maand na de goed-
keuring ervan en dus na het verstrijken van de termijn van een maand, bepaald in artikel 
56, §1, derde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördi-
neerd op 18 juli 1966. Die vertraging in de bekendmaking is tevens in tegenspraak met de 
dringende noodzakelijkheid die in de aanhef van het besluit wordt aangevoerd.

De minister die het voormelde ministerieel besluit van 3 november 1994 had goedge-
keurd,  was bijgevolg niet  wettig  ontslagen van de verplichting om de ontwerptekst  te 
onderwerpen (...) aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State.

Aangezien het voormelde ministerieel  besluit van 3 november 1994 dat substantieel 
vormvereiste niet in acht neemt, is het onwettig, zodat de hoven en rechtbanken het over-
eenkomstig artikel 159 van de Grondwet niet mochten toepassen.

Het bestreden arrest verwerpt echter, om de in de aanhef van het middel weergegeven 
redenen, het argument dat de verweerster een fout heeft begaan in de zin van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, hoofdzakelijk op grond dat zij, door de maatre-
gelen uit te vaardigen waarop de eiseres kritiek uitoefent, slechts gehandeld heeft over-
eenkomstig de reglementering  die  zij  diende toe te passen,  meer  bepaald artikel  3  en 
bijlage III van het voormelde ministerieel besluit van 3 november 1994.

Het bestreden arrest grondt zijn beslissing zodoende op een onwettig besluit, daar het 
de artikelen 3 (inzonderheid §1, eerste lid) en 84 van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State schendt. Aldus schendt het aldus zowel die wettelijke bepalingen (schen-
ding van die artikelen 3 (inzonderheid §1, eerste lid) en 84 van de gecoördineerde wetten 
op de Raad van State) als artikel 159 van de Grondwet, door een onwettig ministerieel 
besluit toe te passen dat het niet had mogen toepassen (schending van dat artikel 159 van 
de Grondwet).

Het is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van alle in het middel bedoelde 
wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Over de door de verweerster  tegen het middel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het middel heeft geen belang:
a)  In  zoverre  de  grond  van  niet-ontvankelijkheid  aanvoert  dat  het  arrest, 

volgens hetwelk de verweerster geen fout heeft begaan bij de uitvaardiging van 
de door de eiseres bekritiseerde maatregelen, niet enkel gegrond is op de overwe-
ging dat de verweerster gehandeld heeft overeenkomstig het ministerieel besluit 
van 3 november 1994 betreffende de bestrijding van aardappelringrot, zoals het 
op het geschil van toepassing is:

Het arrest beslist dat "(de verweerster) de reglementering correct heeft toege-
past, daar  zij  krachtens  artikel  3 van het ministerieel  besluit  van 3 november 
1994  verplicht  was  om,  bij  positieve  testuitkomsten  (...),  de  plaatsen  van 
productie en de velden waar de knollen of de planten waren geoogst, besmet te 
verklaren".

De andere overwegingen waarop het arrest zijn beslissing grondt, sluiten op 
zich niet uit dat de verweerster een fout heeft begaan door dat ministerieel besluit 
toe te passen, aangezien het arrest uitdrukkelijk over die fout uitspraak doet, door 
het bestaan ervan te verwerpen;
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b) In zoverre de grond van niet-ontvankelijkheid aanvoert dat die maatregelen 
naar recht verantwoord zouden zijn door een geheel van wettelijke bepalingen, 
waaronder het door de verweerster geciteerde koninklijk besluit van 3 mei 1994 
betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schade-
lijke organismen.

Dat koninklijk besluit werd niet onderworpen aan het advies van de Raad van 
State,  op  grond  dat  het  noodzakelijk  was  de  bestaande  reglementering  te 
wijzigen om zich onverwijld te schikken naar de richtlijnen van de Raad en de 
Commissie van de Europese Gemeenschap.

Die overwegingen kunnen op zich het gebrek aan het advies van de Raad van 
State niet verantwoorden, zodat de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 
mei 1994 de litigieuze maatregelen niet kunnen verantwoorden.

c) In zoverre de grond van niet-ontvankelijkheid aanvoert dat, aangezien het 
ministerieel besluit van 3 november 1994 de omzetting is van de richtlijn 93/85/
EEG van de Raad van 4 oktober 1993 betreffende de bestrijding van aardappel-
ringrot,  de wettigheid van dat besluit slechts in het licht van die richtlijn met 
goed gevolg bekritiseerd kan worden:

De omstandigheid  dat  een  bepaling van intern  recht  de omzetting van een 
richtlijn is, heeft niet tot gevolg dat die bepaling niet hoeft te voldoen aan de 
voorwaarden die, in het interne recht, de wettigheid ervan bepalen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Het  arrest  sluit  uit  dat  er  fouten  zijn  begaan  die de  eiseres  schade  hebben 

berokkend,  op  grond  dat  de  verweerster  gehandeld  heeft  overeenkomstig  de 
bevoegdheden  die  haar  zijn  toegekend  door  het  ministerieel  besluit  van  3 
november 1994 betreffende de bestrijding van aardappelringrot.

De goedkeuring van dat besluit werd niet voorafgegaan door een raadpleging 
van de afdeling wetgeving van de Raad van State.

In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke 
verantwoordelijkheid, te oordelen of de dringende noodzakelijkheid voorhanden 
is die hen ontslaat van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van regle-
mentaire besluiten te onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State.

Overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet zijn de hoven en de rechtbanken 
verplicht om na te gaan of de minister, door het advies van de Raad van State 
niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs heeft afge-
wend, door het wettelijk begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen 

De aanhef van het ministerieel besluit van 3 november 1994 motiveert de drin-
gende  noodzakelijkheid  als  volgt:  "het  is  noodzakelijk  zich  onverwijld  te 
schikken naar de richtlijn 93/85/EEG van de Raad van de Europese Gemeen-
schap van 4 oktober 1993, betreffende de bestrijding van aardappelringrot".

Die motivering verduidelijkt de bijzondere omstandigheden niet die het nood-
zakelijk maakten om de geplande maatregelen onverwijld goed te keuren, zodat 
de Raad van State niet geraadpleegd kon worden, zelfs niet binnen een termijn 
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van drie dagen, terwijl de termijn voor de omzetting van de richtlijn sinds 15 
november 1993 verstreken was. Zij voldoet niet aan het wettelijk vereiste van de 
bijzondere motivering van de dringende noodzakelijkheid.

Het arrest, dat beslist dat de verweerster gehandeld heeft overeenkomstig de 
bevoegdheden  die  haar  zijn  toegekend  door  het  ministerieel  besluit  van  3 
november  1994,  verleent  zodoende  uitwerking  aan  dat  onwettig  besluit  en 
schendt artikel 159 van de Grondwet.

In zoverre het middel de schending van die bepaling aanvoert, is het gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

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

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

23 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Foriers en De Bruyn.

Nr. 544

1° KAMER - 23 september 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - MISKENNING VAN DE GRONDWETTELIJKE OF WETTELIJKE REGELS - 
ONOVERKOMELIJKE DWALING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - ONOVERKOMELIJKE RECHTSDWALING - VOORWAARDE - 
RECHTVAARDIGINGSGROND - VASTSTELLING DOOR FEITENRECHTER - TOETSING VAN HET HOF

3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - ONOVERKOMELIJKE RECHTSDWALING - VOORWAARDE - 
RECHTVAARDIGINGSGROND - VASTSTELLING DOOR FEITENRECHTER - TOETSING VAN HET HOF

4º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - BESLISSING TOT WEDERVERKOOP VAN 
HET ONTEIGENDE PAND - BERICHT VAN WEDERVERKOOP - WIJZE VAN BEKENDMAKING

5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - BESLISSING TOT WEDERVERKOOP VAN HET ONTEIGENDE 
PAND - BERICHT VAN WEDERVERKOOP - AANPLAKKING - GEEN INDIVIDUELE KENNISGEVING - 
RECHTSDWALING - RECHTVAARDIGINGSGROND - RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE

6º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - FOUT - BESLISSING TOT WEDERVERKOOP VAN HET ONTEIGENDE PAND - BERICHT 
VAN WEDERVERKOOP - AANPLAKKING - GEEN INDIVIDUELE KENNISGEVING - RECHTSDWALING - 
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RECHTVAARDIGINGSGROND - RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE

1º Wanneer een dwaling onoverkomelijk is, komt de aansprakelijkheid van een adminis-
tratieve overheid die grondwets- of wetsregels heeft miskend die haar verplichten iets 
niet te doen of iets op een bepaalde manier wel te doen, niet in het gedrang1. (Artt. 1382 
en 1383, BW)

2º en 3° De dwaling omtrent het recht kan, wegens bepaalde omstandigheden, door de 
rechter  als onoverkomelijk  worden beschouwd, mits eruit  kan worden afgeleid dat  de 
administratieve overheid heeft gehandeld zoals elk redelijke en voorzichtige persoon zou 
hebben gedaan; de bodemrechter stelt die omstandigheden op onaantastbare wijze vast, 
waarbij het Hof echter nagaat of hij daaruit naar recht heeft kunnen afleiden dat er sprake 
was van een rechtvaardigingsgrond2.

4º De administratieve overheid die een pand onteigent en vervolgens beslist om het weder  
te verkopen, moet haar beslissing ter kennis brengen van de onteigende eigenaar om 
hem de kans te bieden zijn recht op wederafstand uit te oefenen3. (Art. 23, Wet 17 april 
1835 op de onteigening ten algemene nutte)

5º  en  6°  Uit  de  omstandigheid  dat  de  administratieve  overheid,  die  beslist  om  een 
onteigend  pand  weder  te  verkopen,  wegens  het  bestuursrechtelijk  beginsel  dat  haar  
verplicht om aan de betrokkenen de individuele akten ter kennis te brengen die rechten 
en  verplichtingen  in  hun  hoofde  doen  ontstaan,  geen  genoegen kan nemen met  de 
veronderstelling dat een gewone bekendmaking door aanplakking voldoende was, en dit  
ongeacht  de  rechtspraak  van het  Hof  van Cassatie,  kon het  bestreden  arrest  wettig 
afleiden dat  de  administratieve  overheid bijgevolg geen enkele  rechtvaardigingsgrond 
kan aanvoeren noch enige grond die haar van haar aansprakelijkheid ontheft. (Artt. 1382 
en 1383, BW)

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0220.F)

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

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de onoverkomelijke dwaling een grond tot 

rechtvaardiging van de aangevoerde fout oplevert, zoals het met name is opgenomen in de 
artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek;

- artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte;
- de artikelen 3 en 12 van de wet van 27 mei 1870 (houdende vereenvoudiging van de 

administratieve formaliteiten inzake) onteigening ten algemenen nutte.

1 Cass., 8 feb. 2008, AR C.07.0131.F, AC, 2008, nr. 96.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 14 okt. 1948, AC, 1948, p. 487.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest erkent dat de eiseres een fout heeft begaan en verklaart bijgevolg verweer-

ders hoger beroep gegrond,  doet het beroepen vonnis  teniet  behalve in zoverre het de 
vordering van mevrouw V. niet-ontvankelijk heeft verklaard en uitspraak over de kosten 
heeft gedaan, stelt, alvorens verder uitspraak te doen de heer Stricklesse als deskundige 
aan. Het baseert die beslissing met name op de onderstaande redenen:

De vroegere uitlegging door het Hof van Cassatie kan "niet door het hof (van beroep) 
worden overgenomen aangezien zij - zoals het Grondwettelijk Hof terecht heeft benadrukt 
in zijn (arrest nr. 64/2004 van 28 april 2004) waarbij het hof (van beroep) zich volledig 
aansluit - tot gevolg zou hebben dat:

- de uitgelegde bepaling in strijd zou zijn met het algemeen beginsel dat van een admi-
nistratieve  handeling  met  individuele  draagwijdte  een  individuele  kennisgeving  moet 
gebeuren aan de betrokken personen;

- er een onaanvaardbare ongrondwettelijke discriminatie zou ontstaan tussen de ontei-
gende eigenaars (die geen recht zouden hebben om persoonlijk ervan op de hoogte  te 
worden gebracht dat hun goed opnieuw te koop zal worden aangeboden) en de overige 
bestuurden (aan wie de individuele administratieve beslissing die hen betreft noodzakelij-
kerwijs ter kennis moet worden gebracht)".

"Er moet (...) worden aangenomen dat (de eiseres), door de administratieve beslissing 
dat het pand opnieuw te koop zou worden aangeboden niet aan (de verweerder) ter kennis 
te brengen, hetgeen zij wel had moeten doen, de haar door artikel 23 van de wet van 17 
april 1835 opgelegde verplichting heeft miskend en (de verweerder) de mogelijkheid heeft 
ontzegd om op dienstige wijze  zijn recht van wederafstand  binnen de in die bepaling 
bedoelde termijn van drie maanden uit te oefenen.

(De eiseres) houdt, voor het overige, staande dat zij geen fout kan hebben gemaakt door 
het bericht enkel via aanplakking kenbaar te hebben gemaakt aangezien zij goede redenen 
had om te vertrouwen op de uitlegging van artikel 23 van de wet van 1835 die toentertijd 
algemeen werd aanvaard op grond van het arrest (...) van het Hof van Cassatie (van 14 
oktober 1948).

Die zienswijze kan niet worden aangenomen.
In het licht:
- enerzijds, van het belang dat het vermogensrechtelijk voordeel dat de wederafstand 

van  het  pand voor  de  onteigende  kan  opleveren  en van  de schade  die  hij  kan  lijden 
doordat hij er niet van op de hoogte werd gebracht dat het goed opnieuw te koop zou 
worden aangeboden,

-  anderzijds,  van  het  administratief  beginsel,  waarnaar  het  hof  (van  beroep)  reeds 
verwees in zijn arrest van 24 april 2003, dat de administratie de verplichting oplegt dat 
van individuele handelingen die voor de betrokkenen rechten of verplichtingen kunnen 
doen ontstaan, altijd moet worden kennisgegeven aan die personen, zodat de (eiseres) er 
niet mee kon volstaan te veronderstellen dat een eenvoudige aanplakking van het bericht 
toereikend was en zulks, ongeacht de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Zij kan bijgevolg geen enkele grond aanvoeren tot rechtvaardiging of vrijstelling van 
haar aansprakelijkheid in deze zaak".

Grieven 
Hoewel de miskenning van een nationaalrechtelijke norm die een administratieve over-

heid verplicht op een welbepaalde manier te handelen in beginsel voor haar een fout ople-
vert, is dit niet het geval wanneer die miskenning het gevolg is van een onoverkomelijke 
dwaling of van een andere rechtvaardigingsgrond.
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Een  administratieve  overheid  hoort  de  wettigheid  van  de  nationale  wetten  niet  te 
toetsen.  Daaruit  volgt  dat  de  toepassing van  een  wet  geen  fout  oplevert  wanneer  die 
toepassing wordt verantwoord door de uitlegging van die wet, zoals zij, voordat die admi-
nistratieve overheid de handeling heeft gesteld, werd gegeven door het Hof van Cassatie, 
het enige opperste gerechtshof dat die uitlegging had gegeven, en wanneer die wet, in die 
uitlegging, nooit ongrondwettig werd bevonden.

De  eiseres  vermeldde  in  haar  samenvattende  conclusie  dat  zij,  met  toepassing  van 
artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en van de 
artikelen 3 en 12 van de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de admini-
stratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte, zoals ze toentertijd werden 
uitgelegd door het Hof van Cassatie, de verweerder niet persoonlijk op de hoogte had 
gebracht van haar beslissing om het voorheen onteigende goed opnieuw te verkopen. Zij 
vermeldde aldus dat zij zich terecht had kunnen "baseren op de wetsbepalingen en de 
uitlegging  ervan  door  het Hof van Cassatie,  zoals te dezen het arrest  van  14 oktober 
1948", en dat "op grond daarvan moet worden vastgesteld dat (de eiseres) gerechtigd is 
een grond van vrijstelling van aansprakelijkheid aan te voeren". Zij leidde daaruit aldus af 
dat een onoverkomelijke dwaling haar optreden verantwoordde en dat haar bijgevolg geen 
enkele fout kon worden verweten omdat zij haar beslissing om af te zien van de onteige-
ning via een algemeen bericht en niet via een individueel bericht heeft gemeld.

Met  verwijzing  naar  het  arrest  van  het  hof  van  beroep van  24 april  2003 stelt  het 
bestreden arrest vast dat het litigieuze goed in 1978 is onteigend en dat de eiseres het 
bericht van wederverkoop van het onteigende goed in 1992 heeft  aangeplakt.  Het stelt 
overigens vast dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 14 oktober 1948 als beginsel 
heeft vermeld dat, krachtens de voornoemde artikelen 23 van de wet van 17 april 1835 en 
3 en 12 van de wet van 27 mei 1870, het bericht betreffende de verkoop van een ontei-
gend goed enkel moest worden aangeplakt en niet persoonlijk ter kennis diende te worden 
gebracht van de vroegere eigenaar. Het stelt ten slotte vast dat het Grondwettelijk Hof in 
zijn arrest van 8 april 2004 beslist heeft dat die wetsbepalingen, zoals ze werden uitgelegd 
door de rechter a quo, die de uitlegging van het Hof van Cassatie in zijn arrest van 14 
oktober  1948 had overgenomen,  ongrondwettig  zijn,  en ook dat die bepalingen,  in de 
interpretatie dat ze het bestuur ertoe verplichten de vroegere eigenaars bovendien indivi-
dueel kennis te geven van het bericht vermeld in artikel 23 van de wet van 17 april 1835, 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden.

Het bestreden arrest leidt daaruit af dat de eiseres, door de verweerder in 1992 niet op 
de hoogte te brengen van de administratieve beslissing om het pand opnieuw te koop aan 
te bieden, artikel 23 van de wet van 17 april 1835 heeft geschonden, zoals het in 2004 in 
die zin werd uitgelegd dat het niet ongrondwettig was, en dat die schending een fout ople-
vert die de aansprakelijkheid van de eiseres in het gedrang brengt aangezien zij zich niet 
kon beroepen op een grond tot rechtvaardiging of ontheffing van haar aansprakelijkheid.

Het ongrondwettig karakter van die wetsbepaling, als zij in die zin wordt uitgelegd dat 
er geen individuele kennisgeving noodzakelijk is, kwam slechts tot uiting in het arrest van 
28 april 2004 van het Grondwettelijk Hof. Dat arrest stelt vast dat voornoemde bepaling 
grondwettig is, mits zij in die zin wordt uitgelegd dat een individuele kennisgeving nood-
zakelijk is. Die uitlegging, maar enkel die ene, moet gevolgd worden door het rechtscol-
lege a quo, overeenkomstig artikel 28 van de wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof. 
Het arrest van 28 april 2004 heeft aldus aan het hof van beroep te Brussel, in het bestreden 
arrest, een uitlegging opgelegd die strijdig is met die welke het Hof van Cassatie in zijn 
arrest van 14 oktober 1948 had verwoord. Die uitlegging die aldus aan het hof van beroep 
werd opgelegd, verbiedt dat hof niet vast te stellen dat er geen fout is wegens een onover-
komelijke dwaling van de eiseres, namelijk dat zij voorheen niet op de hoogte was van die 
nieuwe uitlegging.



Nr. 544 - 23.9.10 HOF VAN CASSATIE 2279 

Het blijft een feit dat de vroegere duidelijke uitlegging van het Hof van Cassatie, de 
wetten, in die zin uitgelegd dat ze geen individuele kennisgeving oplegden, als conform 
de Grondwet werden beschouwd, want indien het Hof van Cassatie geoordeeld had dat de 
Grondwet  een  individuele  kennisgeving  oplegde,  dan  had  het  noodzakelijkerwijs  die 
wetten in deze zin uitgelegd. Daaruit volgt dat de eiseres, die een administratieve overheid 
is, die uitlegging als leidraad moest nemen om in 1992, de wettelijke wijze, hier de niet-
individuele, te bepalen van de kennisgeving van de beslissing om het onteigende goed 
door te verkopen. Zij moest zich naar die wijze schikken en mocht zich daartoe beperken.

Bijgevolg aanvaardt het bestreden arrest ten onrechte niet dat de eiseres, wanneer zij op 
10 april 1992 via eenvoudige aanplakking het in artikel 23 van de wet van 17 april 1835 
bedoelde bericht ter kennis heeft gebracht zonder de verweerder individueel op de hoogte 
te brengen van haar beslissing om het onteigende goed door te verkopen, zich schikte naar 
de duidelijke uitlegging van die bepaling die voordien door het Hof van Cassatie was 
gegeven, en waarvan de ongrondwettigheid toen nog niet was vastgesteld door het Grond-
wettelijk Hof, die omstandigheid voor haar een onoverkomelijke dwaling uitmaakte.

Het  verantwoordt  bovendien  die  beslissing,  enerzijds,  door  de  verwijzing  naar  het 
belang  van  het  vermogensrechtelijk  voordeel  van  de  onteigende,  en  anderzijds,  door 
hetgeen het aanmerkt als een beginsel van administratief recht dat van individuele hande-
lingen moet  worden  kennisgegeven  aan de bij  de handeling betrokken personen,  welk 
beginsel niet zou overeenstemmen met de uitlegging door het Hof van Cassatie.

Enerzijds kan het bestaan van het vermogensrechtelijk voordeel van de onteigende geen 
afbreuk doen aan een wet, met de uitlegging die erbij hoort, namelijk de uitlegging die het 
Hof van Cassatie ervan had gegeven, welke wet impliceert dat dit vermogensrechtelijk 
voordeel geen individuele kennisgeving vereist van de omstandigheid dat van de onteige-
ning wordt afgezien.

Anderzijds,  kan  het  bestaan  van  een  eventueel  algemeen  rechtsbeginsel,  hier  het 
beginsel dat een individuele kennisgeving aan de bestuurden oplegt, evenmin voorrang 
hebben op uitdrukkelijke  wetsbepaling,  die genoemde  verplichting uitsluit,  zoals werd 
bepaald in de wetten van 17 april 1835 en 27 maart 1870, volgens de uitlegging ervan 
door het Hof van Cassatie.

Die redenen miskennen het dwingend karakter van de wet, in casu de wetten van 17 
april 1835 en 27 maart 1870, zoals ze toen golden voor de eiseres, in de uitlegging ervan 
waarnaar zij zich moest schikken.

Hoewel de bodemrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt om te bepalen dat er 
een fout is en dat er geen onoverkomelijke dwaling is die elke fout uitsluit, dient het Hof 
van  Cassatie  daarentegen  na  te  gaan  of  die  rechter  uit  die  vaststellingen  wettig  het 
bestaan, de iure, van een fout en het niet-bestaan van een onoverkomelijke dwaling die 
elke  fout  uitsluit,  heeft  afgeleid.  De  vaststellingen  van  de appelrechters  in  deze  zaak 
kunnen niet worden aangemerkt als een uitsluiting van de onoverkomelijke dwaling die 
afgeleid is uit de verwijzing door de eiseres naar de duidelijke uitlegging van de litigieuze 
wet, waardoor zij conform de Grondwet is, die voorheen door het Hof van Cassatie werd 
gegeven, en bovendien afgeleid is uit de omstandigheid dat de andersluidende uitlegging 
door het Grondwettelijk Hof, dateert van na de litigieuze handeling.

Het bestreden arrest miskent dus het wettelijk begrip fout, die wordt uitgesloten door de 
onoverkomelijke dwaling, en schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek en miskent  tevens  het  algemeen rechtsbeginsel  dat  een onoverkomelijke 
dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Het middel
Wanneer een dwaling onoverkomelijk is, komt de aansprakelijkheid van een 

administratieve overheid die grondwettelijke regels of wetsregels heeft miskend 
die haar verplichten iets niet te doen of iets op een bepaalde manier wel te doen, 
niet in het gedrang.

De dwaling omtrent het recht kan, wegens bepaalde omstandigheden, door de 
rechter als onoverkomelijk worden beschouwd, mits eruit kan worden afgeleid 
dat de administratieve overheid heeft gehandeld zoals elk redelijke en voorzich-
tige persoon zou hebben gedaan.

De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze de omstandigheden vast waarop 
hij zijn beslissing grondt, maar het Hof gaat evenwel na of hij daaruit naar recht 
heeft kunnen afleiden dat er sprake was van een rechtvaardigingsgrond.

Het  bestreden  arrest  oordeelt  dat  "  (de  eiseres),  door  de  administratieve 
beslissing dat het pand opnieuw te koop zou worden aangeboden niet aan (de 
verweerder) ter kennis te brengen, hetgeen zij wel had moeten doen, de haar door 
artikel 23 van de wet van 17 april 1835 opgelegde verplichting heeft miskend en 
(de verweerder) de mogelijkheid heeft ontzegd om op dienstige wijze zijn recht 
van wederafstand binnen de in die bepaling bedoelde termijn van drie maanden 
uit te oefenen".

Het bestreden arrest wijst erop dat de eiseres "(staande) houdt (...) dat zij geen 
fout  kan  hebben  gemaakt  door  het  bericht  enkel  via  aanplakking  kenbaar  te 
hebben gemaakt aangezien zij goede redenen had om te vertrouwen op de uitleg-
ging van artikel 23 van de wet van 1835 die toentertijd algemeen werd aanvaard 
op grond van het arrest van het Hof van Cassatie (van 14 oktober 1948)".

Het bestreden arrest oordeelt dat wegens "het administratief beginsel (...) dat 
de administratie de verplichting oplegt dat van individuele handelingen die voor 
de  betrokkenen  rechten  of  verplichtingen  kunnen  doen  ontstaan,  altijd  moet 
worden  kennisgegeven  aan  die  personen,  zodat  de  (eiseres)  er  niet  mee  kon 
volstaan  te  veronderstellen  dat  een  eenvoudige  aanplakking  van  het  bericht 
toereikend was en zulks, ongeacht de rechtspraak van het Hof van Cassatie".

Het bestreden arrest heeft uit die vaststelling naar recht kunnen afleiden dat de 
eiseres "bijgevolg geen enkele grond (kan) aanvoeren tot rechtvaardiging of vrij-
stelling van haar aansprakelijkheid".

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

23 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Mahieu en Nelissen Grade.
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Nr. 545

1° KAMER - 23 september 2010

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - FEITELIJKE VASTSTELLINGEN VAN DE 
BODEMRECHTER - TOETSING VAN HET HOF VAN CASSATIE VAN DE WETTIGHEID VAN DE 
GEVOLGTREKKING IN RECHTE DOOR DE FEITENRECHTER

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - NIET-OPENBARE TERREINEN DIE 
TOEGANKELIJK ZIJN VOOR EEN ZEKER AANTAL PERSONEN DIE HET RECHT HEBBEN OM ER TE KOMEN - 
BEGRIP

3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - NIET-OPENBARE TERREINEN DIE 
TOEGANKELIJK ZIJN VOOR EEN ZEKER AANTAL PERSONEN DIE HET RECHT HEBBEN OM ER TE KOMEN - 
WEIDE - VOORWAARDE

1º Het Hof moet de wettigheid nagaan van de gevolgtrekking die de bestreden beslissing in  
rechte van de hierin vastgestelde feiten maakt1.

2º Onder niet-openbare terreinen die toegankelijk zijn voor een zeker aantal personen die 
het recht hebben om er te komen, worden de plaatsen verstaan die wel privaat zijn, maar 
blijvend  toegankelijk  zijn  voor  een  welbepaalde  categorie  van  personen,  zoals  
aangestelden,  klanten,  leveranciers,  bezoekers  of  passagiers2.  (Art.  2,  §1,  en  29bis, 
WAM 1989)

3º Het vonnis verantwoordt zijn beslissing niet naar recht dat de weide een terrein is dat 
niet  openbaar maar wel toegankelijk  is  voor een zeker aantal  personen die het recht  
hebben om er te komen, op grond dat een zeker aantal personen, zoals de veearts en de  
veehandelaar, het recht hebben om ernaartoe te gaan en ertoe genoopt kunnen worden 
dit  vaak te doen,  maar  niet  vaststelt  dat  de weide toegankelijk  is  voor die personen 
zonder dat zij  er specifiek zijn uitgenodigd of daartoe zijn gemachtigd.  (Art.  2, §1, en 
29bis, WAM 1989)

(GENERALI BELGIUM nv T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0496.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis,  op  28  april  2009  in  hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1, en 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen

1 Zie Cass., 5 jan. 2010, AR P.09.0486.N, AC, 2010, nr. 2.
2 Cass., 12 okt. 2005, AR P.05.0686.F, AC, 2005, nr. 504.
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Het bestreden vonnis verklaart  het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis dat 
haar veroordeelt om de verweerder het voorlopig bedrag van 5000 euro te betalen en dat 
een deskundige aanwijst, om de onderstaande redenen niet-gegrond:

"Het ongeval is in een weide gebeurd;
Het komt erop aan te weten of die plaats een niet-openbaar terrein is dat toegankelijk is 

voor een bepaald aantal personen die het recht hebben er te komen;
Het  hier  bedoelde terrein is  een plaats  waar  een bepaald aantal  personen,  zoals  de 

veearts, de veekoopman, het recht hebben te komen, d.w.z. dat [zij] het recht hebben [er] 
naartoe te gaan en ertoe genoopt kunnen worden dit vaak te doen;

De plaats waar het ongeval is gebeurd, maakt bijgevolg deel uit van die waarop artikel 
2, §1, van de wet van 21 november 1989 doelt".

Grieven 
Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, dat regelt hoe zwakke weggebruikers 

worden vergoed,  heeft  betrekking op de verkeersongevallen  die plaatsvinden op de in 
artikel 2, §1, van die wet bedoelde plaatsen.

Voornoemd artikel 2, §1, doelt op de openbare weg, op terreinen die toegankelijk zijn 
voor het publiek en op de niet-openbare terreinen die evenwel toegankelijk zijn voor een 
bepaald aantal personen die het recht hebben er te komen.

Onder  niet-openbare  terrein  die  evenwel  toegankelijk  zijn  voor  een  bepaald  aantal 
personen die het recht hebben er te komen, worden de plaatsen verstaan die wel privaat 
zijn, maar blijvend toegankelijk zijn voor een welbepaalde categorie van personen, zoals 
aangestelden, klanten, leveranciers, bezoekers of passagiers.

Uit de vaststellingen van het vonnis volgt dat de weide waar het ongeval is gebeurd " 
een  niet-openbaar  terrein"  is,  maar  dat  het  toegankelijk  is  voor  een  bepaald  aantal 
personen die het recht hebben er te komen, vermits de veearts, de veekoopman, het recht 
zouden hebben er te komen.

De rechtbank die op grond van die vaststelling beslist dat de weide een plaats is die 
wordt bedoeld in artikel 2, §1, van de wet van 21 november 1989, schendt de artikelen 2, 
§1, en 29bis, §1, van die wet.

Aldus verwart hij immers de categorieën van personen die op verzoek van de eigenaar 
op de weide mogen komen en de permanente toegankelijkheid voor welbepaalde catego-
rieën van personen waardoor  artikel  29bis van de wet  van 21 november 1989 op een 
plaats kan worden toegepast.

Het vonnis schendt bijgevolg de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De door de verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvanke-

lijkheid: het middel bekritiseert de feitelijke beoordeling door de bodemrechter
Het bestreden vonnis oordeelt dat verweerders weide een niet-openbaar terrein 

is dat  evenwel toegankelijk is voor een bepaald aantal  personen die het recht 
hebben er te komen in de zin van de artikelen 2, §1, en 29bis van de wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, op grond dat een bepaald aantal personen, zoals de veearts en de 
veekoopman, het recht hebben op de weide te komen en ertoe genoopt kunnen 
worden dit vaak te doen. 

Het Hof moet de wettigheid nagaan van de gevolgtrekking in rechte die de 
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bestreden beslissing van de hierin vastgestelde feiten maakt.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 geldt in het geval van een 

verkeersongeval  waarbij  een  of  meer  motorrijtuigen  zijn  betrokken,  op  de 
plaatsen  die  worden  bedoeld  in  artikel  2,  §1,  waaronder  de  niet-openbare 
terreinen  die  toegankelijk  zijn  voor  een  zeker  aantal  personen  die  het  recht 
hebben er te komen.

Onder dat begrip worden de plaatsen verstaan die wel privaat zijn, maar blij-
vend  toegankelijk  zijn  voor  een  welbepaalde  categorie  van  personen,  zoals 
aangestelden, klanten, leveranciers, bezoekers of passagiers.

Het  bestreden  arrest  stelt  vast  dat  het  ongeval  gebeurd  is  op  een  door  de 
verweerder geëxploiteerde weide. 

Het beslist dat de weide een niet-openbaar terrein is dat evenwel toegankelijk 
is voor een zeker aantal personen die het recht hebben er te komen, op grond dat 
een zeker aantal personen, zoals de veearts, de veekoopman, het recht hebben er 
naar toe te gaan en ertoe genoopt kunnen worden dit vaak te doen.

Het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat de weide toegankelijk is voor die 
personen zonder dat zij er specifiek zijn uitgenodigd of daartoe zijn gemachtigd, 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

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

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, 

zitting houdend in hoger beroep.

23 september 2010 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  
mevr. Delange – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Oosterbosch en Van Ommeslaghe.

Nr. 546

1° KAMER - 24 september 2010

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- BURGERLIJKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 145 
- BURGERLIJKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID
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3º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 144

4º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 145

5º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE RECHTEN. 
POLITIEKE RECHTEN - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 144

6º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE RECHTEN. 
POLITIEKE RECHTEN - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 145

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE RECHTEN - DRAAGWIJDTE

8º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE RECHTEN - 
GRONDWET (1994) - ARTIKEL 144 - DRAAGWIJDTE

9º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 144 - BURGERLIJKE RECHTEN - DRAAGWIJDTE

10º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 
144 - RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - OMVANG - BESTUUR - DISCRETIONAIRE 
BEVOEGDHEID - ONRECHTMATIGHEID

11º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - OMVANG - BESTUUR - 
DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - ONRECHTMATIGHEID

12º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - OMVANG - BESTUUR - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - 
ONRECHTMATIGHEID

13º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 
144 - RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT T.A.V. DE BESTUURLIJKE 
OVERHEID - VOORWAARDE

14º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT T.A.V. 
DE BESTUURLIJKE OVERHEID - VOORWAARDE

15º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - RECHTERLIJKE MACHT - 
BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT T.A.V. DE BESTUURLIJKE OVERHEID - VOORWAARDE

16º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID - OVERHEID - GEBONDENHEID

17º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NON-
DISCRIMINATIE - OVERHEID - GEBONDENHEID

18º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - BEGRIP - GRENZEN - GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE - 
BEOORDELINGSVRIJHEID

19º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - BEGRIP - GRENZEN - 
BEOORDELINGSVRIJHEID

20º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NON-
DISCRIMINATIE - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - BEGRIP - 
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GRENZEN - BEOORDELINGSVRIJHEID

21º RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - PUBLIEKE KABELMAATSCHAPPIJ - OVERDRACHT VAN 
ACTIVITEITEN - GELIJKE BEHANDELING - GEVOLG - MARKTBEVRAGING

22º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID - PUBLIEKE KABELMAATSCHAPPIJ - OVERDRACHT VAN ACTIVITEITEN - GELIJKE 
BEHANDELING - GEVOLG - MARKTBEVRAGING

23º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NON-
DISCRIMINATIE - PUBLIEKE KABELMAATSCHAPPIJ - OVERDRACHT VAN ACTIVITEITEN - GELIJKE 
BEHANDELING - GEVOLG - MARKTBEVRAGING

1º, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° De bevoegdheid van de rechtbanken inzake burgerlijke en politieke 
rechten wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het geschil1. (Artt. 
144 en 145, Grondwet)

7º, 8° en 9° De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen 
die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting die een regel van objectief recht  
rechtstreeks aan een derde oplegt  en  bij  wier  uitvoering  hij  belang heeft2.  (Art.  144, 
Grondwet)

10º, 11° en 12° De rechterlijke macht is bevoegd om de door het bestuur bij de uitoefening  
van zijn discretionaire bevoegdheid begane onrechtmatigheid vast te stellen, of, in kort 
geding,  hierover  een  voorlopige  appreciatie  te  doen  en  de  gepaste  maatregelen  te 
nemen om schade te voorkomen3. (Art. 144, Grondwet)

13º, 14° en 15° Opdat een partij  zich ten aanzien van de bestuurlijke overheid op een  
subjectief recht zou kunnen beroepen, is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid 
gebonden is4. (Art. 144, Grondwet)

16º en 17° De overheid is ertoe gebonden eenieder gelijk en op niet-discriminatoire wijze te  
behandelen5. (Artt. 10 en 11, Grondwet)

18º,  19°  en  20  De  administratieve  overheid  die  op  grond  van  haar  discretionaire 
bevoegdheid een beslissing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die haar de 
mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop zij haar bevoegdheid uitoefent 
en de haar meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde  
grenzen; de wijze waarop het bestuur de gelijkheid van de burgers moet waarborgen  
wordt  concreet  ingevuld  door  het  bestuur  dat  daarvoor  over  een  zekere  mate  van 
beoordelingsvrijheid beschikt6. (Artt. 10 en 11, Grondwet)

21º, 22° en 23° Uit het recht op gelijke behandeling alleen, terwijl geen andere wettelijke 
bepaling dit oplegt, kan niet noodzakelijk worden afgeleid dat publieke kabelmaatschap-
pijen,  die hun activiteiten overdragen,  bij  die  overdracht  de plicht  hebben een markt-
bevraging te organiseren7. (Artt. 10 en 11, Grondwet)

(BELGACOM nv T. TELENET nv e.a.)

Conclusie van Advocaat-generaal Chr. Vandewal: 
Feitelijke gegevens en procedurevoorgaanden

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
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Volgens het feitenrelaas in het bestreden arrest situeren de feiten zich in het kader van 
een principeakkoord dat eind november 2007 werd gesloten tussen Telenet en Interkabel, 
waarbij deze laatste 800.000 abonnees analoge televisie en 60.000 abonnees digitale tele-
visie,  en de daarbij gepaard gaande eigendomsrechten op kabelnetwerk,  overdroeg aan 
Telenet,  “zonder  enige  vorm  van  marktbevraging  of  mededinging”.  Interkabel  was 
opgericht door een aantal intercommunales die thans eveneens partij in het geding zijn.

Eiseres, die in 2005 haar intrede had gedaan op de televisiemarkt met een aanbod van 
uitsluitend  digitale  televisie  via  haar  telefonienetwerk,  achtte  zich  door  dit  handelen 
geschaad door het feit  dat het akkoord tot stand kwam zonder dat aan marktbevraging 
werd gedaan en derhalve zonder dat aan eiseres de mogelijkheid werd geboden om, zoals 
Telenet, een bieding te doen voor wat betreft  de overname van de televisieactiviteiten, 
abonnees en bepaalde zakelijke rechten op kabelnetwerk.

Eiseres is van oordeel dat de betrokken publiekrechtelijke rechtspersonen, door aldus te 
handelen,  haar  hebben  gediscrimineerd,  terwijl  zij  en  ook  andere  operatoren  in  de 
betrokken  markt  recht  hadden  op  een  behandeling  die  gelijk  was  aan  deze  waarvan 
Telenet heeft genoten.

Zij had er bezwaar tegen dat Telenet alleen en op exclusieve wijze beroep zou kunnen 
doen op het kabelnetwerk voor het leveren van alle diensten, zijnde telefonie, televisie en 
internet. Op deze wijze  wordt volgens haar de toegang of de mogelijkheid van andere 
marktpartijen om op de kabel analoge of digitale televisiediensten aan te bieden, uitge-
sloten, zonder dat enige vorm van marktbevraging of mededinging is voorafgegaan. Aldus 
verkreeg Telenet het monopolie in Vlaanderen voor analoge televisiediensten.

Op 30 november 2007 richtte eiseres aan de vierde tot en met negende verweersters een 
schrijven  waarin  zij  stelde  een  volwaardig  alternatief  te  kunnen  bieden  voor  de 
voorgestelde  overeenkomst  onder  voorbehoud  van  goedkeuring  door  hun  geëigende 
beslissingsorganen, hun verzocht een alternatieve bieding te mogen doen en tevens inzage 
vroeg in de relevante operationele, financiële en juridische stukken. Hierop werd negatief 
geantwoord. 

Eiseres stelde op 26 december 2007 voor de burgerlijke rechter een procedure in kort 
geding in tegen de vierde tot en met negende verweersters teneinde hen, onder verbeurte 
van een dwangsom van 1 miljoen euro per gedaagde en per inbreuk,  verbod te horen 
opleggen  uitvoering  te  geven  aan  dit  voormelde  principeakkoord,  totdat  ofwel  1)  de 
bodemrechter  zich zal  uitspreken over  de vordering tot  nietigverklaring van  het voor-
noemde  principeakkoord,  vordering  die  binnen  de  15  dagen  na  de  tussen  te  komen 
beschikking zal worden ingesteld, ofwel 2) gedaagden een einde hebben gesteld aan de 
aan de gang zijnde procedure tot  overdracht van bijkomende exploitatierechten op het 
kabelnetwerk en abonnees aan Telenet doordat zij aan een overdracht verzaken dan wel 
de aan de gang zijnde procedure beëindigen en, na openbaarmaking van alle relevante 
operationele,  financiële  en  technische  informatie,  de  potentiële  geïnteresseerden,  met 
inbegrip van (eiseres), de mogelijkheid geven om binnen een redelijke termijn van drie 
maanden een bieding in te dienen.

Eiseres riep hierbij in dat het akkoord haar subjectieve rechten op gelijke behandeling 
en op integraal schadeherstel aantastte. 

De eerste drie verweerders kwamen vrijwillig tussen in die procedure.
Bij beschikking van 11 maart 2008 willigde de Voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg te Antwerpen, zetelend in kort geding, deze vordering in.
Hij stelde o.m. dat eiseres over subjectieve rechten beschikt, met name het recht op een 

eerlijke kans en een gelijke behandeling. Het verlangen van eisende partij om conform het 
gelijkheids-, niet-discriminatie- en transparantiebeginsel een kans te krijgen een bieding te 
doen  en  om  haar  kansen  op  rechtsherstel  in  natura  te  vrijwaren  is  volgens  deze 
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kortgedingrechter rechtmatig.
Op het hoger beroep van de eerste drie verweersters hervormde het bestreden arrest de 

beroepen beschikking; het hof van beroep zegde zonder rechtsmacht te zijn. Eiseres werd 
in de kosten van beide aanleggen verwezen. 

Eiseres tekende cassatieberoep aan tegen dit arrest, welk cassatieberoep het voorwerp 
uitmaakt van de huidige procedure.

Het cassatiemiddel 
Het enig cassatiemiddel wordt ontwikkeld in drie onderdelen.
In  het  eerste onderdeel voert  eiseres aan dat geschillen over  burgerlijke  subjectieve 

rechten  overeenkomstig  artikel  144  van  de  Grondwet  bij  uitsluiting  behoren  tot  de 
bevoegdheid van de rechtbanken. De wettelijke regels die de bevoegdheid van de afdeling 
administratie van de Raad van State bepalen doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van 
de rechtbank van de rechterlijke macht om, ook in kort geding, uitspraak te doen over 
geschillen betreffende subjectieve rechten.

Het onderdeel viseert in wezen de overweging in randnr. 26 van het bestreden arrest dat 
“het verwijt van (eiseres) enkel de publieke rechtspersonen (treft) die aan een dergelijke 
vorm van  marktbevraging  of  mededinging  kunnen  onderworpen  zijn”,  dat  “de  gehele 
argumentatie van (eiseres) derhalve in wezen de beweerde onwettigheid van bestuurshan-
delingen (betreft)” en dat “haar vordering (aldus handelt) over de geldigheid en wettigheid 
van bestuursdaden”.

Eiseres stelt dan ook dat indien die overwegingen zo zouden moeten begrepen dat het 
onderwerp van de vordering in kort geding van eiseres voor de burgerlijke rechter in elk 
geval een objectief geschil is ongeacht de vraag of eiseres de bescherming nastreeft van 
de subjectieve rechten waarop ze zich beroept, het bestreden arrest de artikelen 144, 145 
en 160 van de Grondwet en de artikelen 14, 17 en 18 van de bij Koninklijk Besluit van 12 
januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State schendt.

In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat eenieder uit de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet,  die een algemene draagwijdte  hebben, een subjectief recht put om door de 
overheid op gelijke en niet-discriminatoire wijze te worden behandeld en dat dit subjectief 
recht ingevolge artikel 144 van de Grondwet voor de justitiële rechter kan worden afge-
dwongen. Wanneer de overheid handelt, moet zij op niet-discriminatoire wijze handelen; 
dit is een gebonden bevoegdheid. Enkel voor wat de concrete wijze betreft waarop zij die 
verplichting naleeft,  beschikt  zij  over  een beoordelingsbevoegdheid,  indien de wet  die 
wijze niet heeft bepaald. 

Nu eiseres niet een bepaalde wijze bekritiseerde waarop de overheid in onderhavige 
zaak de verplichting tot gelijke behandeling zou hebben nageleefd, maar wel het feit dat 
de overheid op geen enkele wijze die verplichting heeft nageleegd, terwijl zij gebonden 
was door de verplichting van gelijke behandeling, en het arrest tevens vaststelde dat het 
principeakkoord tot stand kwam zonder enige vorm van marktbevraging of mededinging, 
acht zij dat de appelrechters door hun oordeel dat “het recht op naleving van het gelijk-
heidsbeginsel immers steeds een appreciatiebevoegdheid van de overheid (inhoudt)” en 
dat  “de  wijze  van  invulling  de  regelmatigheid  van  de  administratieve  beslissing  zelf 
(raakt),  maar  geen  impact  (heeft)  op  subjectieve  rechten  van  de  gedingpartijen”,  de 
artikelen 10, 11 en 144 van de Grondwet hebben geschonden. 

In het derde onderdeel tenslotte voert eiseres aan dat, wanneer de overheid door foutief 
optreden, bijvoorbeeld een onwettige  beslissing of handeling,  ongeacht of dit optreden 
gebonden dan wel discretionair is, aan een derde schade berokkent, of zal berokkenen, 
deze derde uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek het subjectief recht 
op vergoeding van de door deze fout veroorzaakte schade put, of, in voorkomend geval,  
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op maatregelen teneinde materiële  schade te voorkomen.  Het  bestreden arrest  schendt 
volgens eiseres dan ook de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek en 144 van 
de Grondwet.

Bespreking van het tweede onderdeel
In het Belgisch recht ligt het fundament van de verdeling van de bevoegdheden tussen 

de rechtscolleges van de rechterlijke orde en de andere rechtscolleges in het algemeen in 
het door de Grondwet gemaakte onderscheid tussen twee categorieën subjectieve rechten, 
met name de burgerlijke rechten en de politieke rechten.

Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten bij 
uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Krachtens artikel 145 van de Grondwet 
behoren geschillen over politieke rechten in beginsel ook tot de bevoegdheid van de recht-
banken. Uit die artikelen volgt dat de gewone hoven en rechtbanken geroepen zijn om 
geschillen met betrekking tot subjectieve burgerlijke en (in beginsel ook) subjectieve poli-
tieke rechten te beoordelen.

Het arrest van Uw Hof van 21 december 1956 verduidelijkte dat de geschillen over 
subjectieve rechten tor de bevoegdheid van de rechtbanken behoren en niet tot die van de 
actieve administratie, hetgeen wil zeggen dat er geen burgerlijke of politieke subjectieve 
rechten bestaan zonder jurisdictionele bescherming8.

Aldus behoort het “subjectief contentieux” tot de bevoegdheid van de rechtscolleges 
van  de  rechterlijke  orde.  De  hoven  en  rechtbanken  nemen  kennis  van  de  vordering 
wanneer zij gegrond is op een subjectief recht9. 

Het beroep dat overeenkomstig de artikelen 14, 17 en 18 van de gecoördineerde wetten 
op de Raad van State kan worden  ingesteld tegen een handeling of reglement  van de 
administratieve overheid, is daarentegen een objectief beroep.

Nu  verweersters  de  rechtsmacht  van  de  gewone  hoven  en  rechtbanken  betwistten, 
diende het hof van beroep na te gaan of het voorwerp van de door eiseres geformuleerde 
vordering tot het imperium van de rechterlijke macht behoorde.

Ter afbakening van de rechtsmacht van de hoven en rechtbanken van de rechterlijke 
orde, respectievelijk de Raad van State, zal dan ook moeten nagegaan worden wat het 
werkelijk en rechtstreeks voorwerp is van hetgeen door een gedingvoerende partij wordt 
nagestreefd, m.a.w. of de vordering er werkelijk toe strekt het bestaan van een subjectief 
recht te doen vastleggen of de eerbiediging van een subjectief recht te doen naleven10. 

Het is aldus belangrijk te verduidelijken wat onder een subjectief recht wordt verstaan. 
Procureur-generaal baron VELU beantwoordde deze vraag, na een zeer diepgaande studie 
van de rechtsleer m.b.t. de algemene theorie van het recht en van de rechtspraak zowel 
van de Raad van State als van het Hof van Cassatie, in zijn conclusie bij het in verenigde 
kamers van Uw Hof uitgesproken arrest van 10 april 1987. Hij wijst erop dat een subjec-
tief recht niet denkbaar is zonder een belang, d.w.z. zonder de noodzaak of het verlangen 
een bepaald voordeel te verkrijgen. Maar, stelt hij, hoewel er steeds een belang aanwezig 
is bij een subjectief recht, toch gaat het belang vanzelfsprekend niet altijd gepaard met een 
subjectief  recht.  Hij  die  een  zeker  belang  heeft,  kan  van  een  subjectief  recht  slechts 
houder zijn indien hij onder zekere voorwaarden de bekwaamheid heeft om van een derde 
een bepaald gedrag te eisen, in voorkomend geval door het instellen van een vordering 

8 Cass. 21 dec. 1956, AC, 1957, 279, met concl. van procureur-generaal GANSHOF van der MEERSCH, 
toen advocaat-generaal, in Bull. en Pas., 1957, I, 430. 
9 Cass. 20 dec. 2007 (2 arresten), AR C.06.0574.F en C.06.0596.F, Pas., 2007, nrs. 655 en 656, beide 
met concl. van advocaat-generaal WERQUIN.
10 Zie de concl. van advocaat-generaal BRESSELEERS bij Cass. 13 juni 2003, AR C.02.0557.N,  AC, 
2003,  nr.  350;  zie  ook  de  concl.  van  advocaat-generaal  DUBRULLE bij  Cass.  25  april  1996,  AR 
C.94.0013.N, AC, 1996, nr. 137. 
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van jurisdictionele aard. De essentie van een subjectief recht bestaat eerst en vooral in de 
bekwaamheid om iets van een derde te eisen. Die bekwaamheid om te eisen moet overi-
gens worden beschermd door een rechtsmiddel van jurisdictionele aard.

Procureur-generaal baron VELU wijst er verder op dat het subjectief recht, dat aldus is 
opgevat als de bekwaamheid om iets te eisen door het aanwenden van een rechtsmiddel, 
enkel en alleen bestaat indien althans aan twee vereisten is voldaan: het eerste vereiste 
betreft de juridische verplichting van het passieve rechtssubject; het tweede, het belang 
van het actieve subject.

“Het  eerste  vereiste  is  dat  een  welbepaalde  juridische  verplichting  rust  op  andere 
personen: het of de passieve rechtssubject(en). Vereist is dat het gedrag – een handeling  
of een onthouding – dat door het actief subject is gevorderd ingevolge een regel van het  
objectief recht, het voorwerp zij van een welbepaalde aan (het) passieve subject(en) opge-
legde juridische verplichting. Die bepaalde verplichting moet dus vooraf door een norm 
van het objectief recht gedefinieerd zijn.”11

Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dus dat de eiser zich beroept op een 
welbepaalde juridische verplichting die door een regel van het objectief recht rechtstreeks 
aan een derde wordt opgelegd en bij wiens uitvoering de eiser belang heeft12.

De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn 
niet-gebonden  bevoegdheid  begane  onrechtmatige  aantasting  van  een  subjectief  recht 
zowel te voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleids-
vrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het bestuur te stellen; de 
rechter in kort geding mag dit evenmin doen13. 

Opdat een partij zich ten aanzien van de bestuurlijke overheid op een dergelijk subjec-
tief recht zou kunnen beroepen, is het dus vereist dat de bevoegdheid van die overheid 
gebonden is14.

In  de  reeds  geciteerde  conclusie  van  procureur-generaal  baron  VELU wordt  op 
verhelderende wijze uiteengezet wanneer een overheid een gebonden bevoegdheid heeft: 

“Dientengevolge zal men, om vast te stellen wanneer in de rechtsbetrekkingen tussen  
de  administratieve  overheid  en  de  burgers,  dezen  ten  opzichte  van  de  overheid  over 
subjectieve rechten beschikken, dienen na te gaan of er een rechtsregel bestaat waarbij  
aan de burger rechtstreeks het recht wordt verleend om van de overheid een bepaald  
gedrag te eisen. Alles zal afhangen van de vraag of de overheid, door een beslissing te  
nemen, zich al dan niet in een toestand bevindt waarbij haar bevoegdheid honderd ten  
honderd gebonden is.

Men zegt van een overheid dat zij zich in een toestand bevindt waarbij haar bevoegd-
heid gebonden is, wanneer zij krachtens een rechtsregel verplicht is om in een bepaalde  
richting te handelen en zij over geen keuzemogelijkheden beschikt. Het begrip “gebonden 
bevoegdheid”  staat  tegenover  het  begrip  “discretionaire  macht”.  Men  zegt  van  een 
overheid  dat  zij  een  discretionaire  macht  uitoefent  wanneer  zij  over  een  
beoordelingsruimte beschikt voor de beslissing die zij ten opzichte van bepaalde feitelijke  
omstandigheden moet nemen; zij kan uit meerdere juridisch gefundeerde oplossingen die  

11 Concl. van procureur-generaal baron VELU, toen advocaat-generaal, bij Cass. (verenigde kamers), 
10  april  1987,  AR 5590-5619,  AC,  1986-87,  nr.  477;  zie  ook  de  concl.  van  advocaat-generaal 
DUBRULLE bij Cass. 25 april 1996, AR C.94.0013.N, AC, 1996, nr. 137. 
12 Cass. 20 dec. 2007 (2 arresten), AR C.06.0574.F en C.06.0596.F,  Pas., 2007, nrs. 655 en 656, 
beide met concl. van advocaat-generaal WERQUIN.
13 Cass. 4 maart 2004, AR C.03.0346.N-C.03.0448.N-C.03.0449.N, AC, 2004, nr., 124, met concl. 
van advocaat-generaal DUBRULLE; Cass. 3 jan. 2008, AR C.06.0322.N, AC, 2008, nr. 4.
14 Cass. 20 dec. 2007 (2 arresten), AR C.06.0574.F en C.06.0596.F,  Pas., 2007, nrs. 655 en 656, 
beide met concl. van advocaat-generaal WERQUIN.
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kiezen welke haar het meest geschikt lijkt te zijn; die rechtsregel laat haar vrij oordelen  
over de opportuniteitsvereisten van het algemeen belang. De administratieve rechtsleer  
en rechtspraak van de laatste jaren hebben erop gewezen dat, voor eenzelfde handeling,  
de overheid van wie ze uitgaat, in talrijke gevallen, kan verkeren in een toestand waarbij  
zij  enerzijds,  gebonden is  ten aanzien van bepaalde elementen van die  handeling en,  
anderzijds, over een discretionaire macht beschikt ten aanzien van andere elementen van 
die handeling.

Opdat de burger zich ten aanzien van de administratieve overheid op een subjectief  
recht  kan  beroepen,  moet  de  bevoegdheid  van  de  administratieve  overheid  volledig 
honderd ten honderd gebonden  15   zijn, d.w.z. dat alle voorwaarden waaraan de uitoefe-
ning van de bevoegdheid onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd,  
zodat de overheid over geen enkele beoordelingsbevoegdheid beschikt; de Grondwet, de  
wet  of  het  reglement  hebben al  de  voorwaarden vastgelegd  op grond  waarvan,  voor  
degenen die bedoelde voorwaarden vervullen, een subjectief recht ontstaat om een welbe-
paald voordeel  te verkrijgen.  In  zodanig geval kan de administratieve overheid enkel  
vaststellen, verklaren, erkennen dat die voorwaarden bestaan, zonder te hunnen opzichte  
een  beoordelingsmacht  te  kunnen  uitoefenen.  Die  beslissing is  dan een  beslissing  tot  
aanwijzing van subjectieve rechten (‘une décision déclarative de droits’).

Wanneer daarentegen de bevoegdheid van de administratieve overheid geen gebonden 
bevoegdheid is, is het ontstaan van het subjectief recht afhankelijk van de uitoefening van  
de discretionaire macht van die overheid: de beslissing van die overheid is derhalve geen 
beslissing tot aanwijzing van subjectieve rechten, maar wel tot vestiging ervan (‘une déci-
sion constitutive de droits’).

(…) Maar de Raad van State blijft bevoegd wanneer het ontstaan van het subjectief  
recht eigenlijk afhangt van een voorafgaande beslissing van de administratieve overheid,  
die wat die beslissing betreft over een discretionaire bevoegdheid beschikt, ook al is haar  
bevoegdheid op bepaalde vlakken gebonden.”16.

Wanneer er in hoofde van de overheid een juridische verplichting bestaat die voort-
spruit uit een norm van het objectief recht die de overheid geen keuze laat om over de 
toepassing van die norm in het concrete geval te beslissen, beschikt de overheid aldus 
over een gebonden bevoegdheid. De norm van het objectief recht bepaalt dan de inhoud 
of het voorwerp van een beslissing die de overheid moet nemen van zodra de gestelde 
voorwaarden vervuld zijn. In dat geval zal de overheid geen speelruimte hebben en louter 
toepassing moeten maken van de norm van het objectief recht17. 

Uw Hof bevestigde uitdrukkelijk in een arrest van 16 januari 2006 dat opdat een partij 
zich t.a.v. de administratieve overheid kan beroepen op een subjectief recht, de bevoegd-
heid van die overheid volledig gebonden moet zijn18.

Zodra de gevorderde prestatie als een absolute verplichting naar voren komt, waarmee 
wordt  bedoeld een verplichting die als onmiddellijk rechtsgevolg voortspruit  uit  direct 
werkende  wettelijke  of  reglementaire  voorschriften,  doordat  de  inhoud  en  de 
bestaansvoorwaarden  van  de  verplichting  volledig,  in  alle  onderdelen,  door  die 
voorschriften  zijn  bepaald en de toepassing van  die  regels  het  derhalve  niet  mogelijk 
maakt of zelfs toelaat dat door de overheid op één of ander punt nog een discretionaire 
appreciatie zou worden aangebracht, beschikt de rechtszoekende over een subjectief recht.

15 Eigen onderlijning.
16 Concl. van procureur-generaal baron VELU, toen advocaat-generaal, bij Cass. (verenigde kamers), 
10 april 1987, AR 5590-5619, AC, 1986-87, nr. 477. 
17 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administra-
tief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 796, nr. 856.
18 Cass. 16 jan. 2006, AR C.05.0057.F, AC, 2006, nr. 37.
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Thans kan worden  nagegaan  hoe de hierboven uiteengezette  principes  in  de onder-
havige zaak dienen te worden toegepast.

Krachtens artikel 10 van de Grondwet is er in de Staat geen onderscheid van standen; 
de Belgen zijn gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat het genot van 
rechten  en  vrijheden  aan  de  Belgen  toegekend,  zonder  discriminatie  verzekerd  moet 
worden.

Uw Hof besliste reeds meermaals dat de administratieve overheid die op grond van 
haar discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt, over een beoordelingsbevoegdheid 
beschikt die haar de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop zij haar 
bevoegdheid uitoefent en de haar meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de 
door de wet gestelde grenzen19. 

De wijze waarop het bestuur de gelijkheid en de niet-discriminatie van haar burgers 
moet waarborgen wordt in casu concreet ingevuld door het bestuur dat daarvoor over een 
zekere mate van beoordelingsvrijheid beschikt.

De in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geformuleerde verplichting tot naleving 
van het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel bepalen geenszins volledig 
de inhoud en de bestaansvoorwaarden van die verplichting. Daarenboven is die verplich-
ting een “open  systeem”,  daar  de  mogelijke  uitzonderingen  op  deze verplichting  niet 
uitdrukkelijk en limitatief door de wetgever zijn opgesomd, doch “open” gelaten worden. 
In een dergelijk systeem bestaat de mogelijkheid tot het inroepen van een algemene recht-
vaardigingsgrond:  een  verschil  in  behandeling  zal  immers  slechts  ongeoorloofd  zijn 
wanneer het niet objectief en redelijkerwijs kan worden verantwoord20.

De  overheid  beschikt  aldus  over  beoordelingsvrijheid  met  betrekking  tot  de  wijze 
waarop zij die verplichting in een concreet geval naleeft, tenzij wettelijke of reglementaire 
bepalingen deze wijze verplichtend zouden concretiseren.

Geen enkele wettelijke bepaling of norm van het objectief recht legt de publieke kabel-
maatschappijen op bij de overdracht van hun activiteiten een marktbevraging te doen. De 
kabelmaatschappijen behielden aldus een voldoende mate van beoordelingsvrijheid over 
de meest geschikte wijze om de gelijkheid en de non-discriminatie te waarborgen. Hun 
bevoegdheid was dus niet volledig gebonden.

Uit het recht op gelijke behandeling alleen kan dus niet worden afgeleid dat de kabel-
maatschappijen, door het niet organiseren van een marktbevraging,  een subjectief recht 
van eiseres hebben geschonden.

Weliswaar gaan een bepaald deel van de rechtsleer ervan uit dat het gelijkheidsbeginsel 
een onvoorwaardelijk  subjectief  recht  inhoudt  om gelijk  behandeld te  worden,  dat  de 
toepassing van het gelijkheidsbeginsel onvoorwaardelijk is en geen enkele beoordelings-
marge toelaat. In het kader van het overheidsopdrachtencontentieux zijn die auteurs de 
mening toegedaan dat de aanbestedende overheid niet  beschikt  over  een discretionaire 
macht die haar zou toelaten om de gelijkheid van de gegadigden op een bepaald ogenblik 
al  dan  niet  te  respecteren.  In  hun visie  is  elk  handelen  van  de overheid  honderd ten 
honderd gebonden door het gelijkheidsbeginsel, hetgeen niet belet dat de resultante van 
dit handelen, conform het gelijkheidsbeginsel, verschillend kan zijn ingevolge de discreti-
onaire beoordeling21.

Ik meen dat die stelling, die ook door eiseres in haar cassatieberoep wordt gehuldigd, 
om hogervermelde redenen niet kan gevolgd worden. Zij splitst immers ten onrechte de 

19 Cass. 24 nov. 2005, AR C.04.0317.N, AC, 2005, nr. 625; Cass. 24 nov. 2006, AR C.05.0436.N, 
AC, 2006, nr. 599; Cass. 3 jan. 2008, AR C.06.0322.N, AC, 2008, nr. 4. 
20 E. ALOFS en A. DE BECKER, “De Antidiscriminatiewet en het bestuursrecht”, NjW, 2004, (578) 582. 
21 C. DE KONINCK, P. FLAMEY en K. RONSE,  Schade en schadeloosstelling bij de gunningen en de  
uitvoering van overheidsopdrachten, Antwerpen, Maklu, 2007, 44-45.
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bevoegdheid van de overheid op in diverse deelcomponenten en maakt ten onrechte een 
onderscheid tussen enerzijds de bevoegdheid die de overheid heeft bij het kiezen van de 
wijze waarop zij het gelijkheidsbeginsel en het niet-discriminatiebeginsel in een concreet 
geval naleeft, en anderzijds de bevoegdheid waarover diezelfde overheid beschikt bij het 
maken van de keuze die bestaat in het al dan niet naleven van die beginselen.

Die bevoegdheid  dient  naar  mijn  oordeel  in  haar  geheel  te  worden  bekeken;  ofwel 
beschikt de overheid over geen enkele discretionaire beoordelingsbevoegdheid en is haar 
bevoegdheid volledig gebonden (de “gebondenheid honderd procent”), ofwel beschikt ze 
wel over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid. 

Een discretionaire appreciatiebevoegdheid houdt in dat de overheid kan oordelen welke 
maatregelen haar als het meest geschikt voorkomen om het door de norm van het objectief 
recht gestelde doel (meestal bestaande in de bevordering van het algemeen welzijn) te 
bereiken. De verplichting die bestaat in de naleving van die norm, impliceert uiteraard 
niet dat sprake is van een gebonden bevoegdheid. Er anders over oordelen zou betekenen 
dat de overheid altijd en overal slechts over een gebonden bevoegdheid beschikt. 

Beschikt ze over een discretionaire bevoegdheid, dan bepaalt de wijze waarop de over-
heid haar verplichting tot naleving van het gelijkheidsbeginsel invult, de regelmatigheid 
van de beslissing zelf. Haar beslissing dient uiteraard binnen de grenzen van de wettigheid 
en de redelijkheid te worden genomen22. 

Het arrest kon dus wettig beslissen, zonder de als geschonden aangewezen wetsbepa-
lingen te schenden, dat “het recht op naleving van het gelijkheidsbeginsel immers steeds 
een appreciatiebevoegdheid van de overheid (inhoudt)”, dat “de wijze van invulling de 
regelmatigheid (raakt) van de administratieve beslissing zelf, maar geen impact (heeft) op 
subjectieve rechten van de gedingpartijen”, en dat er derhalve besloten moet worden “dat 
de burgerlijke rechter in kort geding geen rechtsmacht heeft”.

Het onderdeel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden.
Bespreking van het eerste onderdeel
Uit  het  antwoord  op  het  tweede  onderdeel  lijkt  mij  te  volgen  dat  ook  het  eerste 

onderdeel niet aangenomen kan worden.
Bespreking van het derde onderdeel
De beweerde subjectieve rechten waarop eiseres haar vordering steunt, zijn enerzijds 

het  recht  op  gelijke  behandeling  en  anderzijds  het  recht  op  vergoeding  of  het  doen 
voorkomen van de schade die het gevolg is van de schending van dat beweerd subjectief 
recht.

Eiseres  houdt  voor  dat  het  arrest  haar  subjectief  recht  miskent  om  bij  foutief 
overheidsoptreden voor  de gewone rechter maatregelen te vorderen teneinde schade te 
voorkomen of te herstellen. 

Eiseres voerde in haar tweede beroepsconclusie, tevens syntheseconclusie, van 5 mei 
2008, onder randnr. 86 aan dat “de Kabelmaatschappijen wel degelijk een concrete recht-
splicht tot gelijke behandeling (hebben). (De eiseres) beschikt, in geval van miskenning 
van die rechtsplicht, wel degelijk over een subjectief recht op gelijke behandeling en inte-
graal schadeherstel”.

Anders dan het middel voorhoudt, steunde de eiseres de bevoegdheid van de burger-
lijke rechter in kort geding niet, voor het geval het hof van beroep zou oordelen dat er 
geen  subjectief  recht  op  gelijke  behandeling  bestaat,  op  een  van  dat  subjectief  recht 
onafhankelijk bestaand subjectief recht op maatregelen om schade ingevolge een beweerd 

22 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administra-
tief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 797, nr. 856.
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onwettelijk overheidsoptreden te voorkomen, maar was haar vordering gesteund op het 
bestaan van een beweerd subjectief recht op de naleving van het gelijkheidsbeginsel en op 
het beweerd subjectief recht op herstel of voorkoming van de schade, dat het gevolg is 
van de beweerde miskenning van die rechtsplicht tot gelijke behandeling.

Gezien het antwoord op het tweede onderdeel en het oordeel van de appelrechters dat 
eiseres zich in deze niet kunnen beroepen op een subjectief recht op gelijke behandeling, 
lijkt ook het derde onderdeel mij niet aangenomen te kunnen worden.

Conclusie: Verwerping

ARREST

(AR C.08.0429.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 2008 gewezen door het 

hof van beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
FEITEN
Uit het bestreden arrest blijkt het volgende:
Ingevolge  het  principe-akkoord  tussen  Telenet  en  Interkabel,  draagt  deze 

laatste 800.000 abonnees analoge televisie en 60.000 abonnees digitale televisie, 
met de daarbij gepaard gaande eigendomsrechten op het kabelnetwerk, over aan 
Telenet, "zonder enige vorm van marktbevraging of mededinging".

De eiseres beroept zich in hoofdzaak op het subjectief recht  op een gelijke 
behandeling, voortvloeiend uit het gelijkheidsbeginsel.

CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wetsbepalingen
de artikelen 10, 11, 144, 145 en 160 van de Grondwet;
de artikelen 14, 17 en 18 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördi-

neerde wetten op de Raad van State;
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. 
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest, dat de beschikking van de eerste rechter vernietigt, beslist dat ten 

deze de burgerlijke rechter in kort geding geen rechtsmacht heeft. Die beslissing wordt 
gesteund op volgende motieven.

"16. Omtrent de bevoegdheid/rechtsmacht
Ingevolge het principeakkoord draagt Interkabel in het totaal 800.000 abonnees analoge 

televisie en 60.000 abonnees digitale televisie over aan Telenet, en de daarbij gepaard 
gaande eigendomsrechten op het kabelnetwerk, zonder enige vorm van marktbevraging of 
mededinging. De bestuursorganen van de kabelmaatschappijen hebben inmiddels beves-
tigd dit voornemen te wensen uit te voeren.

17. Voor Belgacom heeft de burgerlijke rechter rechtsmacht om hierover te beslissen 
als het onderwerp van het geding aangeeft dat de uitvoerende macht een onrechtmatige 
aantasting heeft begaan van een subjectief recht. In dat opzicht is het niet relevant of de 
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geïncrimineerde  gedraging  het  resultaat  is  van  de  uitoefening  van  een  geheel  doelge-
bonden bevoegdheid van de overheid, dan wel van een discretionaire bevoegdheid. Het 
gelijkheidsbeginsel en de daaruit voortvloeiende verplichting tot marktbevraging laten de 
betrokken  overheid  geen  discretionaire  bevoegdheid  toe.  Deze  verplichting  op  gelijke 
behandeling  vloeit  voort  uit  de  Grondwet  en uit  de  algemeen  Europese  en Belgische 
rechtsbeginselen.

18. De Kabelmaatschappijen, Interkabel en IN.DI, samen met Telenet, betogen daaren-
tegen dat de vordering van Belgacom niet  de bescherming van subjectieve rechten tot 
werkelijk en rechtstreeks voorwerp heeft, daar Belgacom in wezen de beslissing om geen 
bevragingsprocedure te organiseren, betwist.  Om aanspraak te maken op een subjectief 
recht is het namelijk noodzakelijk dat er in hoofde van de kabelmaatschappijen sprake is 
van een bevoegdheid die 'gebonden' is.

24. Belgacom beroept zich in hoofdzaak op het subjectief recht op een gelijke behande-
ling, voortvloeiend uit het gelijkheidsbeginsel.  Het subjectief recht op herstel in natura 
bestaat  slechts  in de mate  gevolg  gegeven  wordt  aan een verzoek tot  herstel  van een 
schending van een bestaand recht. Het ingeroepen schadeherstel veronderstelt de misken-
ning van een subjectieve rechtsregel. Een beweerd subjectief recht op integraal schadeher-
stel, namelijk het vermijden dat de schade zich manifesteert, is op zich niet als subjectief 
recht te beschouwen.

25. Belgacom preciseert (syntheseconclusie onder punt 100) dat het ingeroepen gelijk-
heidsbeginsel  impliceert  dat  Belgacom  zich  kan  beroepen  op  de  precieze  juridische 
verplichting die het objectief de kabelmaatschappijen oplegt, met name de verplichting 
enige  vorm van  mededinging  te  organiseren.  Met  verwijzing  naar  de  rechtsleer  stelt 
Belgacom dat de aanbestedende overheid niet beschikt over een discretionaire macht die 
haar zou toelaten om de gelijkheid van de gegadigden op een bepaald ogenblik al dan niet 
te  respecteren.  De  toepassing  van  het  gelijkheidsbeginsel  is  onvoorwaardelijk  en  laat 
bijgevolg  geen  enkele  beoordelingsmarge  toe  (C.  De Koninck,  P.  Flamey,  K.  Ronse, 
Schade  en  schadeloosstelling  bij  de  gunning  van  en  de  uitvoering  van  overheidsop-
drachten, Antwerpen, 2007, 44-45).

26. De gevorderde voorlopige maatregel strekt volgens Belgacom ertoe een transactie, 
die bestaat uit een complex en onderling verweven proces van eenzijdige rechtshande-
lingen van diverse organen of diverse niveaus (directiecomités, raden van bestuur, alge-
mene  vergaderingen,  gemeenteraden  van  participerende  gemeenten)  en  van  diverse 
rechtspersonen (de publieke rechtspersonen: Integan, Intermedia, WVEM en PBE, maar 
ook de private rechtspersonen IN.DI en Interkabel), te doen opschorten.

Het verwijt  van Belgacom treft echter enkel de publieke rechtspersonen die aan een 
dergelijke vorm van marktbevraging of mededinging onderworpen kunnen zijn. De gehele 
argumentatie  van  Belgacom betreft  derhalve  in  wezen  de beweerde  onwettigheid  van 
bestuurshandelingen. Aldus handelt haar vordering over een geschil over de geldigheid en 
wettigheid van bestuursdaden.

Met haast dezelfde argumenten heeft Belgacom trouwens een procedure ingeleid bij de 
Raad van State op 1 februari 2008, waarvan het voorwerp de schorsing en de vernietiging 
van de beslissingen van de onderscheiden raden van bestuur van de kabelmaatschappijen 
zijn, waarbij deze Belgacom weigeren een alternatieve bieding in te dienen.

27. Belgacom geeft trouwens zelf toe dat de verplichting van gelijke behandeling in 
hoofde van de kabelmaatschappijen wel  degelijk een gebod inhoud om op een welbe-
paalde wijze te handelen of zich van welbepaalde gedragingen te onthouden. Doch de 
wijze  waarop  te  dezen  hieraan  invulling  is  gegeven  en  de  noodzaak  die  een  directe 
toekenning  aan Telenet  verrechtvaardigen,  heeft  voor  Belgacom geen  weerslag  op de 
ingeroepen exceptie van rechtsmacht, maar vereist een onderzoek ten gronde.
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De vraag die echter eerst dient gesteld is of Belgacom zich wel kan beroepen op een 
subjectief recht. Het recht op naleving van het gelijkheidsbeginsel houdt immers steeds 
een appreciatiebevoegdheid in van de overheid. De wijze van invulling raakt de regelma-
tigheid  van  de administratieve  beslissing  zelf,  maar  heeft  geen  impact  op subjectieve 
rechten van de gedingpartijen.

28. Besluit
Er dient derhalve besloten te worden dat de burgerlijke  rechter in kort  geding geen 

rechtsmacht  heeft.  Het hoger  beroep van  Telenet  komt  gegrond  voor  en de bestreden 
beschikking dient in die zin gewijzigd te worden".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig  artikel  144  van  de  Grondwet  behoren  geschillen  over  burgerlijke 

subjectieve rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Geschillen over 
politieke rechten behoren, overeenkomstig artikel 145 van de Grondwet, tot de bevoegd-
heid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Krachtens artikel  160 van de Grondwet bestaat er voor geheel België een Raad van 
State, waarvan de bevoegdheid door de wet wordt bepaald. De artikelen 14, 17 en 18 van 
de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State 
bepalen de bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State. Die laatste 
artikelen doen geen afbreuk aan de bevoegdheid  van de rechtbank van de rechterlijke 
macht om, ook in kort geding, uitspraak te doen over geschillen betreffende subjectieve 
rechten.

Het bestreden arrest overweegt het volgende: "Ingevolge het principe-akkoord draagt 
Interkabel in het totaal 800.000 abonnees analoge televisie en 60.000 abonnees digitale 
televisie over aan Telenet, en de daarbij gepaard gaande eigendomsrechten op het kabel-
netwerk, zonder enige vorm van marktbevraging of mededinging (...). Voor (de eiseres) 
heeft de burgerlijke rechter rechtsmacht om hierover te beslissen als het onderwerp van 
het geding aangeeft dat de uitvoerende macht een onrechtmatige aantasting heeft begaan 
van een subjectief recht" (nrs. 16 en 17).

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres zich ter ondersteuning van haar vordering 
beroept op het subjectief recht op gelijke behandeling en op het subjectief recht op scha-
deherstel (nr. 24).

Om  te  beslissen  dat  de  burgerlijke  rechter  geen  rechtsmacht  heeft,  oordeelt  het 
bestreden arrest dat de eiseres zich niet op een subjectief recht op gelijke behandeling kan 
beroepen omdat "het recht op naleving van het gelijkheidsbeginsel houdt immers steeds 
een appreciatiebevoegdheid in van de overheid. De wijze van invulling raakt de regelma-
tigheid  van  de administratieve  beslissing  zelf,  maar  heeft  geen  impact  op subjectieve 
rechten van de gedingpartijen" (nr. 27). Wat betreft het subjectief recht op schadeherstel 
oordeelt  het  bestreden arrest  het  volgende:  "Een  beweerd subjectief recht op integraal 
schadeherstel, namelijk het vermijden dat de schade zich manifesteert, is op zich niet als 
subjectief recht te beschouwen" (nr. 24).

Anderzijds overweegt het bestreden arrest evenwel het volgende: "De gevorderde voor-
lopige maatregel strekt volgens (de eiseres) ertoe een transactie (...) te doen opschorten. 
Het verwijt  van (de eiseres) treft  echter enkel de publieke rechtspersonen die aan een 
dergelijke vorm van marktbevraging of mededinging kunnen onderworpen zijn. De gehele 
argumentatie van (de eiseres) betreft derhalve in wezen de beweerde onwettigheid van 
bestuurshandelingen. Aldus handelt haar vordering over een geschil over de geldigheid en 
wettigheid van bestuursdaden. Met haast dezelfde argumenten heeft (de eiseres) trouwens 
een procedure ingeleid bij de Raad van State op 1 februari 2008, waarvan het voorwerp de 
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schorsing en de vernietiging van de beslissingen van de onderscheiden raden van bestuur 
van  de  kabelmaatschappijen  zijn,  waarbij  deze  (de  eiseres)  weigeren  een  alternatieve 
bieding in te dienen" (nr. 26).

Indien die laatste overwegingen zo zouden moeten worden begrepen dat het onderwerp 
van de vordering in kort geding van de eiseres voor de burgerlijke rechter - waarover het 
hof van beroep als beroepsrechter gevat was - in elk geval een objectief geschil is onge-
acht de vraag of de eiseres de bescherming nastreeft van de subjectieve rechten waarop ze 
zich  beroept,  dan  schendt  het  bestreden  arrest  de  artikelen  144,  145  en  160  van  de 
Grondwet en de artikelen 14, 17 en 18 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 
gecoördineerde wetten  op de Raad van  State.  Immers  wanneer  het  geschil  betrekking 
heeft op subjectieve rechten, is de burgerlijke rechter bevoegd.

Tweede onderdeel
Luidens artikel 10 van de Grondwet is er in de Staat geen onderscheid van standen; de 

Belgen zijn gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat het genot van 
rechten  en  vrijheden  aan  de  Belgen  toegekend  zonder  discriminatie  verzekerd  moet 
worden.

De  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  hebben  een  algemene  draagwijdte.  Zij 
verbieden elke discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan.

Uit deze grondwetsbepalingen put eenieder een subjectief recht om door de overheid op 
gelijke en niet-discriminatoire wijze te worden behandeld en de naleving van dit subjec-
tief recht kan, ingevolge artikel 144 van de Grondwet, voor de justitiële rechter worden 
afgedwongen.

De omstandigheid dat geen norm van het objectief recht voorschrijft hoe de overheid in 
onderhavig  geval  concreet  haar  plicht  tot  gelijke  en  niet-discriminerende  behandeling 
moet naleven en de overheid aldus ten deze een zekere appreciatiebevoegdheid bezit met 
betrekking tot de wijze van naleving van die plicht, brengt niet mee dat de eiseres geen 
subjectief recht op gelijke behandeling zou hebben.

De bevoegdheid van de overheid is immers veelal niet een volledige gebonden of een 
volledige discretionaire bevoegdheid: met betrekking tot eenzelfde handeling kan de over-
heid verkeren in een toestand waarbij zij, enerzijds gebonden is ten aanzien van bepaalde 
componenten van die handeling en zij, anderzijds, over een discretionaire bevoegdheid 
beschikt ten aanzien van andere componenten van die handeling.

Wanneer de overheid handelt, moet zij op niet-discriminatoire wijze handelen. Dit is 
een  gebonden  bevoegdheid.  Enkel  voor  wat  betreft  de  concrete  wijze  waarop  zij  die 
verplichting naleeft,  beschikt  zij  over  een beoordelingsbevoegdheid,  indien de wet  die 
wijze niet heeft bepaald.

Uit de conclusies van de eiseres blijkt dat zij de burgerlijke rechter heeft gevat ter vrij-
waring van haar subjectief recht op gelijke behandeling. Het principeakkoord was immers 
tot stand gekomen zonder de minste marktbevraging, waardoor de eiseres, in tegenstelling 
met  Telenet,  geen  aanbieding  heeft  kunnen  doen  en  daardoor  schade  ondervindt  (zie 
tweede beroepsconclusie, tevens syntheseconclusie, van de eiseres gedateerd 5 mei 2008, 
p. 29 - vanaf 2.2 - tot en met p. 38).

De  eiseres  riep  een  ongelijke  en  discriminerende  behandeling  in  en  bijgevolg  de 
miskenning van haar recht op gelijke behandeling. Zij beriep zich dus op een gebonden 
bevoegdheid van de overheid. De eiseres bekritiseerde niet een bepaalde wijze waarop de 
overheid in onderhavige zaak de verplichting tot gelijke behandeling zou hebben nage-
leefd, maar het feit dat de overheid op geen enkele wijze die verplichting heeft nageleefd, 
terwijl  zij  gebonden was door die verplichting van gelijke  behandeling.  Het bestreden 
arrest stelt trouwens vast dat het principeakkoord zonder enige vorm van marktbevraging 
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of mededinging tot stand is gekomen (nr. 16).
Het bestreden arrest beslist dat de eiseres zich niet kan beroepen op een subjectief recht 

op gelijke  behandeling op grond  van  volgend  motief:  "Het  recht op naleving van  het 
gelijkheidsbeginsel houdt immers steeds een appreciatiebevoegdheid in van de overheid. 
De wijze  van invulling raakt  de regelmatigheid van de administratieve beslissing zelf, 
maar heeft geen impact op subjectieve rechten van de gedingpartijen".

Door  aldus  te  oordelen  schendt  het  bestreden  arrest  de  artikelen  10  en  11  van  de 
Grondwet. De overheid is krachtens die Grondwetsbepalingen verplicht de rechtsubjecten 
op gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen. De appreciatiebevoegdheid van de 
overheid slaat enkel op het aspect van de wijze waarop zij die verplichting zal naleven 
wanneer de wet hierover niets bepaalt. Die appreciatiebevoegdheid neemt niet weg dat 
een rechtsubject een subjectief recht op een gelijke en niet-discriminerende behandeling 
heeft. Ten deze stelt het bestreden arrest vast dat het principeakkoord tot stand is gekomen 
zonder  enige  vorm van  marktbevraging  of  mededinging,  zijnde  de  reden  waarom de 
eiseres zich op het subjectief recht op gelijke behandeling beroept.

Vermelde  schending  van  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  brengt  mee  dat  het 
bestreden  arrest  op  onwettige  wijze  de  justitiële  rechter  zonder  rechtsmacht  heeft 
verklaard (schending van de artikelen 10, 11 en 144 van de Grondwet).

Derde onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke fout, 

nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens,  waardoor  aan een andere schade wordt 
berokkend, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Wanneer de overheid door foutief optreden, bijvoorbeeld door een onwettige beslissing 
of handeling,  ongeacht of dit optreden "gebonden" dan wel  "discretionair" is,  aan een 
derde schade berokkent, of zal berokkenen, put deze derde uit de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk  Wetboek het subjectief recht op vergoeding van de door deze fout 
veroorzaakte schade, of, in voorkomend geval, op maatregelen teneinde nakende schade 
te voorkomen.  De naleving van dit  subjectief recht kan,  ingevolge  artikel  144 van de 
Grondwet, voor de justitiële rechter worden afgedwongen.

De eiseres heeft voor het geval dat zou worden geoordeeld dat er geen subjectief recht 
op gelijke behandeling bestaat omdat de overheid op dit vlak een discretionaire bevoegd-
heid  zou  hebben,  de  bevoegdheid  van  de  burgerlijke  rechter  in  kort  geding  tevens 
gesteund  op  haar  subjectief  recht  op  maatregelen  om  schade  te  voorkomen  die  het 
onwettig overheidsoptreden in deze zaak (bestaande in het nalaten een marktbevraging te 
doen alvorens met Telenet het principeakkoord af te sluiten) haar veroorzaakt (tweede 
beroepsconclusie,  tevens syntheseconclusie  van eiseres gedateerd van 5 mei 2008,  pp. 
36-38).

Het bestreden arrest, om te beslissen dat de burgerlijke rechter ten deze geen rechts-
macht heeft, oordeelt in verband met dit ingeroepen subjectief recht het volgende: "Het 
subjectief recht op herstel in natura bestaat slechts in de mate gevolg gegeven wordt aan 
een verzoek tot herstel van een schending van een bestaand recht. Het ingeroepen schade-
herstel veronderstelt de miskenning van een subjectieve rechtsregel. Een beweerd subjec-
tief recht op integraal schadeherstel, namelijk het vermijden dat de schade zich manifes-
teert, is op zich niet als subjectief recht te beschouwen".

Het  bestreden  arrest  schendt  aldus  de  artikelen  1382  en  1383  van  het  Burgerlijk 
Wetboek en artikel 144 van de Grondwet. Uit die artikelen put de eiseres, zoals elk rechts-
subject,  het subjectief recht om bij foutief overheidsoptreden, ongeacht of dit optreden 
"gebonden" dan wel een "discretionair" handelen uitmaakt, voor de justitiële rechter maat-
regelen  te  vorderen  teneinde  schade  ingevolge  dit  foutief  overheidsoptreden  te  voor-
komen, dit tevens ongeacht of de fout van de overheid een schending uitmaakt van een 
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ander subjectief recht van de eiseres.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 

rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Krachtens artikel 
145 van de Grondwet behoren geschillen over politieke rechten in beginsel ook 
tot de bevoegdheid van de rechtbanken.

Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
van het geschil.

De rechtbanken nemen aldus kennis van de door een partij ingestelde vorde-
ringen die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting die een regel van 
het objectief recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij wier uitvoering hij 
belang heeft. De rechterlijke macht is bevoegd om de door het bestuur bij de 
uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid begane onrechtmatigheid vast te 
stellen,  of,  in  kort  geding,  hierover  een voorlopige appreciatie  te doen en de 
gepaste maatregelen te nemen om schade te voorkomen.

Opdat een partij zich ten aanzien van de bestuurlijke overheid op een dergelijk 
recht zou kunnen beroepen, is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid 
gebonden is.

Krachtens artikel 10 van de Grondwet is er in de Staat geen onderscheid van 
standen; de Belgen zijn gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt 
dat het genot van rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend, zonder discri-
minatie verzekerd moet worden.

De overheid is krachtens deze grondwetsbepalingen ertoe gebonden eenieder 
gelijk en op niet-discriminatoire wijze te behandelen.

De administratieve overheid die op grond van haar discretionaire bevoegdheid 
een beslissing neemt, beschikt evenwel over een beoordelingsvrijheid die haar de 
mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop zij haar bevoegdheid 
uitoefent en de haar meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door 
de wet gestelde grenzen.

De wijze waarop het bestuur de gelijkheid van de burgers moet waarborgen 
wordt concreet ingevuld door het bestuur dat daarvoor over een zekere mate van 
beoordelingsvrijheid beschikt.

Uit  het  recht  op  gelijke  behandeling  alleen,  terwijl  geen  andere  wettelijke 
bepaling dit oplegt, kan niet noodzakelijk worden afgeleid dat de publieke kabel-
maatschappijen bij de overdracht van hun activiteiten de plicht hadden de in het 
verzoekschrift  bedoelde marktbevraging te organiseren, en dat door dit niet te 
doen zij een subjectief recht van de eiseres hebben geschonden. De kabelmaat-
schappijen behielden immers een voldoende mate van beoordelingsvrijheid over 
de meest geschikte wijze om de gelijkheid tussen de ondernemingen te waar-
borgen.
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Het arrest schendt aldus de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen 
niet door te oordelen dat in het onderhavig geval "het recht op naleving van het 
gelijkheidsbeginsel  immers  steeds  een appreciatiebevoegdheid  inhoudt van de 
overheid. De wijze van invulling raakt de regelmatigheid van de administratieve 
beslissing zelf, maar heeft geen impact op subjectieve rechten van de gedingpar-
tijen".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Eerste onderdeel
Uit het antwoord op het tweede onderdeel, volgt dat het eerste onderdeel niet 

kan worden aangenomen.
Derde onderdeel
De eiseres heeft haar verweer voor de appelrechters gesteund op het subjectief 

recht op de naleving van het gelijkheidsbeginsel en op het subjectief recht op 
herstel of voorkoming van de schade die door de schending van dat subjectief 
recht werd of zou worden veroorzaakt.

Uit het  antwoord op het  tweede onderdeel  volgt  dat de beslissing dat  er te 
dezen geen impact was op de subjectieve rechten van de partijen, overeind blijft 
en dat het onderdeel niet kan worden aangenomen.

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

24 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal,  advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. Van Ommeslaghe, van Eeckhoutte en Maes.

Nr. 547

1° KAMER - 24 september 2010

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BESLAG OP ONROEREND 
GOED - VERKOOP - DOOR DE BESLAGENE GESLOTEN HUUROVEREENKOMSTEN - 
TEGENWERPELIJKHEID AAN DE BESLAGLEGGENDE SCHULDEISERS - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN

2º HUUR VAN GOEDEREN — ALLERLEI - BESLAG - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - 
BESLAG OP ONROEREND GOED - VERKOOP - DOOR DE BESLAGENE GESLOTEN 
HUUROVEREENKOMSTEN - TEGENWERPELIJKHEID AAN DE BESLAGLEGGENDE SCHULDEISERS - 
TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN

1º en 2° De tegenwerpelijkheid aan de beslagleggende schuldeisers van door de besla-
gene gesloten huurovereenkomsten wordt bepaald door artikel 1575 van het Gerechtelijk 
Wetboek, ook al vindt de verkoop plaats overeenkomstig de artikelen 1580bis en 1580ter 
van het Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 1575, 1580bis en 1580ter, Gerechtelijk Wetboek)

(KLEIN VELDEKEN SERVICERESIDENTIE vzw T. MIDA SENIORIE nv e.a.)
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ARREST

(AR C.10.0050.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  beschikking,  op  9  december  2009 

gewezen door de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De door de eiseres aangevochten beslissing die werd gewezen in het raam 

van de verkoop uit de hand krachtens de artikelen 1580bis en 1580ter van het 
Gerechtelijk Wetboek, betreft de niet-tegenwerpelijkheid van de door de eiseres 
als huurster met de eerste verweerster gesloten huurovereenkomst aan de tweede 
verweerster die op het verhuurde onroerend goed uitvoerend beslag heeft gelegd.

De tegenwerpelijkheid aan de beslagleggende schuldeisers van door de besla-
gene  gesloten  huurovereenkomsten  wordt  bepaald  door  artikel  1575  van  het 
Gerechtelijk Wetboek, ook al vindt de verkoop plaats overeenkomstig de arti-
kelen 1580bis en 1580ter van het Gerechtelijk Wetboek.

2.  Het  middel  dat  alleen  gesteund  is  op  bepalingen  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, faalt naar recht.

3.  Gelet  op  de  verwerping  van  het  cassatieberoep  heeft  de  vordering  tot 
bindendverklaring geen bestaansreden meer.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

24 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist, Van Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 548

3° KAMER - 27 september 2010

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - BESLISSING - VERGISSING - 
UITBETALINGSINSTELLING - FOUT - NALATIGHEID - UITGAVE - VERWERPING - ENIGE OORZAAK - 
BEGRIP
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De verwerping van een uitgave is, in de zin van art.  167, eerste lid, 4°, Werkloosheids-
besluit, uitsluitend te wijten aan een fout of een nalatigheid van de uitbetalingsinstelling,  
wanneer  het  recht  van de werknemer  op  de  werkloosheidsuitkeringen,  waarmee  die  
uitgave overeenstemt,  los  van die fout  of  van die nalatigheid bestaat1.  (Art.  167,  §1, 
eerste lid, 4°, Werkloosheidsbesluit)

(CAISSE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE DE LA F.G.T.B. T. T.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0055.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 maart 2009 gewezen door 

het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 106, 167 en 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 

1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest na te hebben 1° vastgesteld dat de eiseres, voor de periode van economische 

werkloosheid van de verweerder in maart 2006, hem 22,5 werkloosheidsuitkeringen heeft 
uitbetaald,  terwijl  zij  hem er  slechts  17  moest  uitbetalen,  en  dat  de  Rijksdienst  voor 
Arbeidsvoorziening de uitgaven bijgevolg verworpen heeft tot beloop van 5,5 uitkeringen, 
2° gewijzigd het vonnis, in zoverre het de vordering verwerpt op grond van artikel 17 van 
het handvest van de sociaal verzekerde, terwijl die bepaling te dezen niet van toepassing 
was en 3° gezegd voor recht dat artikel 167 van het koninklijk besluit van 25 november 
1991 te dezen van toepassing was, beslist vervolgens dat, met toepassing van paragraaf 2 
van die bepaling, de eiseres de aan de verweerder ten onrechte betaalde bedragen niet van 
hem  kon  terugvorderen,  om  alle  redenen  die  hier  als  volledig  weergegeven  worden 
beschouwd en meer bepaald op grond dat "het Hof (van Cassatie) in het arrest (...) van 9 
juni 2008 het volgende heeft beslist:

'Luidens artikel  167,  §1,  eerste lid,  4°,  van het koninklijk  besluit  van 25 november 
1991, is de uitbetalingsinstelling aansprakelijk voor de betalingen die zij heeft verricht en 
die het werkloosheidsbureau heeft  verworpen of uitgeschakeld (uitsluitend wegens een 
fout of nalatigheid die aan de uitbetalingsinstelling) is (te wijten), inzonderheid wanneer 
de stukken  buiten de  reglementaire  termijn  aan het  werkloosheidsbureau  zijn  overge-
maakt.

De verwerping van een uitgave is, in de zin van die bepaling, uitsluitend te wijten aan 
een fout of een nalatigheid van de uitbetalingsinstelling, wanneer het recht van de werk-
nemer op de werkloosheidsuitkeringen, waarmee die uitgave overeenstemt, losstaat van 
die fout of die nalatigheid.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 548. 
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Het arrest,  dat  vaststelt  dat  de directeur van het werkloosheidsbureau een beslissing 
heeft genomen waarbij de verweerder het recht wordt ontzegd op de uitkeringen die de 
eiseres hem per vergissing is blijven uitbetalen en dat de met die uitkeringen overeen-
stemmende  uitgaven  op  die  grond  door  de  Rijksdienst  voor  Arbeidsvoorziening  zijn 
verworpen, wat aldus geleid heeft  tot het onverschuldigd betaald bedrag dat de eiseres 
terugvordert, schendt voormeld artikel 167, §1, eerste lid, 4°, in zoverre het de eiseres het 
recht  op  terugvordering  ontzegt,  op  grond  dat  "(zij)  te  dezen  geenszins  aantoont  dat 
iemand anders dan zijzelf een materiële of juridische vergissing heeft begaan'. 

Te dezen had (de verweerder) recht op werkloosheidsuitkeringen en is de verwerping 
van de uitgave door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening uitsluitend te wijten aan de 
vergissing, de fout van de (eiseres).

Bijgevolg  kan de (eiseres),  met  toepassing van artikel  167,  §2,  tweede  lid,  van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991, niet de terugbetaling van de betaalde bedragen 
vorderen van de werkloze".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel  169,  eerste lid, van het koninklijk  besluit  van 25 november 1991, 

dient elke onrechtmatig ontvangen som in de regel te worden terugbetaald. 
Krachtens artikel 167, §1, van datzelfde koninklijk besluit is de uitbetalingsinstelling 

aansprakelijk 1° voor de vergissing die zij heeft begaan in de berekening van het bedrag 
van de uitkeringen die de werkloze toekomen, 2° voor de betalingen die zij heeft verricht 
zonder geldige uitkeringskaart die het recht op uitkeringen verleent, 3° voor de betalingen 
die zij heeft verricht met miskenning van de wettelijke en reglementaire bepalingen, en, 
ten slotte, 4° voor de betalingen die zij heeft verricht en die het werkloosheidsbureau heeft 
verworpen of uitgeschakeld uitsluitend wegens een fout of nalatigheid die aan de uitbeta-
lingsinstelling is te wijten.

Krachtens artikel 167, §2, eerste lid, kan de uitbetalingsinstelling zich in de drie eerste, 
in  artikel  167,  §1  bedoelde  gevallen  op  de  werkloze  verhalen  voor  de  ten  onrechte 
betaalde sommen.

Krachtens artikel  167,  §2,  tweede lid, kan de uitbetalingsinstelling de bedragen niet 
terugvorderen in het geval bedoeld in artikel 167, §1, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit 
met name wanneer de betalingen die zij heeft  verricht en die het werkloosheidsbureau 
heeft verworpen of uitgeschakeld uitsluitend wegens een fout of nalatigheid die aan de 
uitbetalingsinstelling is te wijten.  De verwerping van een uitgave is,  in de zin van die 
bepaling, uitsluitend te wijten aan een fout of een nalatigheid van de uitbetalingsinstelling, 
wanneer  het  recht  van  de  werknemer  op  de  werkloosheids-uitkeringen,  waarmee  die 
uitgave overeenstemt, los van die fout of van die nalatigheid bestaat, met andere woorden 
in de gevallen waarin de werkloze, zonder de fout of de nalatigheid van de uitbetalingsin-
stelling, op de werkloosheidsuitkeringen recht zou hebben gehad tot beloop van het door 
de uitbetalingsinstelling betaalde aantal daguitkeringen.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de eiseres, voor de periode van economi-
sche  werkloosheid  in  maart  2006,  aan  de  verweerder  22,5  uitkeringen  heeft  betaald, 
terwijl zij hem er slechts 17 moest betalen, en dat die vergissing de reden is waarom de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de uitgaven verworpen heeft.

Uit die vaststellingen kan worden afgeleid dat de verweerder,  voor de maand maart 
2006, slechts recht had op 17 daguitkeringen wegens economische werkloosheid en dat, 
met andere woorden, niet de fout of de nalatigheid van de uitbetalingsinstelling aan de 
basis ligt  van het feit  dat de verweerder geen recht heeft  op 22,5 daguitkeringen voor 
maart 2006.
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Het arrest, dat de vordering van de eiseres tot terugbetaling van de daguitkeringen die 
zij  bovenop  de  verschuldigde  17  daguitkeringen  heeft  uitbetaald,  met  toepassing  van 
artikel 167, §2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 verwerpt, 
schendt derhalve de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 167, §1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, en §2, eerste lid, van het 

koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglemen-
tering, kan de uitbetalingsinstelling, die een vergissing heeft begaan bij de bere-
kening van de werkloosheidsuitkeringen of die betalingen heeft verricht zonder 
geldige uitkeringskaart die het recht op uitkeringen verleent of ze heeft verricht 
met miskenning van de wettelijke en reglementaire bepalingen, zich op de werk-
loze verhalen voor de ten onrechte betaalde bedragen.

Artikel 167, §1, eerste lid, 4°, en §2, tweede lid, bepaalt daarentegen dat de 
uitbetalingsinstelling die betalingen heeft verricht en die het werkloosheidsbu-
reau heeft verworpen of uitgeschakeld uitsluitend wegens een fout of nalatigheid 
die  aan  de  uitbetalingsinstelling  is  te  wijten,  zich  niet  op  de  werkloze  kan 
verhalen voor de betaalde bedragen.

De verwerping van een uitgave is, in de zin van die bepaling, uitsluitend te 
wijten aan een fout of een nalatigheid van de uitbetalingsinstelling, wanneer het 
recht van de werknemer op de werkloosheidsuitkeringen, waarmee die uitgave 
overeenstemt, los van die fout of van die nalatigheid bestaat.

Het arrest, dat vaststelt dat de verweerder slechts recht had op 17 uitkeringen, 
terwijl de eiseres er hem 22,5 heeft uitbetaald, beslist vervolgens dat "de verwer-
ping van de uitgave door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening uitsluitend te 
wijten is aan de vergissing, de fout (van de eiseres)" en de vordering ongegrond 
verklaart die de eiseres heeft ingesteld tot terugbetaling van de daguitkeringen 
die zij bovenop de verschuldigde 17 uitkeringen heeft uitbetaald, schendt artikel 
167, §1, eerste lid, en §2, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991.

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

vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de eiseres in de kosten.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Luik.

27 september 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: 



2304 HOF VAN CASSATIE 27.9.10 - Nr. 548 

mr. Oosterbosch.

Nr. 549

3° KAMER - 27 september 2010

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - BEROEP - 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - AANVRAAG - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

De aanvraag die ertoe strekt maatschappelijke dienstverlening gelijk aan het leefloon en de 
kinderbijslag te verkrijgen, die rechtstreeks en voor het eerst voor de arbeidsrechtbank 
wordt ingesteld, is niet ontvankelijk. (Art. 71, eerste en tweede lid, OCMW-wet)

(R. T. OCMW DE CHARLEROI)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0080.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 juni 2009 gewezen door 

het arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert het volgende middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 10, 11, 23 en 149 van de Grondwet;
de artikelen 1 en 57, §1 en 2, eerste tot zesde lid, zoals dat artikel van toepassing is 

sinds de wijziging ervan door de wetten van 25 april 2007, 30 december 1992, 15 juli 
1996, 12 januari 2007 en 27 december 2005, van de organieke wet van 8 juli 1976 betref-
fende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart  het incidenteel beroep van de eiseres niet-gegrond, bevestigt  het 

aan het hof voorgelegde vonnis in zoverre het afwijzend beschikt had op de vordering 
waarbij  de eiseres de veroordeling van de verweerder vroeg om haar maatschappelijke 
dienstverlening te betalen tot beloop van een leefloon "gezinnen" alsook de kinderbijslag 
te rekenen van 8 oktober 2007. Het beslist aldus om de volgende redenen: "bij conclusie 
werd een incidenteel beroep ingesteld dat ertoe strekte voor recht te doen zeggen dat de 
(eiseres) recht heeft op maatschappelijke dienstverlening tot beloop van het leefloon voor 
gezinnen en op de kinderbijslag en (de verweerder),  ten principale, te veroordelen om 
haar de verschuldigde bedragen te storten te rekenen van de datum van de vordering, 
namelijk 8 oktober 2007;

De eerste rechter had die eis van (de eiseres) verworpen;
Het hoger beroep is ontvankelijk gelet op artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat hoger beroep kan niet worden toegewezen, daar (de eiseres), wegens haar onwettig 

verblijf, alleen aanspraak kan maken op maatschappelijke dienstverlening beperkt tot de 
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dringende medische hulp;
Het feit dat er op 11 juli 2002 een machtiging tot verblijf werd aangevraagd op grond 

van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, waarvan het onderzoek op 8 
oktober 2007 nog niet is afgerond, heeft geen invloed op de verblijfssituatie, die onwettig 
blijft zolang er geen beslissing tot machtiging van verblijf is genomen;

Een verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten wijzigt de verblijfssituatie 
al evenmin;

Uit een brief die op 17 oktober 2008 naar de raadsman van (de eiseres) werd verstuurd 
door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, algemene directie Dienst Vreemde-
lingenzaken, directie 'Toegang en verblijf', dienst 'Humanitaire regularisatie'', sectie 9ter, 
blijkt  dat  er  diezelfde  dag,  op grond  van  het  nieuwe  artikel  9ter  van  de wet  van  15 
december 1980, aan de gemeentelijke administratie van Etterbeek instructies zijn gegeven 
om de situatie van de echtgenoten A-R en van hun drie kinderen definitief te regulari-
seren;

Op 28  januari  2009  besliste  het  openbaar  centrum voor  maatschappelijk  welzijn  te 
Charleroi om aan (de eiseres), ten gevolge van een aanvraag van 6 januari, financiële hulp 
toe te kennen voor een persoon met een gezin ten laste, dit is 948,74 euro per maand,  
alsook een voorschot op de kinderbijslag, te rekenen van 16 december 2008".

Grieven
Eerste onderdeel
In haar appelconclusie betoogde de eiseres, na erop te hebben gewezen dat haar vorde-

ring die strekte tot toekenning van maatschappelijke dienstverlening tot beloop van het 
leefloon voor gezinnen en van de kinderbijslag te rekenen van 8 oktober 2007 ontvanke-
lijk  was,  dat  zij  weliswaar  onwettig  op  het  Belgisch  grondgebied  verbleef,  maar  dat 
niemand uit haar gezin naar Armenië kon terugkeren, zodat de beperking van de maat-
schappelijke  dienstverlening  aan  vreemdelingen  die  onwettig  op  het  grondgebied 
verblijven, zoals bedoeld in artikel 57, §2, eerste lid, 1°, van de organieke wet van 8 juli 
1976  betreffende  de  openbare  centra  voor  maatschappelijk  welzijn,  niet  op  haar  van 
toepassing was  en  dat  haar  vordering  strekkende  tot  maatschappelijke  dienstverlening 
gegrond was. De eiseres betoogde wat dat betreft omstandig dat de precaire gezondheids-
toestand van haar echtgenoot, haar zwangerschap en haar bevalling het voor haar en haar 
gezin onmogelijk maakten om het Belgisch grondgebied te verlaten.

Het  arrest  beslist  dat  de  eiseres  onwettig  op  het  Belgisch  grondgebied  verblijft  en 
verklaart,  alleen  op  basis  van  die  vaststelling  de  vordering  van  de  eiseres  tot  het 
verkrijgen van maatschappelijke dienstverlening niet gegrond.

Het arrest antwoordt nergens in de motivering op het door de eiseres in haar conclusie 
regelmatig aangevoerde middel volgens hetwelk zij weliswaar onwettig op het Belgisch 
grondgebied verblijft, maar dat de beperking van het recht op maatschappelijke dienstver-
lening, vastgelegd in artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976, niet op haar van toepas-
sing was, op grond dat zij en haar gezin het Belgisch grondgebied onmogelijk kunnen 
verlaten. Het arrest, dat beslist dat de eiseres onwettig op het grondgebied verbleef om op 
grond daarvan de vordering strekkende tot maatschappelijke dienstverlening ongegrond te 
verklaren en daarenboven erop wijst  dat de verweerder aan de eiseres "financiële hulp 
(heeft)  toegekend voor een persoon met een gezin ten laste, namelijk 948,74 euro per 
maand,  en een voorschot  op de kinderbijslag,  met  ingang van 16 december 2008",  in 
plaats van de maatschappelijke dienstverlening tot beloop van het leefloon voor gezinnen 
en de kinderbijslag met ingang van 8 oktober 2007, antwoordt niet op het middel van de 
eiseres volgens hetwelk haar vanaf 8 oktober 2007 maatschappelijke dienstverlening kon 
worden toegekend vanaf de indiening van haar aanvraag, op grond dat zij en haar gezin 
het Belgisch grondgebied onmogelijk konden verlaten.
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Aangezien het arrest niet antwoordt op de conclusie van de eiseres en aldus niet beslist 
of zij zich al dan niet daadwerkelijk mocht beroepen op medische omstandigheden, dus op 
omstandigheden onafhankelijk van haar wil, die haar vertrek uit België en haar terugkeer 
naar Armenië onmogelijk maakten, is het derhalve niet regelmatig met redenen omkleed 
en schendt het artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel (subsidiair)
Ingeval het arrest uitgelegd moet worden als zijnde regelmatig met redenen omkleed, is 

het niet wettig met redenen omkleed.
Artikel 57, §1 en 2, eerste tot vijfde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betref-

fende  de openbare  centra  voor  maatschappelijk  welzijn,  zoals  het  is  gewijzigd  bij  de 
wetten van 30 december 1992, 25 april 2007, 27 december 2005, 12 januari 2007 en 15 
juli 1996, bepaalt het volgende :

"§1. Onverminderd het bepaalde in artikel 57ter, heeft het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren 
waartoe de gemeenschap gehouden is.

Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Het bevor-
dert de maatschappelijke participatie van de gebruikers.

Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige 
of psychologische aard zijn.

§2. In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot:

1° het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die 
illegaal in het Rijk verblijft;

2° het vaststellen van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun onderhouds-
plicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, wanneer het gaat om een vreem-
deling jonger dan achttien jaar die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft.

In het geval bedoeld in 2°, wordt de maatschappelijke hulp beperkt tot de materiële 
hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en wordt uitsluitend verstrekt 
in een federaal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald 
door  de  Koning.  De  aanwezigheid  in  het  opvangcentrum  van  de  ouders  of  van  de 
personen die het ouderlijk gezag over het kind daadwerkelijk uitoefenen, wordt gewaar-
borgd.

De Koning kan bepalen wat onder dringende medische hulp begrepen moet worden.
Een  vreemdeling  die  zich  vluchteling  heeft  verklaard  en  heeft  gevraagd  om  als 

dusdanig  te  worden  erkend,  verblijft  illegaal  in  het  Rijk  wanneer  de asielaanvraag  is 
geweigerd en aan de betrokken vreemdeling een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te 
verlaten is betekend.

De maatschappelijke dienstverlening aan een vreemdeling die werkelijk steuntrekkende 
was op het ogenblik dat hem een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten werd 
betekend, wordt, met uitzondering van de dringende medische hulpverlening, stopgezet de 
dag dat de vreemdeling daadwerkelijk het grondgebied verlaat, en ten laatste de dag van 
het verstrijken van de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten".

Artikel 23 van de Grondwet waarborgt eenieder het recht om een menswaardig leven te 
leiden en dat recht omvat, met name, het recht op sociale zekerheid, bescherming van de 
gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand.

Krachtens artikel 1 van de wet van 8 juli 1976 heeft elke persoon recht op maatschap-
pelijke  dienstverlening.  Deze heeft  tot  doel eenieder in de mogelijkheid  te stellen een 
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid,  en de openbare centra 
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voor maatschappelijk welzijn hebben tot opdracht die dienstverlening te verzekeren.
Het  arrest  beslist,  zonder  op dat  punt  te  zijn  betwist,  dat  de  eiseres  en haar  gezin 

onwettig in België verblijven. Krachtens artikel 57, §2, eerste lid, 1°, van de wet van 8 juli 
1976, kon de eiseres bijgevolg van de verweerder in beginsel alleen dringende medische 
hulp vorderen.

Die beperking van de maatschappelijke dienstverlening, vastgelegd in voormeld artikel 
57, §2, is echter niet van toepassing op de vreemdelingen die, om medische redenen, in de 
volstrekte onmogelijkheid verkeren om gevolg te geven aan een bevel om het grondge-
bied te verlaten. Die personen hebben dus recht op maatschappelijke dienstverlening. De 
beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening heeft dus geen betrekking op 
de vreemdelingen die, om redenen onafhankelijk van hun wil,  verhinderd zijn om naar 
hun  land  van  oorsprong  terug  te  keren.  Het  openbaar  centrum voor  maatschappelijk 
welzijn moet aan laatstgenoemden maatschappelijke dienstverlening blijven verstrekken 
tot op het ogenblik dat zij in staat zijn om het nationale grondgebied te verlaten.

Het feit dat een vreemdeling onwettig in het land verblijft, is op zich dus geen afdoende 
reden om zijn recht op maatschappelijke dienstverlening te beperken, daar de beperking 
van het recht op maatschappelijke dienstverlening, bepaald in artikel 57, §2, eerste lid, 1°, 
van de wet van 8 juli 1976 niet op hem betrekking heeft wanneer hij het grondgebied niet 
kan verlaten om redenen onafhankelijk van zijn wil.

Zo betoogde de eiseres dat "het voor het gehele gezin wel degelijk onmogelijk was om 
naar Armenië terug te keren". De eiseres wees, omstandig, op de wankele gezondheids-
toestand van haar echtgenoot, de heer A., die sinds 2002 leed aan ongeneeslijke chroni-
sche aandoeningen, zoals tuberculose en chronische hepatitis, en dat hij om die redenen, 
net als zijn gezin, België niet kon verlaten om naar Armenië terug te keren. De eiseres 
wees er ook op dat haar zwangerschap en haar bevalling redenen waren waarom zij en 
haar gezin België niet konden verlaten of naar Armenië konden terugkeren.

Het arrest verklaart de vordering van de eiseres, die ertoe strekt de verweerder te doen 
veroordelen om een maatschappelijke dienstverlening te betalen aan de eiseres die welis-
waar onwettig in het land verblijft maar betoogde dat zij in de volstrekte onmogelijkheid 
verkeerde om België te verlaten en naar Armenië terug te keren, ongegrond, alleen omdat 
het verblijf van de eiseres en van haar gezin onwettig was. Welnu, de vaststelling van de 
onwettigheid van het verblijf is op zich geen afdoende reden om de vordering die strekt 
tot het verkrijgen van maatschappelijke dienstverlening ongegrond te verklaren, wanneer 
zij is ingesteld door vreemdelingen die onwettig in het land verblijven en in de onmoge-
lijkheid verkeren om het grondgebied te verlaten. Het arrest schendt aldus artikel 23 van 
de Grondwet, de artikelen 1 en 57, §1 en 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betref-
fende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangegeven in het middel.

Het  arrest  beslist  daarenboven  dat  "uit  een  brief  die  op  17  oktober  2008  naar  de 
raadsman van (de eiseres) werd verstuurd door de federale overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken,  algemene  directie  Dienst  Vreemdelingenzaken,  directie  'Toegang  en  verblijf', 
dienst 'Humanitaire regularisaties', sectie 9ter, blijkt dat er diezelfde dag, op grond van het 
nieuwe artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, aan de gemeentelijke administratie 
van Etterbeek instructies zijn gegeven om de situatie van de echtgenoten A-R en van hun 
drie kinderen definitief te regulariseren" en dat "het openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn te Charleroi op 28 januari 2009 besliste om aan (de eiseres), ten gevolge van 
een aanvraag van 6 januari, financiële hulp toe te kennen voor een persoon met een gezin 
ten laste,  dit  is  948,74 euro per  maand,  alsook een voorschot  op de kinderbijslag,  te 
rekenen van 16 december 2008".

Die redengeving verantwoordt al evenmin regelmatig de beslissing van het arrest om de 
vordering van de eiseres, welke ertoe strekt de verweerder te doen veroordelen om maat-
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schappelijke dienstverlening tot beloop van het leefloon voor gezinnen en de kinderbijslag 
te betalen met ingang van de datum van de vordering, dit is 8 oktober 2007, te verwerpen, 
op grond dat de eiseres en haar gezin, om redenen onafhankelijk van hun wil, het grond-
gebied niet kunnen verlaten en niet naar Armenië kunnen terugkeren. Noch de instructies 
die aan de gemeente Etterbeek zijn gegeven om de situatie van de eiseres en van haar 
gezin te regulariseren, noch verweerders beslissing van 28 januari 2009 om aan de eiseres 
een financiële hulp van 948,74 euro per maand en een voorschot op de kinderbijslag toe te 
kennen  vanaf  16 december  2008,  verantwoorden  naar  recht  de  beslissing  waarbij  het 
arrest  afwijzend  beschikt  op  de  vordering  die  de  eiseres  heeft  ingesteld  teneinde  de 
verweerder te doen veroordelen tot het betalen van maatschappelijke dienstverlening tot 
beloop van het leefloon voor gezinnen en de kinderbijslag te rekenen van de datum van de 
vordering, dat is 8 oktober 2007. De eiseres vorderde immers maatschappelijke dienstver-
lening tot beloop van het leefloon voor gezinnen en de kinderbijslag met ingang van 8 
oktober 2007, waarbij zij betoogde dat zij ondanks haar onwettig verblijf in België wel 
degelijk  recht  had op die  dienstverlening,  omdat  zij  onmogelijk  het  grondgebied  kon 
verlaten. Het arrest verantwoordt bijgevolg zijn beslissing om die vordering ongegrond te 
verklaren  niet  naar  recht  door  die  beslissing  alleen  te  baseren  op  de  reden  dat  de 
verweerder haar "financiële  hulp heeft  toegekend voor een persoon met een gezin ten 
laste, dit is 948,74 euro per maand, en een voorschot op de kinderbijslag, met ingang van 
16 december 2008", en schendt de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.

Het arrest verantwoordt derhalve niet naar recht zijn beslissing om de vordering onge-
grond te verklaren waarbij de eiseres van de verweerder maatschappelijke dienstverlening 
vorderde tot beloop van het leefloon voor gezinnen en de kinderbijslag te rekenen van 8 
oktober 2007, op grond dat de eiseres onwettig op het grondgebied verbleef, dat er aan de 
gemeentelijke administratie van Etterbeek instructies waren gegeven om de situatie van 
de eiseres te regulariseren en dat de verweerder, bij beslissing van 28 januari 2009 aan de 
eiseres, "financiële hulp heeft toegekend voor een persoon met een gezin ten laste, dit is 
948,74  euro  per  maand,  en  een  voorschot  op  de  kinderbijslag,  met  ingang  van  16 
december 2008", en schendt aldus alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, met 
uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.

Het arrest bevat op zijn minst niet de feitelijke vaststellingen op grond waarvan het Hof 
de verwerping van de vordering van de eiseres op haar wettigheid kan toetsen (schending 
van artikel 149 van de Grondwet).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het  arrest  verklaart,  met  bevestiging  van  het  beroepen  vonnis,  de door  de 

eiseres tegen de verweerder ingestelde vordering, tot betaling van maatschappe-
lijke dienstverlening tot beloop van het leefloon en van de kinderbijslag,  niet-
ontvankelijk.

Tweede onderdeel
De  door  de  verweerder  tegen  dat  onderdeel  opgeworpen  grond  van  niet-

ontvankelijkheid: het onderdeel heeft geen belang.
Luidens artikel 580, 8°, d), van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeids-

rechtbank kennis van de geschillen betreffende de toepassing van de organieke 
wet  van  8  juli  1976  betreffende  de  openbare  centra  voor  maatschappelijk 
welzijn,  inzake  de  betwistingen  betreffende  de  toekenning,  de  herziening,  de 
weigering  en  de  terugbetaling  door  de  gerechtigde,  van  de  maatschappelijke 
dienstverlening, en de toepassing van de administratieve sancties bepaald door 
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de wetgeving ter zake.
Krachtens artikel 71 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn,  kan eenieder  bij  de arbeidsrechtbank in beroep 
gaan tegen een beslissing inzake individuele dienstverlening te zijnen opzichte 
genomen door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
of door één van de organen aan wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen. 
Hetzelfde geldt  wanneer  één van de organen  van het  centrum één  maand,  te 
rekenen van de ontvangst  van het  verzoek, heeft  laten verstrijken zonder een 
beslissing te nemen.

De  arbeidsrechtbank  is  bijgevolg  bevoegd  om  kennis  te  nemen  van  de 
beroepen tegen de beslissingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn en tegen het verzuim van laatstgenoemde om, ondanks het ingediende 
verzoek, een beslissing te nemen.

Uit de vaststellingen van het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat de eiseres geen enkele aanvraag voor maatschappelijke 
dienstverlening  en  kinderbijslag  bij  de  verweerder  heeft  ingediend,  maar  die 
vordering heeft ingesteld bij verzoekschrift en in een, bij de arbeidsrechtbank, 
neergelegde conclusie.

Uit die redenen volgt dat de beslissing waarbij het arrest die vordering niet-
ontvankelijk verklaart, naar recht is verantwoord.

Het onderdeel, al was het gegrond, kan niet leiden tot cassatie en is bijgevolg 
zonder belang.

De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Eerste onderdeel
Aangezien het arbeidshof beslist had dat de vordering niet ontvankelijk was, 

hoefde het hof niet te antwoorden op de in dat onderdeel bedoelde conclusie van 
de eiseres, welke, op het punt van de gegrondheid van die vordering, niet steek-
houdend was.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de verweerder in de kosten.

27 september 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten:  
mrs. Mahieu en T'Kint.

Nr. 550

3° KAMER - 27 september 2010
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ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - WERKMAN 
- BEGRIP - GEDRAG - BEGRIP

Onder willekeurig ontslag verstaat men het ontslag van een werkman die is aangeworven  
voor onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het 
gedrag van de werkman; de reden dat de werkman niet heeft willen meewerken aan een 
wetsovertreding door een tijdelijke arbeidsovereenkomst te ondertekenen die alleen maar  
geantidateerd kon zijn, houdt geen verband met het gedrag van de werkman1.  (Art. 63, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(D. T. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM nv)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0088.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2009 gewezen door 

het arbeidshof te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast dat de eiser door de verweerster is aangeworven "op grond van 

opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor arbeiders van bepaalde duur van 1 
maart  2004 tot 30 juni 2006", dat de eiser, na het verstrijken van zijn laatste overeen-
komst, dat wil zeggen op 30 juni 2006, bij de verweerster in dienst is gebleven, dat de 
verweerster  hem na  die  datum voorgesteld  heeft  om een  zevende  overeenkomst  van 
bepaalde duur te sluiten maar dat de eiser geweigerd heeft om die overeenkomst te onder-
tekenen,  dat de verweerster  de eiser bij brief van 4 juli 2006 ontslagen heeft  met  een 
opzeggingstermijn van vijfendertig dagen, en verwerpt vervolgens de vordering van de 
eiser om de verweerster te doen veroordelen tot het betalen van een vergoeding wegens 
willekeurig ontslag,  gelijk aan zes manden loon, om alle redenen die hier als volledig 
weergegeven worden beschouwd en met name om de volgende redenen:

"Zoals beide partijen erkennen, is het ontslag te dezen gegeven omdat (de eiser) weigert 
om een zevende tijdelijke overeenkomst van bepaalde duur te ondertekenen, terwijl  de 
vorige overeenkomst geëindigd is en hij aangeworven blijkt te zijn op grond van een over-
eenkomst van onbepaalde duur;

Die weigering (van de eiser) is volkomen terecht, daar hij weigert mee te werken aan 
een wetsovertreding, door een tijdelijke arbeidsovereenkomst te ondertekenen die alleen 
maar geantidateerd kan zijn;

1 Zie Cass., 8 dec. 1986, AR 5353, AC, 1986-87, nr. 211; Cass., 26 juni 2006, AR S.05.0023.F, AC, 
2006, nr. 357. Uit die arresten van het Hof blijkt dat de weigering van de werkman om de toepassing 
van de wet te omzeilen, op zich geen verband houdt met zijn "gedrag" in de zin van art. 63, eerste lid,  
Arbeidsovereenkomstenwet, indien die weigering, zoals in het voormelde geval dat geleid heeft tot 
het voormelde arrest van 8 december 1986, niet gepaard gaat met een handeling die, samen met die 
weigering, de reden voor het ontslag vormt.
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Hoewel die weigering terecht is, is naar genoegen van recht aangetoond dat het ontslag 
(van de eiser) verband houdt met zijn gedrag, met name zijn weigering om de hem voor-
gestelde overeenkomst te ondertekenen;

Zoals hierboven is gezegd, maakt het voor het antwoord op de vraag of het om een 
willekeurig ontslag gaat in de zin van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978, zoals de 
uitlegging ervan is vastgelegd door het Hof van Cassatie, niet uit of dat gedrag al dan niet 
gewettigd is;

(De eiser) kan bijgevolg geen vergoeding wegens  willekeurig ontslag verkrijgen op 
grond van de bepalingen van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978, daar het ontslag niet 
als willekeurig kan worden omschreven in de zin van die wetsbepaling".

Grieven
Een voor  onbepaalde  tijd  aangeworven  arbeider  wordt  willekeurig  ontslagen  onder 

meer wanneer zijn ontslag te wijten is aan redenen die geen enkel verband houden met 
zijn gedrag.

Het (arbeids)hof beslist echter dat dit niet het geval is : ook al heeft de eiser terecht 
geweigerd om een tijdelijke arbeidsovereenkomst te ondertekenen die noodzakelijkerwijs 
geantidateerd is, is zijn daaropvolgend ontslag "verband houdt met zijn gedrag, met name 
zijn weigering om de hem voorgestelde overeenkomst te ondertekenen". 

De weigering van de arbeider om "mee te werken aan een wetsovertreding, door een 
tijdelijke arbeidsovereenkomst te ondertekenen die alleen maar geantidateerd kan zijn", 
houdt echter geen enkel verband met zijn gedrag.

Het arrest verantwoordt zijn beslissing dat de verweerster de eiser niet willekeurig heeft 
ontslagen dus niet naar recht.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens  artikel  63,  eerste  lid,  van de wet  van 3 juli  1978 betreffende  de 

arbeidsovereenkomsten, wordt, voor de toepassing van dit artikel, onder wille-
keurig ontslag verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor 
onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het 
gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de 
werking van de onderneming, de instelling of de dienst.

Het  arrest  beschouwt  de weigering van de eiser  om een  nieuwe  "tijdelijke 
overeenkomst van bepaalde duur te ondertekenen, terwijl de vorige geëindigd 
(was) en hij aangeworven bleek te zijn op grond van een (arbeids)overeenkomst 
van onbepaalde duur", als een reden voor zijn ontslag.

Het arrest, dat beslist dat de eiser aldus "weigert mee te werken aan een wets-
overtreding, door een tijdelijke arbeidsovereenkomst te ondertekenen die alleen 
maar geantidateerd kan zijn",  heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat 
"het  ontslag (van de eiser)  verband (hield)  met zijn gedrag" en derhalve  niet 
willekeurig was in de zin van voormeld artikel 63, eerste lid.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  behalve  in  zoverre  het  het  hoger  beroep 

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

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

Verwijst de aldus verwezen zaak naar het arbeidshof te Bergen.

27 september 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggevr: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Leclercq,  procureur-generaal  –  Advocaten:  mrs. 
T'Kint en Nelissen Grade.

Nr. 551

3° KAMER - 27 september 2010

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - BESTAAN - OPEISBAARHEID - 
HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE - RENTE

2º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - RECHT OP UITKERING - BESTAAN - 
OPEISBAARHEID - HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE - RENTE

1º en 2° De rechterlijke beslissing over de betwisting betreffende het recht op socialezeker-
heidsprestaties is een akte die dat recht erkent, zodat het bestaan van dat recht met  
terugwerkende kracht kan worden erkend en de daaruit voortvloeiende verplichting voor 
de instelling die de prestaties verschuldigd is, opeisbaar wordt op de vervaldagen die na 
het ontstaan van het recht verstrijken1. (Art. 20, Wet 11 april 1995)

(RVA T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0101.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 augustus 2009 op verwij-

zing gewezen door het arbeidshof te Brussel, ten gevolge van het arrest van het 
Hof van 9 juni 2008.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1153, inzonderheid eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 20, eerste lid, en 21bis, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoe-

ring van het handvest van de sociaal verzekerde; 

1 Zie "Sociale zekerheid: honderdduizend of niets, stop je of ga je verder? Sécurité sociale: stop ou 
encore?", Vertaling van de rede uitgesproken door procureur-generaal J.F. LECLERCQ op de plechtige 
openingszitting van het Hof van Cassatie van 3 september 2007, nrs. 57 tot 60, inz. nr. 60 in fine.
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-  de artikelen 30,  37,  145,  inzonderheid derde lid,  149 en 163bis,  §1,  inzonderheid 
eerste en tweede lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, zoals respectievelijk gewijzigd door de artikelen 7, 10 en 
15 van het koninklijk besluit van 30 april 1999.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gedeeltelijk gegrond en beslist, 

met wijziging van het beroepen vonnis, "dat (de eiser) moratoire interest verschuldigd is 
vanaf 1 januari 1997 tot de datum van betaling van de werkloosheidsuitkeringen".

Het grondt die beslissing op de redenen die vermeld worden op bladzijde negen tot en 
met veertien en meer bepaald op de redenen dat "het handvest een stelsel van moratoire 
interest invoert, ofwel in geval van laattijdige betaling, ofwel in geval van een laattijdige 
beslissing tot toekenning.

Zo  zijn  de  verwijlinteresten  volgens  artikel  20  van  het  handvest  van  rechtswege 
verschuldigd, dat wil zeggen zonder dat er eerst een aanmaning is vereist, vanaf de datum 
van hun opeisbaarheid en ten vroegste vanaf de datum voortvloeiend uit artikel 12.

De datum van opeisbaarheid van de prestaties komt overeen met de datum waarop de 
prestaties betaald hadden moeten zijn. Die regel geldt ongeacht of de prestaties zijn toege-
kend  ter  uitvoering  van  een  administratieve  beslissing  dan  wel  van  een  rechterlijke 
beslissing".

Een socialezekerheidsinstelling kan "een vertraging die te wijten is aan een andere soci-
alezekerheidsinstelling" niet aanvoeren als vreemde oorzaak.

"(De verweerder) is tot de werkloosheidsuitkeringen toegelaten vanaf 7 juni 1994. Het 
betreft  hier  een beslissing tot  toekenning,  die  genomen is  op grond  van  een volledig 
dossier.

(De  eiser)  heeft  de  betaling  van  de  werkloosheidsuitkeringen  weliswaar  moeten 
opschorten  wegens  de  beslissing  van  de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid,  volgens 
welke (de verweerder) niet aan de sociale zekerheid onderworpen was, dat wil  zeggen 
wegens een bevrijdende vreemde oorzaak in de zin van artikel 1147 van het Burgerlijk 
Wetboek; te dezen kan niet worden vastgesteld dat (de eiser) een uitkering te laat zou 
hebben betaald.

De laattijdige betaling van de werkloosheidsuitkeringen houdt echter verband met het 
geschil tussen (de verweerder) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die een andere 
socialezekerheidsinstelling is. Die laattijdige betaling is te wijten aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, in zoverre ze veroorzaakt is door het eigen toedoen van de Rijksdienst 
voor  Sociale  Zekerheid,  ook  al  handelde  de  Rijksdienst  niet  op  onrechtmatige  wijze 
(beslissing volgens  welke  (de verweerder)  niet  aan de sociale  zekerheid  onderworpen 
was) en in zoverre de voormelde beslissing door de rechter is tenietgedaan. Daarenboven 
volgt uit geen enkel gegeven waarover het (arbeids)hof beschikt dat die vertraging mede 
aan (de verweerder) te wijten was.

Bijgevolg is de moratoire interest, overeenkomstig het handvest van de sociaal verze-
kerde, verschuldigd op de datum waarop die prestaties hadden moeten zijn betaald.

(De eiser) betoogt dat de prestaties in dit geval niet zijn betaald ter uitvoering van een 
rechterlijke beslissing die (de eiser) heeft moeten uitvoeren, maar wegens een nieuw feit, 
met name het arrest  van het arbeidshof te Luik (september 2003) waarin aangenomen 
wordt dat de verweerder aan de sociale zekerheid onderworpen was, en dat de beslissing 
van 16 september 2003 (lees: 13 januari 2004) een beslissing is die uitspraak doet over 
een vordering tot herziening.

(De verweerder) beschikte echter over een beslissing tot toekenning (beslissing van 7 
juni 1994 met uitwerking op 11 juni 1993) toen de beslissing tot uitsluiting werd genomen 
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(beslissing van 29 maart 1995 (van de eiser) die de oorspronkelijke beslissing tot toeken-
ning vernietigde).  Na de uitspraak over het geschil  tussen de Rijksdienst  voor  Sociale 
Zekerheid en (de verweerder) nam (de verweerder) vervolgens een zogenaamde beslissing 
'tot  herziening'  die  de  beslissing  tot  uitsluiting  vernietigde,  zodat  de  oorspronkelijke 
beslissing tot toekenning opnieuw geheel van kracht werd. Het dossier was volledig op 
het ogenblik van de oorspronkelijke  beslissing tot toekenning (1994). (De verweerder) 
beantwoordde op die datum aan de toekenningsvoorwaarden, zodat het recht op betaling 
van de uitkeringen ontstond naarmate de sociale uitkeringen op vervaldag kwamen.

De stelling (van de eiser) zou te dezen tot gevolg hebben dat de sociaal verzekerde de 
kosten voor de duur van de gerechtelijke procedure betreffende de betwiste onderwerping 
aan de sociale zekerheid zou moeten dragen, terwijl de sociale uitkeringen op vervaldag 
gekomen waren.  Sinds 1 januari  1997 (datum van inwerkingtreding van het handvest) 
belet het feit dat de vertraging in de betaling van de werkloosheidsuitkeringen rechtstreeks 
te wijten is aan een beoordelingsfout van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (onder-
werping aan de sociale zekerheid) echter dat (de eiser) zich op de procedure betreffende 
het geschil over de onderwerping zou beroepen om zich aan de betaling van de moratoire 
interest te onttrekken. Het 'nieuwe feit'  dat door (de eiser) wordt aangevoerd, is net de 
rechterlijke beslissing die een einde maakt aan het geschil tussen (de verweerder) en de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en die de beslissing van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid, volgens welke (de verweerder) niet aan de sociale zekerheid onderworpen is, 
vernietigt (...).

Daarenboven zijn de artikelen 145, 149 en 163bis van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering genomen ter uitvoering van 
het  handvest.  De  toepassing  die  volgens  (de  eiser)  van  de  bepalingen  moet  worden 
gemaakt, is voor de sociaal verzekerde minder gunstig dan de toepassing van de bepa-
lingen van het handvest waarvan die artikelen de uitvoering zijn; de stelling die (de eiser) 
op grond van die artikelen formuleert, moet dus worden verworpen".

Grieven
1.  Om  toegelaten  te  worden  tot  het  recht  op  werkloosheidsuitkeringen,  moet  een 

voltijdse werknemer een wachttijd doorlopen tot beloop van het aantal dagen dat vermeld 
wordt in artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-
loosheidsreglementering.

Als arbeidsprestaties worden in aanmerking genomen, de normale werkelijke arbeid en 
de meerprestaties  zonder  inhaalrust  verricht  in  een onder  de sociale  zekerheid,  sector 
werkloosheid, vallend beroep of onderneming waarvoor gelijktijdig 1° loon werd betaald 
en 2° op het uitbetaalde loon de voorgeschreven inhoudingen voor de sociale zekerheid, 
werden  verricht,  overeenkomstig  de  voorwaarden  bepaald  in  artikel  37  van  hetzelfde 
koninklijk besluit van 25 november 1991.

Ingeval er voor de rechter een betwisting wordt gebracht die betrekking heeft  op de 
hoedanigheid van werknemer in de zin van de voormelde artikelen 30 en 37, hangt het 
recht van de betrokkene op de werkloosheidsuitkeringen af van de afloop van de gerechte-
lijke  procedure,  die  hem  de  hoedanigheid  van  loontrekkende  werknemer  toekent  of 
weigert.

2. Luidens artikel 21bis van het handvest kan de Koning, voor de toepassing van de 
artikelen 20 en 21, de modaliteiten inzake de berekening van de interest bepalen.

Artikel 163bis, §1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, dat ter uitvoering 
van die bepaling is genomen, bepaalt wat volgt:

"De Rijksdienst is, in toepassing van de artikelen 20 en 21bis van het Handvest, interest 
verschuldigd  indien  de  beslissing  waarbij  het  recht  op  uitkeringen  wordt  toegekend, 
genomen wordt buiten de termijn van één maand te rekenen vanaf het verstrijken van de 
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beslissingstermijn bedoeld in artikel 145.
De interest wordt toegekend voor de periode die een aanvang neemt (...) 3°, in het geval 

bedoeld in artikel 145, derde lid, de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de 
werkloze een volledig dossier betreffende de vraag tot herziening heeft ingediend".

Artikel 145 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt van zijn kant het 
volgende:

"De beslissing over het recht op uitkeringen wordt genomen binnen een termijn van één 
maand, te rekenen vanaf de dag volgend op deze waarop het werkloosheidsbureau in het 
bezit is van het volledig dossier.

Indien  de beslissing de uitvoering van  een rechterlijke  beslissing betreft,  gaat  deze 
termijn  in  de dag volgend  op  deze  waarop  de beroepstermijn  verstrijkt  of,  indien  de 
uitvoering de indiening van bijkomende stukken door de werkloze vereist, de dag volgend 
op de latere dag waarop de werkloze bij het werkloosheidsbureau een volledig dossier 
indient.

Indien de beslissing een vraag tot herziening betreft bedoeld in artikel 149, ingediend 
door de werkloze met het oog op de toekenning van uitkeringen, gaat deze termijn in op 
de dag volgend op deze waarop de werkloze bij het werkloosheidsbureau een volledig 
dossier betreffende de vraag tot herziening heeft ingediend". 

Te dezen voerde de eiser in zijn appelconclusie aan dat hij, ten gevolge van het arrest 
dat het arbeidshof te Luik in de zaak tussen de verweerder en de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid gewezen had op 11 september 2003, de beslissing diende te herzien waarbij hij 
de verweerder op 29 maart 1995, met toepassing van artikel 149 van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991, had uitgesloten van het recht op werkloosheids-uitkeringen.

Bijgevolg begon de interest, met toepassing van de artikelen 145, derde lid, en 163bis, 
§1,  inzonderheid tweede lid,  3°,  van het koninklijk  besluit  van 25 november  1991,  te 
lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de werkloze een volledig 
dossier betreffende de vraag tot herziening had ingediend. Te dezen ging die termijn dus 
in op 1 oktober 2003, daar de verweerder reeds op 16 september 2003 een afschrift van 
het arrest van 11 september 2003 had overhandigd. Hoewel het arrest die oplossing niet 
betwist in het licht van de voormelde verordenende bepalingen, verwerpt het evenwel de 
toepassing van die bepalingen, op grond dat zij zouden leiden tot een oplossing die voor 
de verweerder minder gunstig zou zijn dan het beginsel dat is vastgelegd in artikel 20, 
eerste lid, van het handvest.

3. De moratoire interest, die de schade vergoedt voortvloeiend uit de vertraging in de 
betaling van een geldsom (artikel 1153, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek), is echter 
alleen verschuldigd als die schuld opeisbaar is (artikel 1153, eerste en derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek). Artikel 20, eerste lid, van het handvest bevestigt dat beginsel alleen 
maar, wanneer het bepaalt "dat de prestaties (...) van rechtswege interest opbrengen vanaf 
hun opeisbaarheid".

De opeisbaarheid van een schuldvordering staat los van het bestaan ervan. Een schuld-
vordering is pas opeisbaar wanneer de schuldeiser gerechtigd is de onmiddellijke uitvoe-
ring ervan  te vorderen,  zonder dat  hij  zich aan een termijn  hoeft  te houden of op de 
vervulling van een voorwaarde hoeft te wachten.

Wanneer - zoals in dit geval - een beslissing die een betrokkene het voordeel van de 
werkloosheidsuitkeringen ontzegt, niet door een rechterlijke beslissing vernietigd wordt 
en slechts kan worden herzien na een rechterlijke beslissing over het geschil tussen die 
betrokkene  en een andere socialezekerheidsinstelling,  zijn de werkloosheidsuitkeringen 
pas opeisbaar ten vroegste nadat die beslissing is gewezen,  ook al zijn die uitkeringen 
reeds  sinds  een  eerdere  datum verschuldigd.  De  betrokkene  beschikt  vóór  die  datum 
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immers niet over een schuldvordering waarvan hij de uitvoering onmiddellijk en onvoor-
waardelijk kan vorderen.

Artikel 163bis, §1, tweede lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
werkt dat idee alleen maar uit in het voordeel van de sociaal verzekerde, door de interest 
op de werkloosheidsuitkeringen, die verschuldigd zijn ten gevolge van een beslissing tot 
herziening,  niet te doen ingaan vanaf de datum waarop zij door die beslissing worden 
toegekend,  maar  vanaf  de datum waarop  de eiser  in  staat  is  om te  beslissen over  de 
aanvraag tot herziening.

Het  arrest,  dat  de  eiser  veroordeelt  om vanaf  1  januari  1997  moratoire  interest  te 
betalen, dus voordat het arrest van 11 september 2003 van het arbeidshof te Luik beslist 
had dat de verweerder, in zijn betrekkingen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
beschouwd moest worden als een loontrekkende werknemer die aan de sociale zekerheid 
onderworpen was, 

1°, verwart  bijgevolg het bestaan van een recht op werkloosheidsuitkeringen met de 
opeisbaarheid van die uitkeringen en miskent, derhalve, het wettelijk begrip "opeisbaar-
heid van een socialezekerheidsprestatie" in de zin van artikel 20, eerste lid, van het hand-
vest (schending van artikel 20, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 en, voor zover 
nodig, van artikel 1153, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek);

2°,  beslist  bijgevolg  onwettig  dat  de  moratoire  interest  op  de  aan  de  verweerder 
betaalde werkloosheidsuitkeringen verschuldigd was vanaf 1 januari 1997 (schending van 
alle in het middel bedoelde bepalingen en, inzonderheid, van artikel 20, eerste lid, van de 
wet van 11 april 1995);

3°, sluit derhalve onwettig de toepassing uit van de artikelen 145, 149 en 163bis, §1, 
tweede  lid,  3°,  van  het  koninklijk  besluit  van  25  november  1991,  die  geen  regeling 
invoerden die voor de sociaal verzekerde ongunstiger was dan die bedoeld in artikel 20, 
eerste lid, van het handvest (schending van alle in het middel bedoelde bepalingen en 
inzonderheid van de artikelen 145, 149 en 163bis, §1, tweede lid, 3°, van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 en van artikel 20, eerste lid, van de wet van 11 april 1995);

4°, schendt bijgevolg op zijn minst de artikelen 30 en 37 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, op grond dat de werkloos-
heidsuitkeringen opeisbaar waren en dat,  bijgevolg,  de moratoire interest op die uitke-
ringen verschuldigd waren voor  een periode vóór de rechterlijke  beslissing die aan de 
verweerder zijn statuut van loontrekkende toekende, terwijl die beslissing een noodzake-
lijke voorwaarde was voor zijn toelaatbaarheid tot de werkloosheidsuitkeringen (schen-
ding van de artikelen 30 en 37 van het koninklijk besluit van 25 november 1991).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 20, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-

vest van de sociaal verzekerde, bepaalt dat, onverminderd gunstiger wettelijke of 
reglementaire bepalingen en de bepalingen van de wet van 25 juli 1994 tot wijzi-
ging van de wet  van 27 februari  1987 betreffende  de tegemoetkomingen  aan 
gehandicapten met het oog op een snellere afwerking van de dossiers, de presta-
ties waarop het handvest van toepassing is enkel voor de rechthebbenden-sociaal 
verzekerden van rechtswege interest opbrengen vanaf hun opeisbaarheid en ten 
vroegste vanaf de datum voortvloeiend uit de toepassing van artikel 12 van die 
wet.

De  schuldvordering  betreffende  de  werkloosheidsuitkeringen  is  opeisbaar 
zodra het recht op die prestaties ontstaat.
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Uit de omstandigheid dat de erkenning van dat recht afhangt van een rechter-
lijke  beslissing,  kan  niet  worden  afgeleid  dat  de  hiermee  overeenstemmende 
schuldvordering niet opeisbaar zou zijn zodra ze ontstaat.

Het arrest stelt vast dat de verweerder op 7 juni 1994 tot het recht op de werk-
loosheidsuitkeringen is toegelaten met ingang van 11 juni 1993, dat de directeur 
van het  werkloosheidsbureau,  wegens  een  beslissing van de  Rijksdienst  voor 
Sociale Zekerheid volgens welke de verweerder vanaf 1 februari 1992 niet langer 
aan de sociale zekerheid voor loontrekkende werknemers onderworpen was, op 
29 maart 1995 beslist heeft om hem met ingang van 11 juni 1993 van het recht 
op werkloosheidsuitkeringen uit te sluiten en de terugbetaling van de hem sinds 
die datum betaalde uitkeringen te bevelen, dat de verweerder tegen die beslissing 
beroep  heeft  aangetekend  en  tegelijkertijd  tegen  de  Rijksdienst  voor  Sociale 
Zekerheid een rechtsvordering heeft ingesteld waarbij hij vroeg dat zou worden 
erkend dat hij aan de sociale zekerheid was onderworpen, dat die rechtsvordering 
werd toegewezen bij  het  arrest  van 11 september 2003 van het  arbeidshof te 
Luik, en dat de directeur van het werkloosheidsbureau vervolgens op 13 januari 
2004 besloten heeft om zijn beslissing van 29 maart 1995 te vernietigen en de 
verweerder, met ingang van 11 juni 1993, opnieuw het recht op werkloosheids-
uitkeringen toe te kennen.

Het arrest,  dat beslist dat "het  recht  op betaling van de werkloosheidsuitke-
ringen van de verweerder, dat voor wat betreft de moratoire interest op de uitke-
ringen geleid heeft tot de toepassing van artikel 20, eerste lid, van het handvest, 
ontstaan is naarmate de sociale uitkeringen op vervaldag kwamen", schendt geen 
van de in het middel bedoelde bepalingen.

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

27 september 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: 
mr. Foriers.

Nr. 552

3° KAMER - 27 september 2010

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - WERKNEMER - 
BEVOEGDHEID - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - WOONPLAATS VAN DE VERZEKERDE - DWINGENDE 
WET - OPENBARE ORDE

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
WERKNEMER - WOONPLAATS VAN DE VERZEKERDE - DWINGENDE WET - OPENBARE ORDE
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3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL 
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - BEVOEGDHEID - PLAATSELIJKE 
BEVOEGDHEID - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - WERKNEMER - WOONPLAATS VAN DE 
VERZEKERDE - DWINGENDE WET - OPENBARE ORDE

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
BEVOEGDHEID - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
WERKNEMER - WOONPLAATS VAN DE VERZEKERDE - DWINGENDE WET

5º OPENBARE ORDE - DWINGENDE WET - BEVOEGDHEID - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - WERKNEMER - WOONPLAATS VAN DE VERZEKERDE

6º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL - NEDERLANDSE 
TAAL - DRAAGWIJDTE - RECHTBANK DIE WEGENS EEN WELBEPAALDE PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID 
VAN DE ZAAK KENNISNEEMT - PLAATS GELEGEN IN EEN VLAAMSE GEMEENTE - VLAAMSE GEMEENTE 
GELEGEN BUITEN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE

1º, 2°, 3°, 4° en 5° De regel van plaatselijke bevoegdheid, volgens welke de rechter van de 
woonplaats van de verzekerde kennisneemt van de betwisting betreffende de rechten en 
verplichtingen van een werknemer inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,  
is een dwingende bepaling en geen bepaling van openbare orde1. (Artt. 580, 2°, 628, 14°, 
en 630, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

6º Krachtens artikel 3, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken, hoeft de rechtspleging betref-
fende de geschillen die gebracht worden voor de arbeidsrechtbank te Brussel,  alleen 
maar geheel in het Nederlands te worden gevoerd wanneer die rechtbank van de zaak 
heeft  kennisgenomen  op  grond  van  een  plaatselijke  bevoegdheid  bepaald  door  een 
plaats die zich op het grondgebied van een gemeente buiten de Brusselse agglomeratie 
bevindt2. (Art. 3, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken)

(RVA T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0108.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 september 2009 gewezen 

door het arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 624, 1°, 628, 14°, en 630 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 3,  4 en 40 van de wet  van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 552.
2 Ibid.
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Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser, dat ertoe strekt voor recht te doen 
zeggen dat het gedinginleidende verzoekschrift van de verweerder nietig is op grond van 
artikel 3, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935, ontvankelijk maar niet gegrond, om 
alle redenen en in het bijzonder om de volgende redenen:

"1. Het vonnis wordt volledig bevestigd om de daarin vermelde redenen, waarbij het 
arbeidshof zich aansluit, en met name om de volgende redenen:

2. Volgens artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrechtbank 
kennis van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers, welke 
voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake de verplichte ziekte- en invaliditeits-
verzekering;

3. Artikel 628, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat,  wanneer het om een 
dergelijk  geschil  gaat,  alleen de rechter  van  de woonplaats  van de sociaal  verzekerde 
bevoegd is om van de vordering kennis te nemen;

Artikel 628, 14°, is een bepaling van dwingend recht (artikel 630 van het Burgerlijk 
Wetboek; Van Reepinghen, Verslag over de gerechtelijke hervorming, Belgisch Staats-
blad, 1964, p. 251-252; Fettweis en de Leval, Eléments de la compétence civile, derde 
uitg., PULg, 1989-1990; Closset-Marchal, La compétence, nr. 56 tot 62, p. 43 tot 46 (...);

Zoals  elke  bepaling  van  dwingend  recht,  beschermt  dat  artikel  de  privébelangen 
(Closset-Marchal, La compétence, nr. 61, p. 45). De artikelen 627 tot 629 van het Gerech-
telijk  Wetboek  hebben  inderdaad  tot  doel  schadelijke  bezwaren,  zoniet  misbruiken  te 
vermijden die kunnen voortkomen uit onder andere toetredingscontracten (Verslag..., p. 
251);

Niets verzet er zich echter tegen dat de partijen, met kennis van zaken en nadat het 
geding is ontstaan, overeenkomen om van die bepaling af te wijken (Verslag ..., p. 251; 
Cass., 8 juni 1989; arbeidsrechtbank Brussel, 17 mei 1994, J.T.T, 1994, 343; artikel 630 
van  het  Gerechtelijk  Wetboek),  bijvoorbeeld  door  voor  een  welbepaald  gerecht  te 
verschijnen (arbeidsrechtbank Oudenaarde, 30 maart 1998,  JTT, 1999, 287). De rechter 
kan de exceptie niet ambtshalve opwerpen (Closset-Marchal, La compétence, nr. 61, p. 
45). De reden hiervoor is dat artikel 628, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek een bepaling 
van dwingend recht is en privébelangen beschermt;

De wetgever heeft de behandeling van de geschillen weliswaar willen centraliseren. In 
dit geval gaat het meer bepaald om de arbeidsgeschillen, bedoeld in artikel 627, 9°, de 
geschillen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten en de sociale zekerheid, bedoeld in 
artikel 628, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek. Met artikel 627, 9°, heeft hij de behande-
ling van de arbeidsgeschillen willen vereenvoudigen door ze te centraliseren op de plaats 
waar de werknemer zijn beroep uitoefent en heeft hij tevens de rechters willen speciali-
seren volgens de aard van de activiteit die eigen is aan de streek (Verslag..., p. 402; laatst-
genoemde doelstelling zou thans wel voorbijgestreefd kunnen zijn);

Om die rechterlijke organisatie te verwezenlijken, heeft de wetgever echter voor een 
bepaling van dwingend recht en niet voor een bepaling van openbare orde gekozen. Hij 
heeft immers beslist om de territoriale bevoegdheid te regelen in de artikelen 627 en 629 
van het Gerechtelijk Wetboek, die onderworpen zijn aan artikel 630 van het Gerechtelijk 
Wetboek en bepalingen van dwingend recht zijn. De wetgever had die regel ook kunnen 
vastleggen in de artikelen 631 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, die niet onder-
worpen zijn aan artikel 630 maar de openbare orde raken en de rechter verplichten om 
ambtshalve zijn bevoegdheid na te gaan, zoals hij dat heeft gedaan voor fiscale zaken (cf. 
artikel 632 van het Gerechtelijk Wetboek; Verslag..., p. 254). Door die keuze te maken, 
heeft de wetgever de beschermde partij toegestaan om af te zien van de toepassing van 
artikel 628, 14;

Artikel  628,  14°,  is  slechts  dwingend  ten  voordele  van  de  sociaal  verzekerde.  De 
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wetgever heeft immers de sociaal verzekerde en niet de socialezekerheidsinstelling willen 
beschermen  tegen  schade  en  misbruik  (cf.  rechtbank  van  koophandel  Hasselt,  16 
september  1998,  RW,  1999-2000,  545:  de  begunstigde  van  artikel  628,  10°,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek is de verzekeringnemer);

4. Uit het bovenstaande volgt dat de sociaal verzekerde afstand kan doen van het voor-
deel van artikel 628, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek, en zich in de plaats hiervan kan 
beroepen op de regels van gemeen recht. Na het ontstaan van het geschil kan hij de rechts-
vordering bijvoorbeeld instellen voor de rechter (van zijn woonplaats, dat wil  te dezen 
zeggen) van de zetel van de verweerder, overeenkomstig de gemeenrechtelijke regel van 
artikel 624, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek (cf. rechtbank van koophandel Hasselt, 16 
september 1998, hierboven vermeld: de verzekeringnemer kan afstand doen van de dwin-
gende bescherming van artikel 628, 10°, van het Gerechtelijk Wetboek, en de rechtsvor-
dering instellen voor de rechtbank van de plaats waar de verbintenis is aangegaan, over-
eenkomstig artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek);

De afstand kan stilzwijgend gedaan worden.  Zij  kan niet  vóór  het ontstaan van het 
geschil worden gedaan en moet geschieden binnen de bij de toepasselijke wet opgelegde 
termijnen (artikel 630 van het Gerechtelijk Wetboek; Verslag, p. 251-252; Fettweis en de 
Leval, Eléments de la compétence civile, derde uitg., PULg, 1989-1990; Closset-Marchal, 
La  compétence,  nrs.  56  tot  62,  p.  43  tot  46;  over  artikel  629  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek: Cass., 8 juni 1989, AC, 1988-89, nr. 580; over artikel 627, 9°, van het Gerechte-
lijk Wetboek: Cass., 9 juni 1980,  AC, 1979-80, nr. 629). Zij kan met name voortvloeien 
uit  het  feit  dat  de partijen voor  een welbepaald  gerecht  verschijnen (arbeidsrechtbank 
Oudenaarde, 30 maart 1998, JTT, 1999, 287);

5. Toen (de verweerder) op 27 november 2006 zijn beroep in het Frans instelde, heeft 
hij afstand willen doen van artikel  628, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek om zich te 
beroepen op het voordeel van artikel 624, 1°, van hetzelfde wetboek. Zo heeft hij willen 
afzien van de mogelijkheid om het geschil te brengen voor de rechter van zijn woonplaats 
te Strombeek-Bever, een Vlaamse gemeente die buiten de Brusselse agglomeratie gelegen 
is, dat wil zeggen de arbeidsrechtbank te Brussel, waarvoor de rechtspleging in het Neder-
lands moest zijn gevoerd overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de wet van 15 juni 
1935  op  het  gebruik  der  talen  in  gerechtszaken.  Hij  heeft  ervoor  gekozen  de  zaak 
aanhangig te maken bij de rechter van de zetel (van de eiser), welke gelegen is te Brussel, 
dat  wil  zeggen  voor  de  arbeidsrechtbank  te  Brussel,  waarvoor  de  rechtspleging  kon 
worden gevoerd in de taal van zijn keus, overeenkomstig artikel 4, §1, van de wet op het 
gebruik der talen in gerechtszaken.

Zijn wil blijkt om te beginnen uit de taal waarin hij het gedinginleidende verzoekschrift 
heeft gesteld - het Frans in plaats van het Nederlands. Die wil  wordt bevestigd in zijn 
brief van 5 december 2006 aan de griffie van de arbeidsrechtbank, waarin hij uitdrukkelijk 
vraagt om de zaak te brengen voor de negende kamer van de arbeidsrechtbank te Brussel, 
die kennisneemt van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers, 
welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake de verplichte ziekte- en invali-
diteitsverzekering wanneer de rechtspleging in het Frans gevoerd wordt, dat wil zeggen 
voor de rechter van de zetel (van de eiser), gelegen te Brussel. Zijn wil wordt ook nog 
bevestigd in zijn appelconclusie;

Kortom, (de verweerder) heeft de zaak regelmatig aanhangig gemaakt bij de arbeids-
rechtbank te Brussel overeenkomstig artikel 624, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, op 
grond van de plaats waar de zetel (van de eiser) gelegen is, namelijk te Brussel;

6. Die plaats ligt in Brussel en niet in een Vlaamse gemeente buiten de Brusselse agglo-
meratie. De gedinginleidende akte kon dus in het Frans worden opgemaakt, overeenkom-
stig artikel 4, §1, van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken. Dat is wat (de 
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verweerder) heeft gedaan;
In dat geval wordt de rechtspleging, overeenkomstig artikel 4, §1, tweede lid, van de 

wet  op het gebruik der talen in gerechtszaken,  in het Frans gevoerd (arbeidsrechtbank 
Brussel, JTT, 2003, 83);

7. De artikelen 3, tweede lid, en 4, §1, van de wet op het gebruik der talen in gerechts-
zaken regelen de taal waarin de gedinginleidende akte moet worden opgemaakt naarge-
lang van de plaats op grond waarvan de territoriale bevoegdheid van de rechtbank bepaald 
wordt;

Niet de wet  op het gebruik der talen in gerechtszaken duidt die plaats aan,  wel  het 
Gerechtelijk Wetboek;

Door onder de mogelijkheden van het Gerechtelijk Wetboek een plaats te kiezen op 
grond waarvan de territoriale bevoegdheid van de rechtbank bepaald wordt, ontwijkt de 
rechtzoekende de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken niet en schendt hij ze niet. 
Zijn optreden valt immers niet binnen de toepassing van de wet van de wet op het gebruik 
der talen;

(De eiser) betoogt niet en het arbeidshof begrijpt niet waarom de keuze van de taal van 
de rechtspleging die keuze onrechtmatig zou maken;

8. (De verweerder) heeft zijn vordering bij de arbeidsrechtbank daarenboven ingesteld 
in de vormen en binnen termijn die bij wet zijn bepaald. De vordering is ontvankelijk".

Grieven
Krachtens  artikel  10  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  is  territoriale  bevoegdheid  de 

rechtsmacht die aan de rechter toebehoort in een rechtsgebied naar de regels die de wet 
stelt.

De wet, en meer bepaald het Gerechtelijk Wetboek, maakt een onderscheid tussen drie 
soorten  regels  die  de  territoriale  bevoegdheid  van  de  gerechten  bepalen:  regels  van 
aanvullend  recht  (de artikelen  624 en 626 van  het  Gerechtelijk  Wetboek),  regels  van 
dwingend recht (de artikelen 627 tot  630 van het Gerechtelijk Wetboek)  en ten slotte 
regels van openbare orde (de artikelen 631 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek).

Artikel  624  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  dat  een  aanvullende  bevoegdheidsregel 
bevat, bepaalt het volgende:

"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 
worden 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". 

De  keuze  waarover  de  eiser  krachtens  artikel  624  van  het  Gerechtelijk  Wetboek 
beschikt, bestaat alleen omdat de wet geen enkele bepaling van dwingend recht of bepa-
ling van openbare orde bevat die voorschrijft welke rechter territoriaal bevoegd is.

Artikel 628, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek is een bepaling van dwingend recht. 
Krachtens voormeld artikel is alleen de rechter van de woonplaats van de verzekerings-
plichtige, de verzekerde of van de rechthebbende bevoegd om van de vordering kennis te 
nemen wanneer het gaat om betwistingen bedoeld in de artikelen 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 
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9°, 10° 11° en 12°, 581, 582, 1° en 2°, en voor de betwistingen betreffende de toepassing 
op de zelfstandigen van de administratieve sancties bedoeld in artikel 583 en de rechter 
van  de  woonplaats  van  de  uitkeringsgerechtigde,  wanneer  het  gaat  om  betwistingen 
bedoeld in artikel 579.

Artikel 630 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat volgt :
"Van rechtswege nietig is iedere overeenkomst die in strijd is met de bepalingen van de 

artikelen 627, 628, 629 en dagtekent van vóór het ontstaan van het geschil.
(...)  Van de verweerder  die  niet  verschijnt,  wordt  vermoed  dat  hij  de  bevoegdheid 

afwijst van de rechter voor wie de zaak aanhangig is".
Die bepaling voorziet in de wettelijke regeling van de bepalingen van dwingend recht 

betreffende de territoriale bevoegdheid.
Hieruit kan worden afgeleid dat de partijen een andere rechter kunnen kiezen dan die 

welke de wet voorschrijft en dat zij dus kunnen afwijken van een dwingende territoriale 
bevoegdheid,  maar  alleen  in  onderlinge  overeenstemming  en  na  het  ontstaan  van  het 
geschil.

Aangezien de dwingende bepalingen privébelangen beschermen, kan bij schending van 
die  bepalingen  daarenboven  alleen  om privéredenen  een  exceptie  van  onbevoegdheid 
worden opgeworpen. Alleen de verweerder kan die exceptie van onbevoegdheid in limine 
litis opwerpen.

Artikel 2 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalt 
dat, voor de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel van eerste aanleg, en 
de arbeidsrechtbanken die hun zetel  hebben in  de provincies  Antwerpen,  Oost-Vlaan-
deren, West-Vlaanderen en Limburg en in het arrondissement Leuven, de gehele rechts-
pleging in betwiste zaken in het Nederlands wordt gevoerd.

Artikel 3, tweede lid, van die wet bepaalt dat de bij artikel 2 vastgestelde regel insge-
lijks geldt voor de vorderingen die gebracht worden voor de arbeidsrechtbank, waarvan de 
zetel  in het arrondissement  Brussel is  gevestigd,  wanneer  een zaak voor  de rechtbank 
aanhangig wordt gemaakt  op grond van een territoriale bevoegdheid bepaald door een 
plaats welke zich op het grondgebied van een van de Vlaamse gemeenten gelegen buiten 
de Brusselse agglomeratie bevindt.

Artikel 4, §1, van die wet bepaalt dat, behoudens de gevallen van artikel 3, het gebruik 
der talen voor geheel de rechtspleging in betwiste zaken voor de gerechten van eerste 
aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, geregeld wordt als 
volgt  :  de  akte  tot  inleiding  van  het  geding  wordt  in  het  Frans  gesteld,  indien  de 
verweerder woonachtig is in het Frans taalgebied; in het Nederlands, indien de verweerder 
woonachtig is in het Nederlands taalgebied; in het Frans of in het Nederlands, ter keuze 
van de eiser, indien de verweerder woonachtig is in een gemeente van de Brusselse agglo-
meratie of geen gekende woonplaats in België heeft.

Luidens  artikel  40,  eerste  lid,  van  dezelfde  wet,"zijn  vorenstaande  regels  voorge-
schreven  op  straf  van  nietigheid.  Deze  wordt  van  ambtswege  door  de  rechter  uitge-
sproken".

Eerste onderdeel
Het  arrest  stelt  te  dezen  vast  dat  de  verweerder  woont  "te  Strombeek-Bever,  een 

Vlaamse gemeente  die buiten de Brusselse agglomeratie  gelegen  is",  dat  de voor  (het 
arbeidshof) gebrachte betwisting een betwisting is als bedoeld in artikel 580, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, en dat, krachtens artikel 628, 14°, van dat wetboek, "wanneer het 
om een dergelijk geschil gaat, alleen de rechter van de woonplaats van de sociaal verze-
kerde bevoegd is om van de vordering kennis te nemen", maar dat, aangezien die bepaling 
van dwingend recht is  en privébelangen  beschermt,  "niets  er zich tegen verzet  dat  de 
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partijen, met kennis van zaken en nadat het geding is ontstaan, overeenkomen om van die 
bepaling af te wijken".

Het  arrest,  dat  aldus  eerst  vaststelt  dat  van  artikel  628,  14°,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek  alleen  kan  worden  afgeweken  bij  overeenkomst  tussen  de  partijen  na  het 
ontstaan van het geschil, maar vervolgens echter beslist dat de wetgever, toen hij ervoor 
koos om de in het voormeld artikel 628, 14°, vervatte regel in een bepaling van dwingend 
recht en niet in een bepaling van openbare orde vast te leggen, "de beschermde partij (die 
de appelrechters te dezen aanwijzen als de sociaal verzekerde) toegestaan heeft om af te 
zien van de toepassing van (die bepaling)" en deze in de plaats daarvan een beroep kon 
doen op de gemeenrechtelijke regels en meer bepaald op artikel 624, 1°, van het Gerechte-
lijk Wetboek,  volgens hetwelk de rechtsvordering voor de rechter van de zetel van de 
verweerder mag worden ingesteld.

Hieruit  kan worden  afgeleid  dat de verweerder,  door zijn beroep in het Frans in te 
stellen, stilzwijgend heeft afgezien van de toepassing van artikel 628 en dus heeft afgezien 
van de mogelijkheid "om het geschil te brengen voor de rechter van zijn woonplaats te 
Strombeek-Bever, een Vlaamse gemeente die buiten de Brusselse agglomeratie gelegen 
is, dat wil zeggen de arbeidsrechtbank te Brussel, waarvoor de rechtspleging in het Neder-
lands moest zijn gevoerd overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken", maar de zaak daarentegen heeft willen 
"aanhangig maken bij de rechter van de zetel (van de eiser), welke gelegen is te Brussel, 
waarvoor de rechtspleging kon worden gevoerd in de taal van zijn keus, overeenkomstig 
artikel  4,  §1,  van de wet  op het gebruik der talen in gerechtszaken",  te meer daar de 
verweerder zijn wil heeft bevestigd in een aan de griffie van de arbeidsrechtbank toege-
zonden brief en in zijn appelconclusie.

Het arrest, dat op grond van al die overwegingen beslist dat alleen de verweerder kon 
afwijken van artikel  628, 14°,  van het Gerechtelijk Wetboek en in plaats daarvan een 
beroep kon doen op artikel  624, 1°, van hetzelfde wetboek,  terwijl,  enerzijds, laatstge-
noemde  bepaling  niet  van  toepassing  is  wanneer  de  wet  uitdrukkelijk  bepaalt  welke 
rechter bevoegd is om van de vordering kennis te nemen en, anderzijds, een afwijking van 
de dwingende bevoegdheid slechts is toegestaan indien de partijen hierover een onder-
linge overeenstemming bereiken na het ontstaan van het geschil, schendt de artikelen 624, 
1°, en 628, 14°, alsook artikel 630 van het Gerechtelijk Wetboek, en tevens, bijgevolg, de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935.

Het arrest, dat eerst wijst op het beginsel volgens hetwelk er pas na het ontstaan van 
een geschil  en  met  onderlinge  overeenstemming tussen beide partijen  afgeweken  kan 
worden van een dwingende territoriale bevoegdheid, maar vervolgens beslist dat alleen de 
verweerder  mocht  afwijken van artikel  628,  14°,  van het Gerechtelijk Wetboek,  bevat 
bovendien  een  tegenstrijdigheid  in  zijn  redengeving  en  schendt  artikel  149  van  de 
Grondwet.

Het arrest,  dat  beslist  dat  uit  het  feit  dat  een gedinginleidend  verzoekschrift  in een 
welbepaalde taal is geschreven, kan worden afgeleid dat de auteur van dat verzoekschrift 
impliciet  afziet  van  de  territoriale  bevoegdheid  van  een  gerecht  en  tegelijkertijd  een 
bevoegdheid ratione loci aan een ander gerecht toekent, miskent daarenboven de in het 
Gerechtelijk  Wetboek vastgelegde  regels  betreffende  de toekenning van  de territoriale 
bevoegdheid van de gerechten, die losstaan van de taal die aangewend wordt in het gedin-
ginleidend verzoekschrift en miskent eveneens de draagwijdte van de artikelen 3 en 4 van 
de wet op het gebruik der talen. Het arrest schendt bijgevolg ook de artikelen 628 en 630 
van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935.

Tweede onderdeel
In een zaak waarvoor de arbeidsrechtbank te Brussel territoriaal bevoegd is en die inge-
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leid wordt door een persoon die woont in een Vlaamse gemeente gelegen buiten de Brus-
selse agglomeratie, moet de gehele rechtspleging krachtens artikel 3, tweede lid, van de 
wet van 15 juin 1935 gevoerd worden in het Nederlands.

Uit artikel 40 van die wet volgt dat die bepaling de openbare orde raakt.
Het arrest beslist te dezen dat de verweerder, door zijn beroep in het Frans in te stellen, 

stilzwijgend  heeft  afgezien  van  de  toepassing  van  artikel  628  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek en dus van de mogelijkheid om de zaak "aanhangig te maken bij de rechter van 
zijn  woonplaats  te  Strombeek-Bever,  een  Vlaamse  gemeente  die  buiten  de  Brusselse 
agglomeratie  gelegen  is,  dat  wil  zeggen  de  arbeidsrechtbank  te  Brussel,  waarvoor  de 
rechtspleging  in  het  Nederlands  had  moeten  zijn  gevoerd  overeenkomstig  artikel  3, 
tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken", maar 
daarentegen de zaak aanhangig heeft willen maken "bij de rechter van de zetel (van de 
eiser), welke gelegen is te Brussel, waarvoor de rechtspleging kon worden gevoerd in de 
taal van zijn keus, overeenkomstig artikel 4, §1, van de wet op het gebruik der talen in 
gerechtszaken", te meer daar de verweerder zijn wil heeft bevestigd in een aan de griffie 
van de arbeidsrechtbank toegezonden brief en in zijn appelconclusie.

Het arrest,  dat vaststelt dat de verweerder "woont te Strombeek-Bever, een Vlaamse 
gemeente die buiten de Brusselse agglomeratie gelegen is" en dat "de artikelen 3, tweede 
lid, en 4, §1, van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken de taal regelen waarin 
de gedinginleidende akte  moet  worden  opgemaakt  naargelang van de plaats op grond 
waarvan de territoriale bevoegdheid van de rechtbank bepaald wordt, en dat niet de wet 
op  het  gebruik  der  talen  in  gerechtszaken  die  plaats  aanduidt,  wel  het  Gerechtelijk 
Wetboek;", beslist dat de rechtspleging in het Frans kan worden gevoerd zonder schen-
ding van de wet van 15 juni 1935, omdat "de rechtzoekende, door onder de mogelijk-
heden van het Gerechtelijk Wetboek een plaats te kiezen op grond waarvan de territoriale 
bevoegdheid van de rechtbank bepaald wordt, de wet op het gebruik der talen in gerechts-
zaken niet ontwijkt en ze niet schendt. Zijn optreden valt immers niet binnen de toepas-
sing van  de wet  van  de wet  op het  gebruik  der  talen.  (De eiser)  betoogt  niet  en het 
arbeidshof  begrijpt  niet  waarom de keuze van  de taal  van de rechtspleging die keuze 
onrechtmatig zou maken".

Het arrest, dat beslist dat de verweerder alleen maar een gedinginleidend verzoekschrift 
in het Frans hoeft op te maken opdat net het gebruik van het Frans zou zijn toegestaan, 
wat in strijd is met de regels van de wet van 15 juni 1935 die het gebruik van het Neder-
lands voorschrijft,  op grond dat uit  het  gebruik van laatstgenoemde  taal  moet  worden 
afgeleid dat de verweerder de op artikel 628, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek, gegronde 
territoriale  bevoegdheid  van  de  arbeidsrechtbank  zou  afwijzen,  maar  dat  haar  die 
bevoegdheid vervolgens teruggeeft op grond van artikel 624 van hetzelfde wetboek - een 
bepaling die het juist mogelijk maakt de procedure, overeenkomstig artikel 4 van de wet 
op het gebruik der talen, in het Frans in te leiden -, maakt een denkfout waardoor het alle 
in  het  middel  bedoelde bepalingen  schendt  (met  uitzondering  van  artikel  149 van  de 
Grondwet) en, inzonderheid, de artikelen 3, 4 en 40 van de wet op het gebruik der talen in 
gerechtszaken.  Het arrest,  dat beslist  dat de wet  van 15 juni 1935 in elk geval  niet  is 
omzeild, terwijl het arrest erkent dat de onwettige fictie die het arbeidshof in het leven had 
geroepen en die in het eerste onderdeel bekritiseerd wordt,  alleen maar  diende om de 
keuze van de taal van de rechtspleging en dus de afwijking van een rechtsregel van open-
bare orde te verantwoorden, schendt immers de artikelen 3, 4 en 40 van de wet van 15 
juni 1935, en meer bepaald de laatstgenoemde bepaling, die aan de reglementering op het 
gebruik der talen in gerechtszaken het karakter van openbare orde verleent.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste onderdeel
Het  onderzoek  van  de  door  het  onderdeel  aangeklaagde  tegenstrijdigheid 

vereist  de uitlegging van de wettelijke bepalingen die door het  arrest  worden 
toegepast.

Die grief, die niet gelijkstaat met een gebrek aan redengeving, houdt derhalve 
geen verband met artikel 149 van de Grondwet.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Uit het arrest blijkt voor het overige dat de verweerder een werknemer is die 

een beslissing van de eiser inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering betwist.
Een dergelijke betwisting, waarvoor de arbeidsrechtbank krachtens artikel 580, 

2°, van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd is, behoort volgens artikel 628, 14°, 
van dat wetboek, tot de bevoegdheid van de rechter van de woonplaats van de 
verzekerde.

Uit artikel 630, eerste lid, van hetzelfde wetboek, luidens hetwelk van rechts-
wege nietig is iedere overeenkomst die in strijd is met de bepalingen van de arti-
kelen 627, 628, 629 en die dagtekent van vóór het ontstaan van het geschil, volgt 
dat de in artikel 628, 14°, bepaalde regel van territoriale bevoegdheid de open-
bare orde niet raakt maar wel van dwingend recht is.

Aangezien  die  regel  enkel  de  belangen  van  de  verzekerde  beschermt,  kan 
laatstgenoemde eenzijdig van de toepassing van die regel afzien door de betwis-
ting te brengen voor een andere territoriaal bevoegde rechter dan die van zijn 
woonplaats.

Het  arrest,  dat  op  grond  van  een  feitelijke  beoordeling  beslist  dat  de 
verweerder,  die  in  een  gemeente  van  het  arrondissement  Brussel  woont  die 
gelegen is buiten de Brusselse agglomeratie, door het gedinginleidende verzoek-
schrift in het Frans op te maken, heeft afgezien van de bescherming van artikel 
628, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek, en dat vaststelt dat de zetel van de eiser 
in die agglomeratie gevestigd is, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de 
arbeidsrechtbank te Brussel krachtens artikel 624, 1°, van dat wetboek, territo-
riaal bevoegd was om kennis te nemen van het geschil, zonder dat het de territo-
riale bevoegdheid afhankelijk maakt van andere criteria dan die welke bij wet 
zijn bepaald.

Het onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, kan niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 3, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 

talen  in  gerechtszaken,  hoeft  de  rechtspleging  betreffende  de  geschillen  die 
gebracht worden voor de arbeidsrechtbank te Brussel, alleen maar geheel in het 
Nederlands te worden gevoerd indien die rechtbank van de zaak heeft kennisge-
nomen op grond van een territoriale bevoegdheid bepaald door een plaats die 
zich op het  grondgebied  van  een  gemeente  buiten de Brusselse  agglomeratie 
bevindt.

Het arrest, dat wettig beslist dat de vordering is ingesteld voor de arbeidsrecht-
bank is gebracht wegens de ligging van de zetel van de eiser,  namelijk in de 
Brusselse agglomeratie, schendt bijgevolg geen van de in het onderdeel bedoelde 
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bepalingen wanneer  het  beslist  dat  de rechtspleging in het  Frans  kon worden 
gevoerd.

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

27 september 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 553

2° KAMER - 28 september 2010

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AANHANGIGMAKING BIJ DE STRAFRECHTER - 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - GEVOLG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE PROCEDURE - VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING - GEVOLG VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

1º en 2° Uit artikel 4, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering volgt dat  
de burgerlijke rechtsvordering slechts samen met een ontvankelijke strafvordering bij de 
strafrechter aanhangig mag worden gemaakt en dat, wanneer het vonnisgerecht oordeelt  
dat  de  strafvordering  op  het  ogenblik  van de verwijzing  door  het  onderzoeksgerecht  
reeds vervallen was door verjaring, het geen rechtsmacht meer heeft  om te oordelen  
over de burgerlijke rechtsvordering, ook al dateert de burgerlijkepartijstelling van vóór het  
verval van de strafvordering1.

(C. T. AXA Belgium nv e.a.)

ARREST

(AR P.09.1598.N)

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

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 december 2007.
Het  cassatieberoep  II  is  gericht  tegen  het  arrest  van het  hof  van beroep  te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 30 september 2009.
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

1 Cass., 6 nov. 1996, AR P.96.0695.F, AC, 1996, nr. 421.
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Tweede middel
1. Het middel is gericht tegen het bestreden arrest van 30 september 2009 en 

voert schending aan van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring: de burgerlijke rechtsvordering heeft een ondergeschikt karakter ten aanzien 
van de strafvordering en is slechts ontvankelijk als de strafvordering ontvanke-
lijk is; de strafrechter kan enkel uitspraak doen over de burgerlijke rechtsvorde-
ring op voorwaarde  dat  op het  ogenblik  van het  instellen van de burgerlijke 
rechtsvordering er nog een ontvankelijke strafvordering bestaat en deze ontvan-
kelijke strafvordering samen met of voorafgaandelijk aan de burgerlijke rechts-
vordering voor het vonnisgerecht aanhangig wordt gemaakt; indien de strafvor-
dering op het ogenblik waarop de zaak voor de vonnisrechter wordt gebracht, is 
vervallen,  kan het  vonnisgerecht  ook niet  over  de burgerlijke  rechtsvordering 
oordelen;  de appelrechters  die  vaststellen dat  de strafvordering was  vervallen 
wegens verjaring op 26 juli 2007, konden dus niet oordelen over de burgerlijke 
rechtsvordering die bij het vonnisgerecht was aangebracht op 20 december 2007. 

2.  Artikel  4,  eerste  lid,  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering 
bepaalt dat de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor dezelfde rechters 
vervolgd  kan  worden  als  de  strafvordering  en  dat  zij  ook  afzonderlijk  kan 
vervolgd worden, in welk geval zij geschorst is, zolang niet definitief is beslist 
over de strafvordering die vóór of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is 
ingesteld. 

3. Uit deze bepaling volgt dat:
- de burgerlijke rechtsvordering slechts samen met een ontvankelijke strafvor-

dering bij de strafrechter aanhangig mag worden gemaakt; 
- wanneer het vonnisgerecht oordeelt dat de strafvordering op het ogenblik van 

de verwijzing door het onderzoeksgerecht reeds vervallen was door verjaring, het 
geen rechtsmacht meer heeft om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering, 
ook al dateert de burgerlijkepartijstelling van vóór het verval van de strafvorde-
ring. 

4. Het bestreden arrest van 20 december 2007 verwijst de eiser naar de correc-
tionele  rechtbank  wegens  de  in  de  vordering  van  het  openbaar  ministerie 
vermelde telastleggingen. 

Het bestreden arrest van 30 september 2009 oordeelt dat de strafvordering is 
verjaard op 26 juli 2007., hetzij vóór de beslissing van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling  van  20  december  2007  die  de  verweerder  naar  de  correctionele 
rechtbank verwijst. Dit arrest oordeelt echter dat de burgerlijke rechtsvordering 
van de verweerster II tegen de eiser niet is verjaard omdat die zich reeds op 18 
mei 1998 burgerlijke partij heeft gesteld voor de onderzoeksrechter.

5.  De beslissing van de appelrechters  dat  ze nog kunnen oordelen  over  de 
burgerlijke rechtsvordering, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond. 
Eerste middel
6. Het middel is gericht tegen het arrest van 20 december 2007.
7. Ingevolge de vernietiging van het arrest van 30 september 2009 is het cassa-
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tieberoep  tegen  het  arrest  van  20  december  2007 bij  gebrek  aan  belang  niet 
ontvankelijk.

Het middel behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 30 september 2009 in zoverre de uitspraak 

doet over de burgerlijke rechtsvordering
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep I.
Laat de kosten van het cassatieberoep I ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
Veroordeelt de verweerster II in de kosten van het cassatieberoep II.

28 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelings-
voorzitter  –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  De Swaef,  eerste  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. K.-W. Adam, Antwerpen.

Nr. 554

2° KAMER - 28 september 2010

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN RECHTEN - 
SOLIDAIRE VEROORDELING - VOORWAARDEN - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING

2º MISDRIJF — DEELNEMING - MEDEPLICHTIGHEID - VOORWAARDE

3º MISDRIJF — DEELNEMING - STRAFBARE DEELNEMING DOOR ONTHOUDING

1º Een veroordeling tot betaling van ontdoken rechten kan overeenkomstig artikel 266, §1,  
A.W.D.A.  slechts  solidair  worden  uitgesproken  indien  de  betrokkene  de  fraude  als  
overtreder  of  medeplichtige  heeft  gepleegd;  dit  kan  blijken  uit  zijn  strafrechtelijke  
veroordeling wegens de fraude, of ingeval de strafvordering is vervallen door verjaring en  
de strafrechter ertoe gehouden is uitspraak te doen over de vordering van de vervol-
gende partij tot betaling van de rechten lastens de betrokkene, uit de vaststelling dat hij  
als overtreder of medeplichtige de fraude heeft gepleegd1.

2º  Voor de vaststelling dat  de verdachte de feiten als medeplichtige heeft  gepleegd, is 
vereist maar volstaat het dat bewezen is dat hij wetens en willens de bij wet bepaalde 
vorm van medewerking aan het misdrijf heeft verleend2.

3º Een onthouding kan een strafbare deelneming uitmaken, zoals bepaald in de artikelen 
66 en 67 Strafwetboek, onder meer wanneer op de betrokkene een positieve rechtsplicht 
rust om een bepaalde handeling te doen verrichten of te voorkomen en diens onthouding  
opzettelijk is en hierdoor het plegen van het strafbare feit wordt bevorderd3.

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Cass., 12 sept. 2006, AR P.06.0416.N, AC, nr. 406. 
3 Cass., 15 dec. 2009, AR P.07.1543.N, AC, 2009, nr. 744. 
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(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef: 
[1]
In dit dossier is vooreerst de vraag aan de orde naar de toepassing van de bepaling van 

artikel 266 Algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij het koninklijk 
besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en 
accijnzen bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 6 juli 1978 (AWDA).

Dit  artikel  bepaalt  in  de eerste  paragraaf:  "Behoudens  tegenstrijdige  beschikking  in 
bijzondere wetten en onverminderd de boeten en schuldigverklaringen ten bate van de 
Schatkist, zijn de overtreders, hun medeplichtigen en de voor het misdrijf aansprakelijke 
personen solidair gehouden tot betalen van de rechten en taksen welke door de fraude aan 
de Schatkist werden onttrokken, zomede van de eventueel verschuldigde nalatigheidsin-
teresten."

De vraag die te dezen rijst is of deze bepaling toelaat om een solidaire veroordeling tot 
betaling van de daarin bedoelde rechten en taksen uit te spreken in geval de verjaring van 
de strafvordering wordt vastgesteld.

Het bestreden arrest heeft de eiser I in toepassing van de artikelen 266 en 283 AWDA 
veroordeeld tot betaling van de rechten nadat het vastgesteld had dat de strafvordering 
lastens hem was vervallen door verjaring.

De stelling van deze eiser komt er in essentie op neer dat de bepaling van artikel 266 
AWDA enkel  toepassing vindt  in  geval  van  strafrechtelijke  veroordeling weze  het  bij 
eenvoudige  schuldigverklaring,  doch  niet  indien  de  rechtbank  vaststelt  dat  de 
strafvordering wegens verjaring is vervallen.

[2]
De hoofdelijke  verbintenis  tot  betaling van schadevergoeding wanneer  verscheidene 

personen  wetens  hebben  meegewerkt  tot  het  ontstaan  van  het  schadeverwekkend  feit 
berust op een algemeen rechtsbeginsel; artikel 50 Sw. dat in de eerste alinea bepaalt dat 
alle wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen hoofdelijk gehouden zijn tot terug-
gave en schadevergoeding, is daarvan een toepassing4.

Voor  een  interpretatie  van  artikel  266  AWDA  kan  dan  ook  de  rechtspraak  met 
betrekking tot artikel 50 Sw. nuttig in het oordeel worden betrokken.

In  voormeld  arrest  van  27  oktober  1992  besliste  het  Hof  dat  de  rechter  bij  wie 
aanhangig zijn een door verjaring vervallen strafvordering en een tijdig ingestelde burger-
lijke rechtsvordering, de beklaagden die hij schuldig bevindt aan hetzelfde strafrechtelijk 
beteugeld  feit,  hoofdelijk  kan  veroordelen  tot  algehele  schadeloosstelling  van  de 
benadeelden.

Een arrest van 2 oktober 1994 besliste - overeenkomstig het arrest van 27 oktober 1992 
- dat de rechter bij wie aanhangig zijn, enerzijds, een strafvordering die verjaard is t.a.v. 
één van de beklaagden maar niet t.a.v. de anderen, en, anderzijds, tijdig ingestelde burger-
lijke rechtsvorderingen, de beklaagden, die hij schuldig bevindt aan hetzelfde strafbaar 
feit, hoofdelijk kan veroordelen tot algehele schadeloosstelling van de benadeelden5.

Evenwel besliste het Hof in een arrest van 27 januari 2009 (AC 2009, nr. 68) dat de 
door  artikel  50  Strafwetboek  bepaalde  hoofdelijke  gehoudenheid  alleen  zij  treft  die 
wegens  een  misdrijf  werden  veroordeeld  en  dat  het  middel  dat  inhoudt  dat  deze 
hoofdelijke  gehoudenheid  ook  toepasselijk  is  op  beklaagden  die  van  rechtsvervolging 
worden ontslagen wegens verjaring van de strafvordering, faalt naar recht. Dit arrest werd 

4 Zie de noot 3 onder Cass. 27 okt. 1992, AC 1991-92, nr. 700.
5 Cass. 2 okt. 1994, AC 1994, nr. 452.
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gewezen na andersluidende conclusie van het openbaar ministerie.
[3]
Met betrekking tot artikel  266 AWDA komt het arrest van het Hof van 6 december 

2005 (AC 2005, nr. 644) in beeld.
Impliciet blijkt uit dit arrest dat artikel 266 AWDA ook toepassing kan vinden indien 

de strafvordering ingevolge verjaring is vervallen. 
Inderdaad, nadat het arrest heeft vastgesteld dat het cassatieberoep in de mate dat het is 

gericht tegen de beslissing dat de strafvordering door verjaring vervallen wordt verklaard, 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is, beslist het dat "artikel 43 van het koninklijk 
besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen 
van gegiste dranken, op de overtreding van deze samengeordende wetten onder meer de 
bepalingen  van  de  AWDA  betreffende  de  aansprakelijkheid  en  de  medeplichtigheid 
toepasselijk maakt; dat geen andere bepaling van het vermelde koninklijk besluit en onder 
meer niet artikel 42 dat de heffing van de openingsbelasting, de aanvullende belastingen, 
de geldboeten en de eventuele vervolgingskosten betreft, de toepassing van artikel 266, 
§1, AWDA uitsluit; dat derhalve een medeplichtige, ook al is hij niet de slijter, persoon-
lijk gehouden kan worden tot het betalen van de ontdoken rechten of taksen."
Ook uit het arrest van het Hof van 8 december 2009 (P.09.1097.N) blijkt impliciet dat een 
hoofdelijke  veroordeling  tot  het  betalen  van  de  ontdoken  accijnzen  en  bijzondere 
accijnzen, mogelijk is in geval van verjaring van de strafvordering.

[4]
Uit  het  bovenstaande  kan  men  alvast  afleiden  dat  een  solidaire  veroordeling  in 

toepassing  van  artikel  266  AWDA mogelijk  blijft,  ook  al  werd  de  verjaring  van  de 
strafvordering vastgesteld.

Het andersluidend arrest van 27 januari 2009 staat alleen op dit punt.
Deze  conclusie  dat  ook  in  geval  van  verjaring  van  de  strafvordering  een  solidaire 

veroordeling op grond van artikel  266 AWDA mogelijk  blijft,  wordt  tevens bevestigd 
indien  men  oog  heeft  voor  de  bijzondere  aard  van  de  wetgeving  inzake  douane  en 
accijnzen.

Inderdaad  bepaalt  artikel  283  AWDA  dat  de  strafrechter  benevens  van  de 
strafvordering  wegens  douanemisdrijven  bedoeld in  de  artikelen  281  en  282  AWDA, 
kennisneemt  van  de vordering  tot  betaling van  de douanerechten en de accijnzen die 
daarmee samenhangt.

Deze vordering tot betaling van de ontdoken rechten vloeit niet voort uit het douane-
misdrijf  zelf,  maar vindt  zijn grondslag rechtstreeks in de wet  die de betaling van de 
desbetreffende rechten oplegt6.

Het gaat met andere woorden om een autonome vordering en niet om een vordering tot 
schadevergoeding gegrond op artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering7.

Om  deze  redenen  dient  de  strafrechter  de  burgerlijke  vordering  los  van  de 
strafvordering te berechten.

De omstandigheid dat de vordering tot betaling van de ontdoken rechten rechtstreekse 
grondslag  heeft  in  de  wet  die  de  verplichting  tot  betaling  ervan  oplegt,  zodat  de 
strafrechter er als zelfstandige rechtsvordering kennis van neemt, verklaart eveneens dat 
de strafrechter in geval van strafrechtelijke vrijspraak niettemin uitspraak over deze bur-

6 S. VANDROMME, Douanerecht versus algemene beginselen van het strafrecht, in: Douane.be: actuele 
problemen [Michel CORNETTE ed.], nr. 106.
7 Cfr. A. DE NAUW, "Overzicht van douanestrafprocesrecht", RW 2004-05, (921) 935.
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gerlijke vordering moet doen8.
Dezelfde redenen verantwoorden dat een verjaarde strafvordering niet verhindert dat de 

strafrechter nog steeds verplicht is uitspraak te doen over de fiscale vordering waarvan hij 
samen met de strafrechtelijke vervolging werd geadieerd9.

Nu de verschuldigdheid van de rechten en accijnzen voortvloeit uit de wet zelf en niet 
uit het misdrijf,  verantwoordt dit volgens het Grondwettelijk Hof dat ook in geval van 
vrijspraak deze veroordeling wel nog kan worden uitgesproken; het Grondwettelijk Hof 
onderstreept met andere woorden ook de specifieke aard van de wetgeving inzake douane 
en accijnzen10.

Gelet op de specificiteit van de wetgeving inzake douane en accijnzen en hetgeen de 
rechtspraak met betrekking tot artikel 283 AWDA heeft beslist, lijkt er geen reden voor 
handen te  zijn  waarom een analoge  conclusie ook niet  met  betrekking  tot  artikel  266 
AWDA mogelijk is11.

Inderdaad,  indien men ervan uitgaat  dat  de  vordering tot  betaling van  de ontdoken 
rechten rechtstreekse grondslag heeft in de wet die de verplichting tot betaling oplegt, dat 
de  strafrechter  in  geval  van  strafrechtelijke  vrijspraak  dan  wel  verjaring  niettemin 
uitspraak over deze burgerlijke vordering moet doen, is er geen reden waarom in geval 
van  toepassing  van  artikel  266  AWDA de  solidaire  veroordeling  tot  betaling  van  de 
rechten en taksen  welke  door  de fraude aan de schatkist  werden  onttrokken,  ook niet 
mogelijk zou zijn in geval de strafvordering wegens verjaring is vervallen.

Kortom,  het  middel  van  de eiser  I  faalt  naar  recht  waar  het  ervan  uitgaat  dat  een 
strafrechtelijke  veroordeling vereist  is  opdat  in  toepassing van  artikel  266 AWDA de 
betrokkene zou kunnen worden veroordeeld tot betaling van de ontdoken rechten.

[5]
Deze conclusie is evenmin onverenigbaar met de rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof.
In het arrest van 15 oktober 200212 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de artikelen 

265, §3 en 266 AWDA vreemd zijn aan de regels, inzake douane en accijnzen, dat de 
rechter bij wie de strafvordering aanhangig is, zelfs in geval van vrijspraak, uitspraak doet 
over de burgerlijke vordering tot betaling van de ontdoken rechten en accijnzen en dat die 
aangelegenheid is geregeld in artikel 283 AWDA.

Het is immers niet omdat deze bevoegdheid in se inderdaad is gesteund op artikel 283 
AWDA, dat artikel 266 AWDA niet de interpretatie zou kunnen krijgen die hierboven 
werd aangegeven.

Anders dan de eiser I lijkt voor te houden in zijn memorie heeft het Grondwettelijk Hof 
alleszins  niet  de  stelling  geponeerd  dat  artikel  266  AWDA aan  de  strafrechter  geen 
bevoegdheid verleent om in geval van vrijspraak alsnog uitspraak te doen over de burger-
lijke rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten en accijnzen.

Enkel de Ministerraad heeft dit standpunt (in subsidiaire orde) verdedigd.

8 Zie Cass. 25 juni 1997, Arr. Cass. 1997, nr. 301; Cass. 27 maart 2001, Arr. Cass. 2001, nr. 167; 
Antwerpen 18 april 2002, RW 2002-03, 1468, noot C. IDOMON.
9 Cass. 4 april 1979, AC 1978-79, 927; Cass. 26 feb. 1985, AC 1984-85, nr. 381; Cass. 20 feb. 1990, 
AC 1989-90, nr. 371; Cass. 4 sept. 1991, AC 1991-92, nr. 3.
10 Cfr. C. VANDERKERKEN, Fiscale strafvervolging en rechtsbescherming: wapengelijkheid, zwijgrecht 
en bewijslastverdeling, Gent, Larcier, 2006, nr. 282; Arbitragehof nr. 38/2002 van 20 feb. 2002, BS 
22 mei 2002, FJF 2003, 455; Arbitragehof nr. 108/2002 van 26 juni 2002, BS 20 aug. 2002, 2e uitg., 
35795, Fisc.Act. 2002, afl. 30, p. 3.
11 15 jaar Cassatierechtspraak inzake douane en accijnzen, Jaarverslag van het Hof van Cassatie, 
2009, nrs. 114 e.v.
12 Nr. 147/2002.



2332 HOF VAN CASSATIE 28.9.10 - Nr. 554 

Kortom, gelet op de meerderheid van de rechtspraak die hierboven is aangehaald - met 
uitzondering van het arrest van het Hof van Cassatie van 27 januari 2009 - en de speci-
fieke aard van de wetgeving inzake douane en accijnzen, is een veroordeling tot betaling 
van de ontdoken rechten in de zin van artikel 266 AWDA mogelijk in geval van door 
verjaring vervallen  strafvordering,  voor  zover  wordt  vastgesteld  dat  de betrokkene als 
overtreder of medeplichtige de fraude heeft gepleegd.

Bovendien is deze zienswijze niet onverenigbaar met het arrest van het Europees Hof 
van  Justitie  van  18  december  2007  inzake  Zefeser13 en  is  ze  i.h.b.  conform  met  de 
conclusie van advocaat-generaal Trstenjak van 3 mei 2007 in die zaak.

Hoewel deze zaak betrekking heeft op het Communautair Douanewetboek, kan daarin 
toch bevestiging worden gevonden voor de hier gemaakte conclusie. 

Inderdaad stelde advocaat-generaal Trstenjak dat de beëindiging van een strafprocedure 
door  de  rechter  op  grond  van  verjaring  van  het  vervolgingsrecht  ertoe  leidt  dat  een 
vordering tot inning van niet-geheven rechten na het verstrijken van de normale verjaring-
stermijn  van  drie  jaar  overeenkomstig  artikel  3  van  verordening nr.  1697/79 niet  kan 
worden ingesteld, voor zover als reden voor de navordering wordt aanvaard dat de belast-
ingschuldige een feit heeft gepleegd waarvan de strafrechtelijke verjaring door de rechter 
is  vastgesteld.  Wanneer de verjaringstermijn van het vervolgingsrecht korter  is dan de 
normale verjaringstermijn van drie jaar, kan een vordering tot inning van de niet-geheven 
rechten wel worden ingesteld.

Voor zover  de vordering tot  inning van de niet-geheven  rechten tijdig is  ingesteld, 
wordt zij met andere woorden niet verhinderd indien de strafvordering is vervallen door 
verjaring.

[6]
De  appelrechters  hebben te  dezen  de  veroordeling  tot  betaling van  de rechten  met 

redenen omkleed en naar recht verantwoord: hun beslissing is aldus cassatiebestendig.
De andere grieven van de eisers in cassatie treffen m.i. evenmin doel.
Inderdaad:
a. De appelrechters stellen vast dat de vordering tot betaling van de ontdoken rechten 

een burgerlijke vordering is, volledig te onderscheiden van de publieke vordering14.
Met die vaststelling beantwoorden en verwerpen zij het aangevoerde verweer.
b. De appelrechters steunen hun oordeel dat de eisers wetens en willens nalatig zijn 

geweest en op die wijze derden hebben geholpen bij het plegen van de feiten of de fraude 
hebben vergemakkelijkt, onder meer op de feitelijke elementen vermeld op p. 23-24, ro 
53-54 van het arrest.

Aldus hebben zij wettig kunnen oordelen dat de eisers wetens en willens deelgenomen 
hebben aan de misdrijven.

c.  de  appelrechters  stellen  vast  dat  van  overmacht  of  onoverwinnelijke  dwaling  in 
hoofde van de eisers geen sprake is en wijzen aldus dit verweer af als ongegrond.

d. Het is niet dubbelzinnig eensdeels vast te stellen dat de eisers nalatig en niet diligent 
zijn geweest en niet het slachtoffer zijn van overmacht of van onoverwinnelijke dwaling 
en anderdeels op basis van een geheel van aangehaalde feitelijke elementen vast te stellen 
dat de eisers wetens en willens hun medewerking aan de onttrekking aan accijnsheffing 
hebben verleend.

e. Met de redenen, vermeld op p.23 en 2415 van het bestreden arrest geven de appel-

13 C-62/06, Jur. HvJ 2007, I-11995.
14 P. 15, ro 27.
15 Ro 53 tot 57.
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rechters tenslotte aan dat op de eisers een positieve rechtsplicht rustte om een bepaalde 
handeling te doen verrichten of te voorkomen, hun onthouding opzettelijk was en zij hier-
door het plegen van de strafbare feiten hebben bevorderd.

[7]
Mijn ambt voert geen ambtshalve middel aan.
Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR P.10.0099.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 10 december 2009.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

De eiser II voert geen middel aan.
De  eisers  III  voeren  in  een  memorie  die  aan  dit  arrest  is  gehecht,  twee 

middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het arrest stelt vast dat voor de telastleggingen A en B de strafvordering in 

hoofde van de eisers I en III is vervallen door verjaring. Het arrest ontslaat de ei-
ser II van rechtsvervolging voor de telastlegging A.

De tegen die beslissingen gerichte cassatieberoepen zijn bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk.

Middel van de eiser I
2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 266 

AWDA: nadat de appelrechters het verval van de strafvordering wegens verja-
ring  vaststellen,  veroordelen  ze  de  eiser,  solidair  met  andere  beklaagden,  tot 
betaling aan de verweerder van de ontdoken accijnsrechten, vermeerderd met de 
verwijlintrest;  voor  die  solidaire  veroordeling  is  er  evenwel  geen  wettelijke 
grondslag (tweede onderdeel); de appelrechters hebben bovendien het verweer 
van de eiser op dit punt niet beantwoord (eerste onderdeel).

3. Artikel 266, §1, AWDA bepaalt dat, behoudens afwijkende regelingen, de 
overtreders en hun medeplichtigen solidair gehouden zijn tot het betalen van de 
rechten welke door de fraude aan de Schatkist worden onttrokken.

Een veroordeling tot betaling van ontdoken rechten kan overeenkomstig artikel 
266, §1, AWDA slechts solidair worden uitgesproken indien de betrokkene de 
fraude als overtreder of medeplichtige heeft  gepleegd. Dit kan blijken uit zijn 
strafrechtelijke veroordeling wegens de fraude, of ingeval  de strafvordering is 
vervallen door verjaring en de strafrechter ertoe gehouden is uitspraak te doen 
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over de vordering van de vervolgende partij tot betaling van de rechten lastens de 
betrokkene, uit de vaststelling dat hij als overtreder of medeplichtige de fraude 
heeft gepleegd.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat een solidaire veroordeling tot betaling 
van de rechten uitsluitend mogelijk is  na een strafrechtelijke veroordeling als 
overtreder of medeplichtige aan de fraude, faalt het naar recht.

4. De appelrechters overwegen dat in burgerlijk opzicht de in hoofde van de 
eiser vastgestelde fout hem nog steeds verplicht tot betaling van de ontdoken 
rechten bij toepassing van de artikelen 283 en 266 AWDA (p. 25, ro 62), waarna 
zij  de  eiser  solidair  met  andere  beklaagden  veroordelen  tot  betaling  van  de 
ontdoken accijnsrechten, vermeerderd met de verwijlintrest (p. 28).

Met die  reden en die beslissing beantwoorden zij  het  in het  middel  aange-
haalde verweer.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Eerste middel van de eisers III
5. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: de appelrechters 

antwoorden niet op het verweer dat de hoofdelijke gehoudenheid waarin artikel 
283 samen met artikel 266 AWDA voorziet, ondanks de civiel internrechtelijke 
kwalificatie, in werkelijkheid een straf is, die omwille van de strijdigheid met 
artikel 6.1 EVRM buiten toepassing moet worden gelaten.

6. De appelrechters stellen vast dat de vordering van de verweerder tot betaling 
van de ontdoken rechten een burgerlijke rechtsvordering is, volledig te onder-
scheiden van de publieke vordering (p. 15, ro 27).

Met die vaststelling beantwoorden zij het in het middel aangehaalde verweer.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel van de eisers III
7. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 261 

en 266 AWDA, de artikelen 436 en 437 van de programmawet van 27 december 
2004 en de artikelen 39, 40 en 41 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de al-
gemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer 
daarvan en de controles daarop:

- hoewel de onttrekking van goederen aan accijnsheffing een misdrijf is dat 
algemeen opzet vereist, blijkt uit geen enkele overweging of vaststelling in het 
bestreden arrest dat de eisers zelf wetens en willens hebben gehandeld (eerste 
onderdeel);

- de  appelrechters  stellen  wetens  en  willens  handelen  gelijk  met  handelen 
zonder dwaling of overmacht en leiden uit de afwezigheid van onoverwinnelijke 
dwaling of overmacht af dat de eisers zich wetens en willens hebben schuldig 
gemaakt aan de onttrekking van goederen aan de accijnsheffing (tweede onder-
deel);

- de overwegingen inzake het verzuim om ordentelijk toezicht uit te oefenen 
en het niet-handelen met de nodige diligentie alsook de vaststelling dat de vast-
gestelde gebreken bij eenvoudig nazicht van de installatie gemakkelijk hadden 
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kunnen worden opgemerkt, zijn constitutief voor een onachtzaamheidsmisdrijf; 
zij zijn dus in strijd met de eveneens gemaakte vaststelling dat de eisers wetens 
en  willens  hun  medewerking  aan  de  onttrekking  aan  accijnsheffing  hebben 
verleend (derde onderdeel);

- de  appelrechters  concretiseren  niet  met  welke  positieve  handelingen  of 
gekwalificeerde onthouding de eisers noodzakelijke of nuttige medehulp hebben 
verleend (vierde onderdeel).

Eerste onderdeel
8. Het  bestreden arrest  stelt  bij  de beoordeling van de gegrondheid  van de 

vordering tot betaling van de ontdoken rechten niet vast dat de eisers de feiten 
pleeg-den als dader maar wel als medeplichtige (p. 23-24, ro 53-54).

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, berust op een onjuiste lezing van 
het arrest en mist in zoverre feitelijke grondslag.

9. Voor de vaststelling dat de eisers de feiten als medeplichtigen hebben ge-
pleegd, is vereist maar volstaat het dat bewezen is dat zij wetens en willens de bij 
wet bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf hebben verleend.

10. De  appelrechters  steunen  hun  oordeel  dat  de  eisers  wetens  en  willens 
nalatig zijn geweest en op die wijze derden hebben geholpen bij het plegen van 
de feiten of de fraude hebben vergemakkelijkt, onder meer op de volgende feite-
lijke ele-menten (p. 23-24, ro 53-54):

- de vastgestelde mankementen aan het injectiesysteem waren niet van aard dat 
zij moeilijk of onmogelijk konden worden gedetecteerd door de eisers;

- eventuele manipulaties van het injectiesysteem waren door hen zeer gemak-
kelijk te ontdekken, namelijk door een eenvoudig nazicht;

- zij kenden de manke werking van de installatie, gelet op de diverse uitge-
voerde herstellingen, waarvoor zij bestelbons ondertekenden.

Met  die  overwegingen  hebben  zij  wettig  kunnen  vaststellen  dat  de  eisers 
wetens en willens aan de feiten hebben deelgenomen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel
11. De appelrechters stellen vast dat van overmacht of onoverwinnelijke dwa-

ling in hoofde van de eisers geen sprake is en wijzen aldus dit verweer af als on-
gegrond. Zij leiden daaruit niet af dat de eisers wetens en willens hebben deelge-
nomen aan de onttrekking van goederen aan de accijnsheffing, maar steunen dat 
oordeel op een geheel van door hen aangehaalde feitelijke elementen (p. 23-24, 
ro 53-54).

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
12. Het is niet dubbelzinnig eensdeels vast te stellen dat de eisers nalatig en 

niet  diligent  zijn  geweest  en  niet  het  slachtoffer  zijn  van  overmacht  of  van 
onoverwinnelijke  dwaling  aangezien  het  defect  bij  eenvoudig  nazicht  van  de 
installatie kon worden opgemerkt,  en anderdeels op basis van een geheel  van 
aangehaalde feitelijke elementen vast te stellen dat de eisers wetens en willens 
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hun medewerking aan de onttrekking aan accijnsheffing hebben verleend.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Vierde onderdeel
13. Een onthouding kan een strafbare deelneming uitmaken, zoals bepaald in 

de artikelen 66 en 67 Strafwetboek, onder meer wanneer op de betrokkene een 
positieve rechtsplicht rust om een bepaalde handeling te doen verrichten of te 
voor-komen en diens onthouding opzettelijk is en hierdoor het plegen van het 
strafbare feit wordt bevorderd.

14. De appelrechters oordelen dat:
- de eisers als (afgevaardigde) bestuurder uitgebreide controlebevoegdheden 

hadden teneinde ervoor te zorgen dat de accijnsreglementering stipt en nauw-
keurig werd nageleefd, inzonderheid door het eigen personeel maar ook door de 
chauffeurs die daar kwamen laden;

- eventuele manipulaties van het injectiesysteem, zoals concreet  vastgesteld, 
voor en door de eisers, mits degelijke uitoefening van hun functies, zeer gemak-
kelijk waren te ontdekken;

- de  eisers  overduidelijk  wetens  en  willens  hebben  nagelaten  nauwkeurig 
toezicht  uit  te  oefenen  op een mank werkende installatie,  terwijl  zij  voor de 
goede werking ervan verantwoordelijk waren;

- de manke werking  van de  installatie  kan worden  afgeleid  uit  de diverse 
herstellingen waartoe de eisers bestelbons ondertekenden;

- het overduidelijk is dat het injectiesysteem diverse malen defect was, wat een 
zeer nauwkeurig toezicht van de eisers als bestuurders noodzaakte en hen in die 
hoedanigheid ook verantwoordelijk maakte tegenover de diensten der accijnzen;

- de eisers door dit nauwkeurig toezicht accijnsrechtelijk normconform gedrag 
dienden te verwezenlijken in hoofde van de vennootschap en die verplichting tot 
toezicht op hen en niet op de werknemers rustte;

- zo de eisers hun functie degelijk en nauwgezet hadden uitgeoefend, de feiten 
zich niet zouden hebben voorgedaan.

15. Met die redenen geven zij wel degelijk aan dat op de eisers een positieve 
rechtsplicht  rustte  om een  bepaalde  handeling  te  doen  verrichten  of  te  voor-
komen, hun onthouding opzettelijk was en zij hierdoor het plegen van de straf-
bare feiten hebben bevorderd. Zij verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering.
16. 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 van hun cassatieberoep.
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28  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. F. Deruyck, Antwerpen, De Bruyn en H. Van Bavel, 
Brussel.

Nr. 555

2° KAMER - 28 september 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - VRIJSTELLING VAN DE 
HOOFDELIJKHEID DOOR DE RECHTER - TOEPASSING - VEROORDELING TOT DE KOSTEN

2º HOOFDELIJKHEID - MISDRIJF - VERSCHEIDENE DADERS - VERGOEDING VAN DE SCHADE - 
VRIJSTELLING VAN DE HOOFDELIJKHEID DOOR DE RECHTER - TOEPASSING - VEROORDELING TOT DE 
KOSTEN

1º en 2° De mogelijkheid tot vrijstelling van de hoofdelijkheid die in artikel 50, derde lid,  
Strafwetboek  is  bepaald,  heeft  geen  betrekking  op  de  gehoudenheid  tot  schadever-
goeding, maar betreft alleen de veroordeling tot de kosten1.

(M. T. K. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0276.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 7 januari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 50, derde lid, Strafwetboek: het 

arrest oordeelt onterecht dat bij de vaststelling van de schadevergoeding waartoe 
de eiser is gehouden, het niet kan afwijken van de hoofdelijkheid.

5. Krachtens artikel 50, eerste lid, Strafwetboek zijn alle wegens een zelfde 
misdrijf  veroordeelde  personen  hoofdelijk  gehouden  tot  vergoeding  van  de 
schade  die  het  misdrijf  aan  de  benadeelden  heeft  veroorzaakt,  welke  ook de 
graad van deelneming van ieder van hen aan het gemeenschappelijk misdrijf is 

1 Cass.,  25  nov.  1988,  AR  nr.  5707,  AC,  1988-89,  nr.  181  met  concl.  van  advocaat-generaal 
DECLERCQ.
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en al was er tussen de veroordeelden noch voorafgaande afspraak noch eenheid 
van optreden. 

6. Krachtens artikel 50, tweede en derde lid, Strafwetboek zijn alle wegens een 
zelfde  misdrijf  veroordeelde  personen  hoofdelijk  gehouden  tot  de  kosten, 
wanneer  zij  door  een  zelfde  vonnis  of  arrest  zijn  veroordeeld,  maar  kan  de 
rechter nochtans alle veroordeelden of enige van hen vrijstellen van de hoofde-
lijkheid,  mits  hij  de  redenen  van  die  vrijstelling  opgeeft  en  het  door  ieder 
persoonlijk te dragen aandeel in de kosten bepaalt.

De mogelijkheid tot vrijstelling van de hoofdelijkheid die in artikel 50, derde 
lid,  Strafwetboek  is  bepaald,  heeft  geen  betrekking  op  de  gehoudenheid  tot 
schade-vergoeding, maar betreft alleen de veroordeling tot de kosten. 

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

28  september  2010  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Mestdagh  –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  De Swaef,  eerste 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Nijs, Mechelen.

Nr. 556

2° KAMER - 28 september 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGSOM - VERZOEK TOT TERUGGAVE VAN BORGSOM - BESLISSING - 
AARD

2º BORGTOCHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGSOM - VERZOEK 
TOT TERUGGAVE VAN BORGSOM - BESLISSING - AARD

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
BORGSOM - VERZOEK TOT TERUGGAVE VAN BORGSOM - BESLISSING VAN TERUGGAVE - 
CASSATIEBEROEP - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN

4º BORGTOCHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGSOM - VERZOEK 
TOT TERUGGAVE VAN BORGSOM - BESLISSING VAN TERUGGAVE - CASSATIEBEROEP - 
TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — ALLERLEI - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGSOM - VERZOEK TOT TERUGGAVE VAN BORGSOM - 
BESLISSING VAN TERUGGAVE - CASSATIEBEROEP - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN
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6º BORGTOCHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGSOM - VERZOEK 
TOT TERUGGAVE VAN BORGSOM - BESLISSING VAN TERUGGAVE - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGSOM - VERZOEK TOT TERUGGAVE VAN BORGSOM - BESLISSING 
VAN TERUGGAVE - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

8º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGSOM - VERZOEK TOT TERUGGAVE VAN BORGSOM - 
BESLISSING VAN TERUGGAVE - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

9º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - BETALING VAN EEN BORGSOM - AARD

10º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
INVRIJHEIDSTELLING AFHANKELIJK VAN BETALING VAN BORGSOM - BESTEMMING VAN DE BORGSOM - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

11º BORGTOCHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING AFHANKELIJK VAN BETALING 
VAN BORGSOM - BESTEMMING VAN DE BORGSOM - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

12º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING AFHANKELIJK VAN BETALING VAN BORGSOM - BESTEMMING VAN DE 
BORGSOM - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º en 2° Een beslissing over het verzoek tot teruggave van een borgsom, doet uitspraak  
over een aangelegenheid die los staat van de voorlopige hechtenis en van een andere  
aard is dan de beslissing over de grond van de strafvordering1.

3º, 4° en 5° Tegen een beslissing over een verzoek tot teruggave van een borgsom staat  
cassatieberoep open overeenkomstig de gemeenrechtelijke bepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering2.

6º, 7° en 8° Een beslissing die het verzoek tot teruggave van een borgsom aan een in  
vrijheid gestelde verdachte inwilligt, is een eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering3.

9º De betaling van de borgsom is geen voorwaarde in de zin van artikel 35, §1, Voorlopige 
Hechteniswet;  deze  maatregel  gaat  de  invrijheidstelling  vooraf  en  strekt  er  toe  de 
verdachte aan te zetten bij alle proceshandelingen, alsook ter tenuitvoerlegging van het  
vonnis, te verschijnen4.

10º,  11°  en 12°  Wanneer de  invrijheidstelling  van een verdachte afhankelijk  is  van de  
voorafgaande betaling van een borgsom en de verdachte na betaling van de borgsom in 
vrijheid werd gesteld, komt het enkel de rechter die over de strafvordering uitspraak doet 
of heeft gedaan, toe over de bestemming van de borgsom te oordelen5.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. D.)

1 Cass., 6 juni 2007, AR P.07.0454.F, AC, 2007, nr. 309 met concl. van advocaat-generaal GENICOT in 
Pas., 2007.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Cass., 2 dec. 2003, AR P.03.1332.N, AC, 2003, nr. 612. 
5 Cass., 3 maart 1999, AR P.99.0168.F, AC, 1999, nr. 129; Cass., 19 juli 2005, AR P.05.1008.N, AC, 
2005, nr. 390; Cass., 22 okt. 2008, AR P.08.0839.F, AC, 2008, nr. 574.
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ARREST

(AR P.10.1065.N)

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

correctionele kamer, van 10 juni 2010.
De eiser voert in een verzoekschrift dat 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
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder voert twee middelen van niet-ontvankelijkheid van het cassa-

tieberoep aan.
2. In een eerste middel voert de verweerder aan dat krachtens artikel 31, §1 en 

§2, Voorlopige Hechteniswet slechts cassatieberoep kan worden ingesteld tegen 
arresten  en  vonnissen  waardoor  de  voorlopige  hechtenis  wordt  gehandhaafd; 
hieruit volgt dat het openbaar ministerie geen cassatieberoep kan instellen tegen 
een beslissing waarbij de teruggave van een borgsom wordt bevolen.

3. De invrijheidstelling onder borgsom is een beslissing waarbij de handhaving 
van de voorlopige hechtenis wordt bevolen tot de vereiste zekerheid is betaald. 
Na de betaling van de borgsom wordt de verdachte in vrijheid gesteld.

Tegen  een  beslissing  waarbij  de  invrijheidstelling  van  een  verdachte  mits 
voorafgaande betaling van een borgsom wordt bevolen, staan krachtens artikel 
37, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet dezelfde rechtsmiddelen, waaronder het 
cassatieberoep, open als tegen de beslissingen die inzake voorlopige hechtenis 
worden genomen.

4. Een borgsom wordt evenwel opgelegd teneinde de verdachte na zijn invrij-
heidstelling ertoe aan te zetten te verschijnen bij de proceshandelingen of zich 
aan te bieden ter tenuitvoerlegging van het vonnis.

Een beslissing over het  verzoek tot  teruggave van een borgsom, doet aldus 
uitspraak over een aangelegenheid die los staat van de voorlopige hechtenis en 
van een andere aard is dan de beslissing over de grond van de strafvordering. 

Tegen een beslissing over een verzoek tot teruggave van een borgsom staat 
cassatieberoep  open overeenkomstig de gemeenrechtelijke  bepalingen  van het 
Wetboek van Strafvordering.

5.  Het  eerste  middel  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep  is 
uitsluitend  gebaseerd  op  de  bepalingen  van  de  Voorlopige  Hechteniswet  die 
hierop niet van toepassing zijn. 

Het  eerste  middel  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep  moet 
worden verworpen.

6. In een tweede middel voert de verweerder aan dat de bestreden beslissing 
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geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvor-
dering vermits de strafvordering nog aanhangig is, noch uitspraak doet in een der 
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

7.  Een  beslissing  over  het  verzoek  tot  teruggave  van  een  borgsom,  doet 
uitspraak over een aangelegenheid die los staat van de voorlopige hechtenis en 
van een andere aard is dan de beslissing over de grond van de strafvordering. 

Tegen een dergelijke beslissing staat cassatieberoep open overeenkomstig de 
gemeenrechtelijke bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. 

Een beslissing die het verzoek tot teruggave van een borgsom aan een in vrij-
heid gestelde verdachte inwilligt, is een eindbeslissing in de zin van artikel 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering.

Het  tweede  middel  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep  moet 
eveneens worden verworpen.

Ontvankelijkheid van het verzoekschrift
8. De verweerder voert een grond van niet-ontvankelijkheid van het verzoek-

schrift aan.
Hij voert aan dat krachtens artikel 31, §3, Voorlopige Hechteniswet tegen een 

beslissing inzake voorlopige hechtenis slechts cassatiemiddelen kunnen worden 
voorgedragen hetzij in de akte van cassatieberoep, hetzij in een bij die gelegen-
heid neergelegd geschrift,  hetzij in een memorie die op de griffie van het Hof 
van Cassatie moet toekomen uiterlijk de vijfde dag na de datum van het cassatie-
beroep; te dezen werd het verzoekschrift neergelegd op de griffie van het hof van 
beroep en niet op de griffie van het Hof; bovendien werd het pas neergelegd op 
vrijdag 18 juni  2010 daar  waar  het  cassatieberoep  werd  ingesteld  op 11 juni 
2010.

9.  Een beslissing waarbij  de teruggave  van een borgsom wordt bevolen,  is 
geen arrest of vonnis dat betrekking heeft op de voorlopige hechtenis. Op het 
cassatieberoep dat tegen dergelijke beslissing kan worden ingesteld,  is niet de 
regeling van artikel 31, §2, Voorlopige Hechteniswet, maar de gemeenrechtelijke 
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering van toepassing.

10. Het verzoekschrift werd ter griffie van het hof van beroep neergelegd op 
18 juni 2010, dit is binnen de termijn van vijftien dagen na het instellen van het 
cassatieberoep op 11 juni 2010. Het verzoekschrift, neergelegd binnen de termijn 
en op de wettelijk bepaalde plaats van artikel 422 Wetboek van Strafvordering, is 
derhalve ontvankelijk.

Middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 35, §1, eerste lid, en §4, vierde 

lid, en artikel 36 Voorlopige Hechteniswet: de betaling van een borgsom is geen 
voorwaarde in de zin van artikel 35, §1, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet; de 
borgsom wordt pas teruggegeven indien de verdachte bij alle proceshandelingen 
alsook ter tenuitvoerlegging van het vonnis of arrest is verschenen; geen wijzi-
ging, opheffing of vrijstelling van deze maatregel kan worden gevraagd op grond 
van artikel 36 Voorlopige Hechteniswet; enkel de rechter die uitspraak doet over 
de strafvordering, kan oordelen over de bestemming van de borgsom.
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12.  Krachtens  artikel  35,  §1,  eerste  lid,  Voorlopige  Hechteniswet  kan  de 
onderzoeksrechter  in  de  gevallen  waarin  voorlopige  hechtenis  kan  worden 
bevolen  of  gehandhaafd  onder  de  in  artikel  16,  §1,  bepaalde  voorwaarden, 
ambtshalve,  op  vordering  van  het  openbaar  ministerie  of  op  verzoek  van  de 
verdachte, de betrokkene in vrijheid laten onder oplegging van een of meer voor-
waarden voor de tijd die hij bepaalt en maximum voor drie maanden.

Krachtens  artikel 35, §4, eerste lid, kan de rechter ook de voorafgaande en 
volledige betaling van een borgsom vorderen, waarvan hij het bedrag bepaalt. 

Krachtens artikel 36, §1, vierde en vijfde lid, Voorlopige Hechteniswet kan de 
verdachte in de loop van het gerechtelijk onderzoek aan de raadkamer vragen dat 
de opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden opgeheven of gewij-
zigd;  hij  kan  ook  vragen  te  worden  vrijgesteld  van alle  voorwaarden  of  van 
sommige daarvan. Doet de raadkamer binnen vijf dagen geen uitspraak over het 
verzoek van de verdachte, dan vervallen de bevolen maatregelen.

Krachtens  artikel  36,  §3,  Voorlopige  Hechteniswet  kan  het  vonnisgerecht 
waarbij de zaak aanhangig is, na het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek op 
vordering van de procureur des Konings of op verzoek van de verdachte,  de 
opgelegde voorwaarden verlengen voor maximum drie maanden en uiterlijk tot 
het vonnis. Het vonnisgerecht kan die voorwaarden ook intrekken of vrijstelling 
verlenen  van de naleving  van sommige  daarvan.  Het  kan geen  nieuwe voor-
waarden opleggen.

13. Door de opgelegde voorwaarden, vermeld in artikel 36 Voorlopige Hechte-
niswet, wordt enkel bedoeld de voorwaarden in de zin van artikel 35, §1, eerste 
lid, Voorlopige Hechteniswet.

Deze  voorwaarden  van  artikel  35,  §1,  eerste  lid,  Voorlopige  Hechteniswet 
moeten worden nageleefd na de invrijheidstelling voor een hernieuwbare periode 
van telkens drie maanden.

De betaling van de borgsom is geen voorwaarde in de zin van artikel 35, §1, 
Voorlopige Hechteniswet.  Deze maatregel  gaat  de invrijheidstelling vooraf  en 
strekt  er toe de verdachte aan te zetten bij alle proceshandelingen,  alsook ter 
tenuitvoerlegging van het vonnis, te verschijnen. 

Wanneer de invrijheidstelling van een verdachte afhankelijk is van de vooraf-
gaande betaling van een borgsom en de verdachte na betaling van de borgsom in 
vrijheid  werd  gesteld,  komt  het  enkel  de  rechter  die  over  de  strafvordering 
uitspraak  doet  of  heeft  gedaan,  toe  over  de  bestemming van  de  borgsom te 
oordelen.

14. De appelrechters oordelen dat het verzoekschrift van de verweerder, strek-
kende tot teruggave van de borgsom, regelmatig ingeleid werd bij het vonnisge-
recht waarbij de zaak aanhangig is, en dat dit vonnisgerecht de maatregel van de 
borgsom, zoals de andere alternatieve maatregelen van de voorhechtenis, moet 
kunnen  aanpassen  wanneer  zich  daartoe  nieuwe  elementen  aandienen.  Zij 
bevelen vervolgens de opheffing, vrijgave en terugbetaling van de borgsom.

Aldus verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, anders samengesteld.

28  september  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. W. Van Steenbrugge, Gent en J. Meese, Gent.

Nr. 557

2° KAMER - 28 september 2010

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TE VERMELDEN INLICHTINGEN - GELDIGHEID

2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VORM - ARTIKEL 33, §1, WET EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - TOEPASSING

3º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 780, GERECHTELIJK WETBOEK - 
TOEPASSING

4º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - MATERIËLE VERSCHRIJVING - 
ONDERZOEKSGERECHT - VERBETERING VAN DE VERSCHRIJVING

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
UITVOERBAARVERKLARING - MATERIËLE VERSCHRIJVING - VERBETERING

6º VREEMDELINGEN - COMMISSARIS-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN 
- BESLISSING TOT WEIGERING VAN ASIELAANVRAAG - RECHTSMIDDEL - GEVOLG

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITSPRAAK OVER EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - TOEPASSING

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITSPRAAK OVER EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSING

1º  Artikel  2,  §4,  Wet  Europees Aanhoudingsbevel  dat  de  inlichtingen vermeldt  die  het  
Europees aanhoudingsbevel bevat, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; het 
volstaat  dat  het  Europees  aanhoudingsbevel  of  de  daarmee  gelijkgestelde  Schen-
gensignalering zodanig is  opgesteld dat  het  de onderzoeksgerechten in  staat  stelt  te  
beoordelen  of  de  wettelijk  bepaalde  voorwaarden  voor  de  tenuitvoerlegging  werden 
nageleefd1.

2º  Artikel  33,  §1,  Wet  Europees  Aanhoudingsbevel  dat  de  vorm  bepaalt  waarin  een 
Europees  aanhoudingsbevel  door  een  Belgische  gerechtelijke  autoriteit  wordt  opge-

1 Cass., 8 dec. 2004, AR P.04.1540.F, AC, 2004, nr. 601; Cass., 1 maart 2006, AR P.06.0280.F, AC, 
2006, nr. 116.
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maakt,  is  niet  van  toepassing  op  een  door  een  buitenlandse  gerechtelijke  autoriteit  
uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel of de daarmee gelijkgestelde Schengensigna-
lering. 

3º Artikel 780, Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op een Europees aanhoudings-
bevel of een daarmee gelijkgestelde Schengensignalering. 

4º en 5° Het onderzoeksgerecht dat moet oordelen over de uitvoerbaarverklaring van een 
Europees  aanhoudingsbevel  of  een  daarmee  gelijkgestelde  Schengensignalering,  
vermag de materiële verschrijving in het proces-verbaal van ondervraging door de onder-
zoeksrechter of in diens beschikking over de vrijheid van de verdachte vast te stellen en  
te verbeteren2.

6º  Een  rechtsmiddel  tegen  een  beslissing  van  de  commissaris-generaal  voor  de 
vluchtelingen en staatlozen tot weigering van de asielaanvraag, heeft geen opschortende 
werking3.

7º  en  8°  Artikel  6,  E.V.R.M.  is  niet  van  toepassing  voor  de  onderzoeksgerechten  die  
uitspraak doen over een Europees aanhoudingsbevel; zij doen geen uitspraak over de 
vervolging wegens een strafbaar feit ten laste van de gezochte persoon; het onderzoeks-
gerecht dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudings-
bevel, heeft evenmin te oordelen over de wettigheid en regelmatigheid van dit bevel; dit 
alles wordt beoordeeld door de uitvaardigende rechterlijke autoriteit aan wie de gezochte 
persoon wordt overgeleverd4.

(C.)

ARREST

(AR P.10.1512.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 9, §2, Wet Europees Aanhou-

dingsbevel: de appelrechters steunen hun beslissing ten onrechte op een Euro-
pees aanhoudingsbevel waarvan het origineel  niet voorligt en waarop niet alle 
verplichte vermeldingen voorkomen.

2. Artikel 9 Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt:
"§1. Een signalering verricht overeenkomstig het bepaalde in artikel 95 van de 

2 Zie  Cass.,  3 sept.  1986,  AR 5040,  AC,  1986-1987, nr.  6; Cass.,  10 mei  1989,  AR 7520,  AC, 
1988-1989, nr. 515.
3 Zie Cass., 14 maart 2001, AR P.01.0179.F,  AC, 2001, nr. 133 met concl. van advocaat-generaal 
SPREUTELS; Cass., 21 maart 2001, AR P.01.0163.F, AC, 2001, nr. 152.
4 Cass., 1 maart 2006, AR P.06.0280.F, AC, 2006, nr. 116; Cass., 14 juli 2009, AR P.09.1074.F, AC, 
2009, nr. 454.
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overeenkomst gesloten op 19 juni 1990 ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te 
Schengen  gesloten  akkoord  betreffende  de  geleidelijke  afschaffing  van  de 
controles aan de gemeenschappelijke grenzen wordt gelijkgesteld met een Euro-
pees aanhoudingsbevel.

§2. Zolang de signalering niet alle gegevens bevat vereist door het Europees 
aanhoudingsbevel,  moet de signalering worden gevolgd door een overzending 
van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel bedoeld in de artikelen 2 
en 3 of van een eensluidend verklaard afschrift."

3. Artikel 2, §4, Wet Europees Aanhoudingsbevel vermeldt de inlichtingen die 
het Europees aanhoudingsbevel bevat.

Deze bepaling is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. Het volstaat 
dat het Europees aanhoudingsbevel of de daarmee gelijkgestelde Schengensigna-
lering zodanig is opgesteld dat het de onderzoeksgerechten in staat stelt te beoor-
delen of de wettelijk bepaalde voorwaarden voor de tenuitvoerlegging werden 
nageleefd. 

Artikel 33, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt de vorm waarin een 
Europees  aanhoudingsbevel  door  een  Belgische  gerechtelijke  autoriteit  wordt 
opgemaakt. Het is niet van toepassing op een door een buitenlandse gerechtelijke 
autoriteit uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel of de daarmee gelijkgestelde 
Schengensignalering.

In zoverre faalt het middel naar recht.
4. De appelrechters stellen vast dat zich in het dossier een Schengensignalering 

bevindt die geldt als Europees aanhoudingsbevel, en die alle inlichtingen bevat 
die nodig zijn voor de controle van de geldigheid ervan en van de naleving van 
de artikelen 3 tot 5 Wet Europees Aanhoudingsbevel.

Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 33, §1, Wet Europees Aanhou-

dingsbevel: de Schengensignalering is niet gedateerd, niet ondertekend en draagt 
niet de naam van de rechter die het uitvaardigt; de appelrechters verklaren aldus 
een onbestaand Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar.

6. Artikel 33, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel  bepaalt de vorm waarin 
een  Europees  aanhoudingsbevel  door  een  Belgische  gerechtelijke  autoriteit 
wordt  opgemaakt.  Het  is  niet  van  toepassing  op  een  door  een  buitenlandse 
gerechtelijke autoriteit uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel of de daarmee 
gelijkgestelde Schengensignalering.

Het middel faalt naar recht.
Derde middel 
7. Het middel voert schending aan van artikel 780 Gerechtelijk Wetboek: het 

Europees aanhoudingsbevel dat niet gedateerd is en de naam, de functie en de 
handtekening van de rechter die het uitvaardigt, niet bevat, is nietig. 

8. Artikel 780 Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op een Europees 
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aanhoudingsbevel of een daarmee gelijkgestelde Schengensignalering.
Het middel faalt naar recht. 
Vierde middel 
9. Het middel voert schending aan van de artikelen 795 en 797 Gerechtelijk 

Wetboek en artikel  14,  §1,  Wet Europees  Aanhoudingsbevel:  de onderzoeks-
rechter heeft gevolg gegeven aan een niet-bestaand Europees aanhoudingsbevel; 
het onderzoeksgerecht kan geen materiële vergissing in een beschikking van de 
onderzoeksrechter  rechtzetten;  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  beant-
woordt  eisers  verweer  niet  en  verklaart  zich  ten  onrechte  niet  bevoegd  te 
oordelen over eisers verweer tegen de beschikking van de onderzoeksrechter. 

10. In zoverre het middel gericht is tegen de beschikking van de onderzoeks-
rechter, is het niet gericht tegen het bestreden arrest.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
11. Het onderzoeksgerecht  dat  moet oordelen over de uitvoerbaarverklaring 

van een Europees aanhoudingsbevel of een daarmee gelijkgestelde Schengensig-
nalering, vermag de materiële verschrijving in het proces-verbaal van ondervra-
ging door de onderzoeksrechter of in diens beschikking over de vrijheid van de 
verdachte vast te stellen en te verbeteren.

In zoverre faalt het middel naar recht.
12. Met verwijzing naar en overname van de redenen van de vordering van de 

federale  procureur  beantwoordt  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  eisers 
verweer en verantwoordt zij haar beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
Vijfde middel
13.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  33  Internationaal  Verdrag 

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1953 (lees: 28 juli 1951): de 
kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt ten onrechte dat het annulatieberoep 
tegen  een  afwijzing van het  statuut  van politiek  vluchteling niet  opschortend 
werkt; een overlevering komt neer op een uitzetting of terugleiding.

14.  Artikel  33,  eerste  lid,  Internationaal  Verdrag  betreffende  de  status  van 
vluchtelingen van 28 juli 1951 bepaalt dat geen der Verdragsluitende Staten, op 
welke wijze ook, een vluchteling zal uitzetten of terugleiden naar de grenzen van 
een grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden op grond van 
zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of 
zijn politieke overtuiging.

Deze  bescherming  geldt  niet  voor een  persoon die  asiel  heeft  aangevraagd 
maar wiens erkenning als vluchteling werd geweigerd.

In zoverre faalt het middel naar recht.
15. Een rechtsmiddel tegen een beslissing van de commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en staatlozen tot weigering van de asielaanvraag,  heeft  geen 
opschortende werking.

In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
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16. De appelrechters stellen vast dat: 
- de eiser op 25 augustus 2010 een aanvraag heeft ingediend om het statuut 

van politiek vluchteling te verkrijgen en voor asiel;
-  het  commissariaat-generaal  voor  de  vluchtelingen  en  staatlozen  op  10 

september 2010 geweigerd heeft het verzoek tot asielaanvraag in overweging te 
nemen.

Zij oordelen vervolgens dat:
- een persoon die niet de status van erkend vluchteling heeft,  maar die wel 

asiel  heeft  aangevraagd,  niet  onder  de  vluchtelingenexceptie  van  voormeld 
artikel 33 valt;

- de hoedanigheid van kandidaat-vluchteling en het indienen van een asielaan-
vraag  geen  grond  tot  weigering  van  de  tenuitvoerlegging  van  een  Europees 
aanhoudingsbevel is;

- de gebeurlijke rechtsmiddelen in annulatie van de beslissing van het commis-
sariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen geen opschortende werking 
heeft.

Aldus  verantwoorden  zij  zonder  schending  van  artikel  33  Internationaal 
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 hun beslissing 
naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Zesde middel
17. Het middel voert schending aan van artikel 6.3 EVRM wegens het gebrek 

aan bijstand van een raadsman.
18. Artikel 6 EVRM is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die 

uitspraak  doen over  een Europees  aanhoudingsbevel.  Zij  doen geen  uitspraak 
over de vervolging wegens een strafbaar feit ten laste van de gezochte persoon. 
Het  onderzoeksgerecht  dat  uitspraak  doet  over  de  tenuitvoerlegging  van  een 
Europees aanhoudingsbevel,  heeft  evenmin te oordelen over  de wettigheid en 
regelmatigheid van dit bevel. Dit alles wordt beoordeeld door de uitvaardigende 
rechterlijke autoriteit aan wie de gezochte persoon wordt overgeleverd.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
19. 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.

28  september  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. P. Bekaert, Brugge, G. Lambert, Brugge en P. 
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De Pauw, Gent.

Nr. 558

2° KAMER - 29 september 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - STRAFZAKEN - DESKUNDIGENVERSLAG MISKENT HET 
VERMOEDEN VAN ONSCHULD VAN DE BEKLAAGDE - OP DAT VERSLAG GEGRONDE BESLISSING VAN 
SCHULDIGVERKLARING - WETTIGHEID

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - 
DESKUNDIGENVERSLAG MISKENT HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD VAN DE BEKLAAGDE - OP DAT 
VERSLAG GEGRONDE BESLISSING VAN SCHULDIGVERKLARING - WETTIGHEID

1º en 2° Het veroordelend arrest dat de schuldigverklaring met name grondt op het besluit  
van een deskundigenverslag, dat overwegingen bevat die het vermoeden van onschuld  
miskennen, neemt het gebrek van dat besluit over en verantwoordt zijn beslissing niet  
naar recht.

(C. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0449.F)

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

correctionele kamer, van 4 februari 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
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring
Middel
De eiser wordt vervolgd wegens zedenfeiten ten aanzien van een minderjarige 

en voert aan dat het arrest het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van 
onschuld miskent.

Een ieder die van een misdrijf wordt beschuldigd wordt geacht onschuldig te 
zijn totdat zijn schuld naar recht bewezen is verklaard.

De deskundige Garcet, die door de onderzoeksrechter is aangewezen om de 
verstandelijke vermogens en de persoonlijkheid van de eiser te evalueren, heeft 
zijn  verslag afgesloten  met de volgende door het  arrest  aangehaalde  bewoor-
dingen: "zonder enig respect  voor de gevoelens van de adolescente,  heeft  (de 
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eiser) zijn driften willen bevredigen zonder zijn frustraties ook maar enigszins te 
controleren en is hij tot de daad overgegaan, die hij totaal niet in vraag stelt of 
waarover hij niet de minste spijt betoont".

Die overwegingen  die neerkomen op de  bevestiging  van de  schuld van de 
eiser, miskennen het vermoeden van onschuld.

Door hun overtuiging in het bijzonder op dat  besluit te gronden,  nemen de 
appelrechters het gebrek over waardoor het is aangetast.

Daaruit volgt dat zij de schuldigverklaring van de eiser niet naar recht verant-
woorden.

Het middel is gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen die de verweerders tegen de eiser hebben ingesteld 
De hierna, op het onbeperkte cassatieberoep van de eiser uit te spreken vernie-

tiging van de beslissing op de strafvordering, brengt de vernietiging met zich 
mee van de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg zijn 
van de eerstgenoemde beslissing.

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

vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders in een vierde van de kosten van het cassatieberoep 

en laat het overige gedeelte ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

29 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h.  Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Loop,  advocaat-
generaal – Advocaat: mr. L. Balaes, Luik.

Nr. 559

2° KAMER - 29 september 2010

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING OF ARREST TOT VERWIJZING - ZAAK 
AANHANGIG GEMAAKT BIJ HET VONNISGERECHT - WETTIGHEID VAN DE BESLISSING VAN HET 
ONDERZOEKSGERECHT - BEVOEGDHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - 
BEVOEGDHEDEN VAN HET VONNISGERECHT

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING - BEVOEGDHEID

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - GEEN 
OPROEPING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - VONNISGERECHT - 
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STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID

5º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - RAADKAMER - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - GEEN OPROEPING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING - VONNISGERECHT - ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING

6º HELING - WITWASSEN - BESTANDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL - KENNIS VAN DE 
WEDERRECHTELIJKE OORSPRONG - BEGRIP

7º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - HELING - 
WITWASSEN - KENNIS VAN DE WEDERRECHTELIJKE OORSPRONG - BEGRIP

8º HELING - WITWASSEN - BESTANDDELEN - WEDERRECHTELIJKE HERKOMST OF OORSPRONG - 
KENNIS - BEPALING

9º HELING - WITWASSEN - BESTANDDELEN - WEDERRECHTELIJKE HERKOMST OF OORSPRONG - 
BELASTINGZAKEN - ZWARE EN GEORGANISEERDE BELASTINGFRAUDE - UITSLUITING VAN 
EENVOUDIGE BELASTINGONTDUIKING - VOORWAARDE

1º  De  wet  maakt  de  vonnisgerechten  niet  bevoegd  om  zich  uit  te  spreken  over  de  
wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten1.

2º en 3° Een beschikking tot verwijzing maakt de zaak aanhangig bij de bodemrechter, mits  
die beschikking niet onwettig is wat de bevoegdheid betreft; zij blijft effect sorteren zolang 
zij door het Hof van Cassatie niet is vernietigd2.

4º en 5° Het verzuim om de inverdenkinggestelde voor de raadkamer op te roepen voor de  
regeling  van  de  rechtspleging,  is  geen  grond  van  nietigheid,  niet-ontvankelijkheid  of  
verval van de strafvordering die door het vonnisgerecht, waar de zaak door de verwijzing  
rechtsgeldig aanhangig is gemaakt, kan worden opgeworpen.

6º en 7° Het bewijs van het morele bestanddeel van het witwasmisdrijf wordt afgeleid uit 
alle feitelijke omstandigheden die noodzakelijkerwijs het wantrouwen moeten opwekken 
van degene die de zaken in bezit neemt en die voldoende ernstige, duidelijke en met  
elkaar  overeenstemmende  vermoedens  uitmaken  die  het  besluit  wettigen  dat  het 
bestanddeel kennis wel degelijk aanwezig is3. (Art. 505, eerste lid, Strafwetboek)

8º  Om de beklaagde schuldig  te  verklaren  aan witwassen,  volstaat  het  dat  de  weder-
rechtelijke herkomst of oorsprong van de zaken bewezen is evenals de vereiste kennis  
die hij daarvan had of diende te hebben, zonder dat vereist is dat de rechter het precieze  
misdrijf kent, op voorwaarde dat hij op grond van de feitelijke gegevens elke rechtmatige  
herkomst of oorsprong kan uitsluiten; de herkomst van een geldsom houdt niet op weder-
rechtelijk te zijn alleen omdat die som aan een tussenpersoon is overhandigd om een 
schuld af te lossen4. (Art. 505, eerste lid, Strafwetboek)

9º Om te beslissen dat het basismisdrijf witwassen geen eenvoudige belastingontduiking is,  
dient  de  rechter  de  feiten  van  ernstige  en  georganiseerde  belastingfraude  met  
aanwending van ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang niet  
te preciseren, op voorwaarde dat hij, op grond van de feitelijke gegevens, kan uitsluiten  
dat de gelden van een eenvoudige belastingfraude afkomstig zijn. (Artt. 42 en 505, eerste 
lid, 2°, en derde lid, Strafwetboek)

(H. en B. T. AXA BANK BELGIUM nv e.a.)

1 Zie Cass., 5 april 2006, AR P.06.0322.N, AC, 2006, nr. 205. 
2 Zie Cass., 5 april 2006, AR P.06.0322.N, AC, 2006, nr. 205. 
3 Zie Cass., 13 sept. 2005, AR P.05.0372.N, AC, 2005, nr. 425.
4 Zie Cass., 25 sept. 2001, AR P.01.0725.N, AC, nr. 493.
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ARREST (vertaling)

(AR P.10.0566.F)

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

Luik, correctionele kamer, van 24 februari 2010.
A. B. voert één middel aan en N. M. vier middelen, ieder in een memorie die 

aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. Cassatieberoep van A. B.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing op 

de tegen de eiser ingestelde strafvordering
Middel
Het  middel  voert  aan  dat  het  arrest,  door  de  vervolgingen  ontvankelijk  te 

verklaren,  artikel  127,  §2,  Wetboek  van  Strafvordering  schendt  aangezien  de 
eiser, voor de raadkamer die uitspraak doet over de regeling van de rechtsple-
ging, niet was opgeroepen in de strafinrichting waar hij was opgesloten.

De wet maakt de vonnisgerechten niet bevoegd om zich uit te spreken over de 
wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten.

Een beschikking tot verwijzing maakt de zaak aanhangig bij de bodemrechter, 
mits die beschikking niet onwettig is wat de bevoegdheid betreft. Zij blijft effect 
sorteren zolang zij door het Hof van Cassatie niet is vernietigd.

Het verzuim om de inverdenkinggestelde voor de raadkamer op te roepen voor 
de regeling van de rechtspleging, is geen grond van nietigheid, niet-ontvankelijk-
heid of verval van de strafvordering die door het vonnisgerecht, waar de zaak 
door de verwijzing rechtsgeldig aanhangig is gemaakt, kan worden opgeworpen.

Het middel dat van het tegendeel 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.
(...)
C. Cassatieberoep van N. M.
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest  dat het de eiser schuldig verklaart  aan het bij 

artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek bepaalde witwasmisdrijf, zonder dat het 
arrest het morele bestanddeel van het misdrijf vaststelt.

De voormelde bepaling straft degene die zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Straf-
wetboek, heeft gekocht, in ruil of om niet heeft ontvangen, in bezit, bewaring of 
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beheer heeft genomen, ofschoon hij van in het begin de oorsprong ervan kende 
of diende te kennen.

Het bewijs van het morele bestanddeel van dat misdrijf wordt afgeleid uit alle 
feitelijke  omstandigheden  die  noodzakelijkerwijs  het  wantrouwen  moeten 
opwekken van degene die de zaken in bezit neemt en die voldoende ernstige, 
duidelijke en met elkaar overeenstemmende vermoedens uitmaken die het besluit 
wettigen dat het bestanddeel kennis wel degelijk aanwezig is.

Het arrest vermeldt het volgende:
- nadat de eiser eerst heeft staande gehouden dat hij van M. M. een bedrag van 

4.000.000 BEF had ontvangen voor de overdracht van de aandelen van de naam-
loze vennootschap Expertise Huy Finance, heeft hij toegegeven dat het ging over 
12.000.000 BEF die hem op 9 april 2001 in contanten waren overhandigd en dat 
hij de dag daarop 259.000 euro in contanten op een Luxemburgse bankrekening 
heeft gestort;

- M. M., die betwist dat hij die bedragen heeft ontvangen, beschikt niet over 
wettelijke bronnen van inkomsten die het bezit van een dergelijk kapitaal kunnen 
verantwoorden;  hij  heeft  geweigerd  enige  opheldering te  verschaffen  over  de 
oorsprong van andere via zijn rekening doorgesluisde bedragen;

- volgens een verklaring van A. U., die meermaals is veroordeeld, onder meer 
wegens deelneming aan groots opgezette fraudes, terwijl hij was aangehouden 
wegens deelneming aan een BTW-carrousel,  zou hij,  om zijn schulden aan te 
zuiveren, aan M. M. waarvan bekend was dat hij deel uitmaakte van de "Luikse 
onderwereld", een bedrag van 11.700.000 BEF hebben overhandigd; volgens A. 
U. heeft M. M. dat bedrag aan de eiser overhandigd voor de aankoop van de 
aandelen van de naamloze vennootschap Expertise Huy Finance;

-  de  voorwaarden  voor  de  overdracht  van  de  aandelen  van  de  naamloze 
vennootschap Expertise Huy Finance zijn ongewoon. Geen van de betrokkenen 
houdt  er  dezelfde  versie  van  die transactie  op na.  M. M. betwist  dat  hij  die 
aandelen heeft gekocht en ook maar enig bedrag aan de eiser heeft betaald en 
laatstgenoemde schuift eerst een bedrag van 4.000.000 BEF en vervolgens een 
bedrag van 12.000.000 BEF naar  voren.  Beide bedragen  maken een redelijke 
prijs uit, conform de marktprijs.

Nadat het arrest aldus de wettelijke herkomst of oorsprong van de aan de eiser 
overhandigde bedragen heeft uitgesloten, wijst het de hypothese van eenvoudige 
belastingfraude af, aangezien die hypothese totaal ongeloofwaardig is. Volgens 
de appelrechters hadden immers noch M. M. noch A. U. een beroepsbezigheid 
die niet-aangegeven bedragen van dergelijke omvang kan genereren.

Het arrest oordeelt ten slotte dat de eiser niet onwetend kon zijn omtrent de 
wederrechtelijke  oorsprong  van  de  door  hem  ontvangen  bedragen,  rekening 
houdend met de clandestiene omstandigheden waarin die verrichtingen tot stand 
zijn gekomen alsook met de leugens en valsheden die naar aanleiding van die 
transactie zijn gepleegd.

Met die overwegingen, die niet de tegenstrijdigheid bevatten die de eiser eraan 
toeschrijft, omkleden de appelrechters hun beslissing regelmatig met redenen en 
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leiden zij naar recht het bestaan af van het morele bestanddeel van de telastleg-
ging.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Beide onderdelen samen
Om de beklaagde aan de overtreding van artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwet-

boek  schuldig  te  verklaren,  volstaat  het  dat  de  wederrechtelijke  herkomst  of 
oorsprong van de zaken is bewezen evenals de onvermijdelijke kennis die hij 
daarvan had of diende te hebben, zonder dat vereist is dat de rechter het precieze 
misdrijf kent, op voorwaarde dat hij op grond van de feitelijke gegevens elke 
rechtmatige herkomst of oorsprong kan uitsluiten.

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, blijft de herkomst van een geldbe-
drag onrechtmatig, ook al was dit bedrag overhandigd aan een tussenpersoon ter 
aflossing van een schuld.

Met de in antwoord op het eerste middel samengevatte overwegingen verant-
woorden  de  appelrechters  naar  recht,  zonder  op dit  punt  te  worden  tegenge-
sproken, hun beslissing dat het aan de eiser overhandigde bedrag van 12.000.000 
BEF alleen een wederrechtelijke oorsprong kon hebben.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Beide onderdelen samen
De eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd dat, ofschoon het bedrag van 

12.000.000 BEF een wederrechtelijke oorsprong had, uit de gegevens van het 
dossier niet kon worden afgeleid dat het bedrag niet afkomstig kon zijn van een 
eenvoudige belastingfraude, die het misdrijf witwassen uitsluit. Hij verwijt het 
arrest dat het de artikelen 42 en 505, eerste lid, 2°, en derde lid, Strafwetboek 
schendt door te oordelen dat dit bedrag een vermogensvoordeel is dat door een 
ander misdrijf dan eenvoudige belastingfraude is verkregen.

Om te beslissen dat het basismisdrijf geen eenvoudige belastingfraude is, dient 
de rechter de feiten van ernstige en georganiseerde belastingfraude met aanwen-
ding van ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang in 
de zin van artikel 505, derde lid, niet te preciseren, op voorwaarde dat hij, op 
grond van de feitelijke gegevens, kan uitsluiten dat de gelden van een eenvou-
dige belastingfraude afkomstig zijn.

Uit de redenen van het arrest die in antwoord op het eerste middel zijn samen-
gevat, blijkt dat het litigieuze bedrag was overhandigd via twee personen zonder 
een beroepsbezigheid die niet-aangegeven bedragen van dergelijke omvang kan 
genereren. Volgens de appelrechters heeft één van hen, die bekend staat voor het 
feit dat hij tot de "Luikse onderwereld" behoort, zelfs betwist dat hij dat bedrag 
heeft  overhandigd  en heeft  hij  geweigerd  enige  uitleg te  verstrekken  over  de 
oorsprong van andere via zijn bankrekening doorgesluisde bedragen, terwijl de 
tweede  meermaals  werd  veroordeeld  voor  deelneming  aan  groots  opgezette 
fraudes en een bedrag van 11.700.000 BEF zou hebben overhandigd ofschoon hij 
aangehouden was in het kader van deelneming aan een BTW-carrousel.
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De appelrechters die aldus de eenvoudige belastingfraude uitsluiten, oordelen, 
zonder  de  algemene  rechtsbeginselen  inzake  de  bewijslast  in  strafzaken  te 
miskennen, dat het verweer van de eiser totaal ongeloofwaardig was en verant-
woorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde middel
Het  middel  verwijt  het  arrest  dat  het  de  verbeurdverklaring  uitspreekt  van 

12.000.000  BEF,  omgezet  in  297.472  euro,  waarvan  124.000  euro  de  borg 
uitmaken die aan de Deposito- en Consignatiekas in bewaring is gegeven. De 
eiser zet uiteen dat hij is vrijgesproken van het hem sub G.35 ten laste gelegde 
feit, erin bestaande dat hij tussen 13 en 27 juni 2002 zijn bedrieglijk onvermogen 
heeft  georganiseerd  door  zijn  rekeningen,  met  name  in  het  Groothertogdom 
Luxemburg, af te sluiten en zich dat bedrag in contanten te hebben doen over-
handigen, wat hij aan zijn kinderen zou hebben gegeven. Volgens hem houdt die 
vrijspraak in dat het voormelde bedrag zich niet meer in zijn vermogen bevond 
zodat de verbeurdverklaring alleen kon worden uitgesproken op de wijze bepaald 
in artikel 505, zevende lid, Strafwetboek.

De beslissing waarbij de eiser van de telastlegging G.35 werd vrijgesproken 
steunt op de overweging dat niet bewezen is dat de eiser tijdens de periode van 
het misdrijf zijn verplichtingen niet is nagekomen.

In strijd met wat het middel aanvoert blijkt uit die reden niet dat de appelrech-
ters "impliciet doch zeker hebben geoordeeld dat het verbeurdverklaarde bedrag 
zich niet meer in het vermogen van de eiser bevond".

Het middel dat van een foutieve interpretatie van het arrest uitgaat, mist feite-
lijke grondslag. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

29 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h.  Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Loop,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. C. Halet, Luik, S. Perin, Brussel en A. Masset, Verviers.

Nr. 560

2° KAMER - 29 september 2010

1º VERZET - STRAFZAKEN - VERZET OP VERZET IS ONGELDIG - BEGRIP
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2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERNIETIGING VAN EEN 
ARREST DAT HET VERZET VAN DE BEKLAAGDE ONTVANKELIJK VERKLAART - VERNIETIGING UITGEBREID 
TOT HET VEROORDELEND ARREST DAT UIT HET EERSTE ARREST VOORTVLOEIT

1º Het arrest dat aanneemt dat een op verzet van de beklaagde gewezen arrest, ander-
maal door dezelfde partij kan worden bestreden, schendt artikel 208, derde lid, van het 
Wetboek van Strafvordering. 

2º De vernietiging van een arrest dat het verzet van de beklaagde ontvankelijk verklaart,  
brengt de vernietiging met zich van het daaruit voortvloeiende veroordelend arrest1.

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

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0591.F)

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

Brussel, correctionele kamer, van 20 januari en 24 februari 2010.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 208, derde lid, Wetboek van Strafvordering, kan het op het 

verzet  gewezen  arrest  niet  worden  bestreden  door  de  partij  die  in  verzet  is 
gekomen.

Bij  arrest  van  8  december  2009  heeft  het  hof  van  beroep  te  Brussel,  die 
uitspraak doet bij verstek en als gerecht op verwijzing na cassatie, het verzet van 
de verweerder tegen de veroordeling voor een ander hof van beroep ontvankelijk 
verklaard  en  heeft  vervolgens  de  aan  de  verweerder  opgelegde  gevangenis-
straffen en geldboete bevestigd.

De eerste bestreden beslissing verklaart het verzet van de verweerder tegen het 
voormelde  arrest  van  8  december  2009  ontvankelijk.  De  tweede  bestreden 
beslissing bevestigt andermaal de gevangenisstraffen en de geldboete die door de 
correctionele rechtbank waren uitgesproken.

Het hof van beroep heeft dus aangenomen dat een op verzet van de beklaagde 
gewezen arrest, andermaal door dezelfde partij voor het hof wordt bestreden.

Die beslissing schendt het voormelde artikel 208, derde lid.
Het middel is gegrond.
De hierna uit te spreken vernietiging van het arrest van 20 januari 2010 dat het 

verzet van de verweerder ontvankelijk verklaart, brengt de vernietiging met zich 

1 Zie Cass., 29 april 1986, AR 105, AC, 1986, nr. 528.
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van het daaruit voortvloeiende veroordelend arrest van 24 februari 2010.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt  op de kant  van de 

vernietigde arresten.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

29 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-gene-
raal.

Nr. 561

2° KAMER - 29 september 2010

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN - 
STRAFRECHTELIJK STRAFBARE FEITEN DIE DE PROCUREUR DES KONINGS TER KENNIS ZIJN 
GEBRACHT - MACHTIGING VAN DE GEWESTELIJK DIRECTEUR

2º STRAFVORDERING - DOUANE EN ACCIJNZEN - ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN 
- STRAFRECHTELIJK STRAFBARE FEITEN DIE DE PROCUREUR DES KONINGS TER KENNIS ZIJN 
GEBRACHT - MACHTIGING VAN DE GEWESTELIJK DIRECTEUR

3º STRAFVORDERING - BELASTINGMISDRIJVEN - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
- AANGIFTE DOOR DE BELASTINGAMBTENAREN - VERVOLGING WEGENS NIET AANGEGEVEN FEITEN - 
ADVIES VAN DE GEWESTELIJK DIRECTEUR

4º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - MISDRIJVEN - 
STRAFVORDERING - AANGIFTE DOOR DE BELASTINGAMBTENAREN - VERVOLGING WEGENS NIET 
AANGEGEVEN FEITEN - ADVIES VAN DE GEWESTELIJK DIRECTEUR

1º en 2° Artikel 29, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat de ambtenaren van  
de Administratie der directe belastingen, de ambtenaren van de Administratie van de 
belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, de ambtenaren van de  
Administratie  van  de  bijzondere  belastinginspectie  en  de  ambtenaren  van  de 
Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit, verbiedt de feiten die, naar 
luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strafbaar  
zijn, zonder de machtiging van de gewestelijk directeur onder wie zij ressorteren, aan te  
geven bij de procureur des Konings, slaat niet op de feiten die door de ambtenaren van 
de Administratie der douane en accijnzen ter kennis van het parket zijn gebracht; ter 
uitvoering van de handelingen van gerechtelijke politie die noodzakelijk zijn voor het door  
de procureur des Konings gevorderde vooronderzoek, moet bijgevolg aan de gewestelijk  
directeur  geen  machtiging  worden  gevraagd  door  de  ambtenaren  die  onder  hem 
ressorteren1. (Art. 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

3º en 4° Wanneer de procureur des Konings geen kennis krijgt van de feiten ten gevolge 
van  een  klacht  of  aangifte  door  de  ambtenaren  van  de  Administratie  der  directe 

1 J. SPREUTELS, Fr. ROGGEN, E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, p. 825.
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belastingen, de ambtenaren van de Administratie van de belasting over de toegevoegde 
waarde, registratie en domeinen, de ambtenaren van de Administratie van de bijzondere  
belastinginspectie  en de  ambtenaren van de Administratie  van de ondernemings-  en 
inkomensfiscaliteit, en hij vervolging instelt wegens feiten die naar luid van het Wetboek  
over de toegevoegde waarde strafbaar zijn, bepaalt artikel 74, §3, van het voormelde 
wetboek  dat  het  advies  van  de  gewestelijk  directeur  van  de  belasting  over  de  
toegevoegde  waarde  kan  worden  gevraagd,  maar  stelt  dat  niet  verplicht2.  (Art.  29, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering; Art. 74, §3, Btw-wetboek)

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

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0614.F)

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

correctionele kamer, van 2 maart 2010.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
In een eerste zaak werd de verweerder vervolgd wegens deelneming aan een 

criminele organisatie  (telastlegging  I),  valsheid in  geschriften  en  gebruik  van 
valse  stukken  (telastlegging  II),  valsheid  in  geschriften  met  het  opzet  een 
B.T.W.-misdrijf en B.T.W.-ontduiking te plegen (telastleggingen III.A en III.B). 
In een tweede zaak werd hij vervolgd wegens bedrieglijke invoer van sigaretten.

Bij de uitspraak over de strafvordering, voegt het arrest de zaken, spreekt het 
de verweerder  vrij  van de telastleggingen I en II  van zaak I en van de enige 
telastlegging van zaak II,  en verklaart  het  de vervolgingen  voor de telastleg-
gingen III.A en III.B van zaak I niet-ontvankelijk.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. De eiser voert aan dat de aangifte van de feiten die aan de oorsprong liggen 

van de vervolgingen, door ambtenaren van de Opsporingsinspectie der douane en 
accijnzen was gedaan in het kader van overtredingen AWDA, en hij verwijt de 
appelrechters dat zij de strafvordering wegens de telastleggingen III.A en III.B 
van zaak I niet ontvankelijk hebben verklaard.

2. Krachtens artikel 74, eerste en tweede lid, Btw-wetboek, wordt de strafvor-
dering uitgeoefend door het openbaar ministerie; dat kan echter geen vervolging 
instellen indien het  van de feiten  kennis  heeft  gekregen  ten gevolge  van een 
klacht of een aangifte van een ambtenaar die niet de machtiging had waarvan 
sprake is in artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

2 Zie Cass., 6 juni 1995, AR P.94.0167.N, AC, 1995, nr. 276.
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3. Artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering verbiedt de ambtenaren 
van  de  Administratie  der  directe  belastingen,  de  ambtenaren  van  de 
Administratie  van  de  belasting  over  de  toegevoegde  waarde,  registratie  en 
domeinen, de ambtenaren van de Administratie van de bijzondere belastingin-
spectie en de ambtenaren van de Administratie van de ondernemings- en inko-
mensfiscaliteit,  de feiten die,  naar  luid van  de  belastingwetten  en  van  de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten, strafbaar zijn, zonder de machtiging van de 
gewestelijk directeur onder wie zij ressorteren, aan te geven bij de procureur des 
Konings.

Die  bepaling  slaat  niet  op  de  feiten  die  door  de  ambtenaren  van  de 
Administratie der douane en accijnzen ter kennis van het parket zijn gebracht. 
Ter uitvoering van de handelingen van gerechtelijke politie die noodzakelijk zijn 
voor het door de procureur des Konings gevorderde vooronderzoek, moet bijge-
volg aan de gewestelijk  directeur  geen  machtiging  worden  gevraagd  door de 
ambtenaren die onder hem ressorteren. 

4.  Wanneer  de procureur des Konings geen  kennis krijgt  van de feiten ten 
gevolge van een klacht of aangifte door de in het voormelde artikel 29, tweede 
lid, vermelde belastingambtenaren,  en hij  vervolging instelt wegens feiten die 
volgens het Btw-wetboek strafbaar zijn, voorziet artikel 74, §3, van het voor-
melde wetboek in de mogelijkheid om het advies te vragen van de gewestelijk 
directeur  van  de  belasting  over  de  toegevoegde  waarde,  maar  stelt  dat  niet 
verplicht.

5.  Het  arrest  wijst  erop  dat  de ambtenaren  van de Opsporingsinspectie  der 
douane en accijnzen, op 29 januari 2001, in een opslagplaats een vrachtwagen 
met  buitenlandse  nummerplaat  hebben  ontdekt  waarin  sloffen  sigaretten 
verborgen zaten.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de procureur des Konings te 
Charleroi de onderzoeksrechter op 30 januari 2001 heeft gevorderd een onder-
zoek in te stellen wegens overtreding van de artikelen 220 en volgende AWDA, 
324bis en 324ter Strafwetboek, alsook wegens valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken.

Daaruit volgt dat de vordering van 22 december 2005 tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank met name wegens valsheid in geschriften met het opzet 
een  overtreding  van  de  wet  op  de  belasting  over  de  toegevoegde  waarde  te 
begaan en wegens ontduiking van de belasting over de toegevoegde waarde, niet 
onderworpen was aan de vormvereisten, bepaald in de artikelen 29, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering en 74 Btw-wetboek.

6. Enerzijds vermeldt het arrest dat het openbaar ministerie vervolgingen heeft 
ingesteld zonder dat aan de aangiften van belastingfraude, de machtiging van de 
bevoegde gewestelijk directeur is voorafgegaan. Anderzijds oordeelt het arrest 
dat voor de door het openbaar ministerie ingestelde vervolgingen inzake ontdui-
king van de belasting over de toegevoegde waarde geen advies is gevraagd van 
de bevoegde gewestelijke directeur.

Aangezien  de  tegen  de  verweerder  ingestelde  vervolgingen  inzake  overtre-
dingen van de wet op de belasting over de toegevoegde waarde, blijkbaar niet op 
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aangifte van een ambtenaar van die administratie zijn ingesteld, leiden de appel-
rechters de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen niet naar recht af uit het 
ontbreken van de machtiging of van het advies van de gewestelijk directeur van 
de belasting over de toegevoegde waarde.

Het middel is gegrond.
7. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-

schreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen.

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

telastleggingen III.A en III.B van zaak I ingestelde strafvordering.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik

29 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h.  Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Loop,  advocaat-
generaal.

Nr. 562

2° KAMER - 29 september 2010

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - BESLISSING VAN DE JURY - 
MOTIVERINGSPLICHT - BEGRIP

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - HOF 
VAN ASSISEN - EINDARREST - MOTIVERINGSPLICHT - BEGRIP

3º HOF VAN ASSISEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK - 
BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERNIETIGING VAN DE UITSPRAAK OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN - 
RECHTSCOLLEGE WAARNAAR DE ZAAK VERWEZEN WORDT

4º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - VRIJSPRAAK - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - VERNIETIGING VAN DE UITSPRAAK OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN - 
RECHTSCOLLEGE WAARNAAR DE ZAAK VERWEZEN WORDT

1º en 2° De gezworenen die alleen verwijzen naar twijfel of het gebrek aan twijfel voldoen 
niet  aan hun  plicht  om verantwoording  af  te  leggen van hun  beslissing;  de  vereiste 
motivering houdt in dat de overwegingen worden uiteengezet die de jury van de schuld of  
onschuld  van  de  beschuldigde  hebben  overtuigd,  met  vermelding  van  de  concrete 
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redenen waarom op elke vraag ja of neen is geantwoord1.  (Art.  6.1,  EVRM; Art. 334, 
Wetboek van Strafvordering; zoals vervangen door de, Wet 21 dec. 2009)

3º en 4° Wanneer, bij  vrijspraak van de beschuldigde, de vernietiging alleen betrekking 
heeft op de burgerlijke belangen, verwijst het Hof de aldus beperkte zaak naar hetzelfde  
hof van assisen dat het vernietigde arrest had gewezen, anders samengesteld, zitting 
houdende zonder bijstand van de jury2. (Art. 429, vierde lid, Wetboek van Strafvordering)

(G. e.a. T. N.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0705.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten van het hof van assisen 

van de provincie Henegouwen van 27 januari 2010 met repertoriumnummers 12 
en 14.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 
aan.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het eerste bestreden arrest vermeldt dat de jury ontkennend heeft geantwoord 

op  de  hoofdvraag  en  de  verweerder  aldus  het  voordeel  van  de  twijfel  heeft 
gegund.  In  het  tweede  arrest  heeft  het  hof  van  assisen  zich  niet  bevoegd 
verklaard kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers 
tegen de verweerder, wegens diens vrijspraak.

Beide middelen samen
De eisers voeren schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 334 Wetboek 

van Strafvordering, zoals het werd vervangen door de wet van 21 december 2009 
tot hervorming van het hof van assisen. Het hof van assisen heeft de vrijspraak 
niet gemotiveerd door zich, ter verantwoording ervan, alleen te beroepen op de 
twijfel.

Krachtens de voormelde wettelijke bepaling formuleren de gezworenen, samen 
met het hof en nadat zij hun verklaring hebben afgegeven en ondertekend, de 
voornaamste redenen van het verdict.

De door dat artikel vereiste motivering houdt in dat het arrest de redenen bevat 
die de jury van de schuld of onschuld van de beschuldigde hebben overtuigd, 
met vermelding van de concrete redenen waarom op elke vraag ja of neen is 
geantwoord.

Vermits het hier een abstracte formulering betreft die op alle zaken van toepas-

1 Zie Cass., 17 maart 2010, AR P.09.1741.F,  AC, 2010, nr. 191, met concl. O.M. betreffende het 
gebrek  aan  motivering  van  een  arrest  van  vrijspraak  van  het  hof  van  assisen,  vóór  de  inwerk-
ingtreding van de wet van 21 december 2009.
2 Cass., 17 maart 2010, AR P.09.1741.F, AC, nr. 191, met concl. O.M. in Pas.
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sing is, volstaat alleen de verwijzing naar twijfel of het gebrek aan twijfel niet 
om de gezworenen in staat te stellen te voldoen aan hun plicht om verantwoor-
ding af te leggen van hun beslissing, reikt die formulering de partijen de gege-
vens niet aan om die beslissing, in het licht van de gegevens van de zaak, begrij-
pelijk te maken, en stelt zij het Hof niet in staat een werkelijk toezicht uit te 
oefenen, aangezien het hof van assisen uitspraak doet in eerste en laatste aanleg, 
de jury uitspraak doet op grond van wat zij op de rechtszitting heeft gehoord en 
gezien, en de wet een beknopte maar reële motivering van die beslissing heeft 
gewild om de schijn van een willekeurige justitie te vermijden.

Door  de  vrijspraak  en  de  daaruit  voortvloeiende  onbevoegdverklaring  een 
peremptoire  grondslag  te  verlenen,  schendt  het  hof  van assisen  ook artikel  6 
EVRM, dat in die zin moet worden uitgelegd dat het recht op een eerlijke behan-
deling  van  de  zaak  inhoudt  dat  de  beslissing,  hoe  zij  ook  moge  luiden,  in 
concreto met redenen moet worden omkleed.

De middelen zijn gegrond.
Artikel 429, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, wanneer de 

beschuldigde wordt veroordeeld voor het hoofdpunt van de beschuldiging, het 
proces naar de burgerlijke rechter wordt verwezen, maar alleen als de vernieti-
ging wordt uitgesproken op de burgerlijke belangen.

Aangezien de verweerder was vrijgesproken en de vordering van de burger-
lijke partijen was afgewezen, is deze bepaling in de zaak niet van toepassing. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  op 27 januari  2010 gewezen arrest  nr.  12,  in zoverre het  als 

grondslag dient voor de daaropvolgende beslissing op de door F. G., N. J., F. R. 
en D. G. ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen.

Vernietigt arrest nummer 14 van diezelfde dag, in zoverre het uitspraak doet 
over de voormelde burgerlijke rechtsvorderingen.

Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van het hof 
van  assisen  van de  provincie  Henegouwen  en  dat  melding  van  dit  arrest  zal 
worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst  de aldus beperkte zaak naar  het  hof van assisen van de provincie 

Henegouwen,  anders  samengesteld,  zitting  houdende  zonder  bijstand  van  de 
jury.

29 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. M. Delacroix, Brussel.

Nr. 563

2° KAMER - 29 september 2010
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1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - TOEZICHT OP DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - CASSATIEBEROEP - TERMIJN

1º en 2° Het cassatieberoep tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij uitspraak wordt gedaan over de controle over de toepassing van de bijzondere 
opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie,  dient  te  worden  ingesteld  binnen  een 
termijn van vijftien vrije dagen vanaf de dag waarop het arrest is uitgesproken, zodat het  
cassatieberoep  dat  de  zestiende  dag  volgend  op  de  uitspraak  van  de  bestreden 
beslissing, is ingesteld, tijdig was ingesteld. (Impliciete oplossing)  (Artt. 235ter,  §6, en 
359, Wetboek van Strafvordering)

(S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1048.F)

29 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Cornelis – Andersluidende conclusie1 van de h. Loop, advocaat-gene-
raal.

Nr. 564

2° KAMER - 29 september 2010

1º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - MINDERJARIGE - ALS MISDRIJF 
OMSCHREVEN FEIT - BEMIDDELINGSPROCEDURE - PROCUREUR DES KONINGS - SCHRIFTELIJKE EN 
GEMOTIVEERDE BESLISSING - MOTIVERINGSPLICHT - OMVANG

2º OPENBAAR MINISTERIE - JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - 
MINDERJARIGE - ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT - BEMIDDELINGSPROCEDURE - PROCUREUR DES 
KONINGS - SCHRIFTELIJKE EN GEMOTIVEERDE BESLISSING - MOTIVERINGSPLICHT - OMVANG

1º en 2° De wet verduidelijkt de omvang van de motiveringsplicht niet van de schriftelijke  
beslissing van de procureur des Konings om het dossier  van een persoon die ervan  
verdacht wordt om beneden de volle leeftijd van achttien jaar een als misdrijf omschreven 
feit te hebben gepleegd, naar een bemiddelingsprocedure te oriënteren.  (Art. 45quater, 
Jeugdbeschermingswet)

(O. T. M.)

1 Het openbaar ministerie stelde vast dat op de drie bepalingen van het Wetboek van Strafvordering 
die de termijnen regelen om cassatieberoep in te stellen, alleen artikel 359 van "vrije dagen" spreekt, 
en werpt de vraag op van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep dat de zestiende dag is ingesteld 
na de dag van de uitspraak van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing 
van artikel  235ter van het voormelde  wetboek.  Door  het cassatieberoep ontvankelijk te  verklaren 
beslist het onderhavige arrest dat de in artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering bepaalde 
termijn om cassatieberoep in te stellen niet afwijkt van de gemeenrechtelijke termijn van vijftien vrije 
dagen in alle strafzaken, zoals vastgesteld bij artikel 359 van het voormelde wetboek.
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ARREST (vertaling)

(AR P.10.1093.F)

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

jeugdkamer, van 22 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring
Middel
De eiser verwijt het arrest dat het beslist dat de zaak regelmatig bij de jeugd-

rechtbank  aanhangig  was  gemaakt,  ofschoon  de  beslissing  van  het  openbaar 
ministerie  om  het  dossier  niet  naar  een  bemiddelingsprocedure  te  oriënteren 
onvoldoende gemotiveerd was ten aanzien van artikel 45quater Jeugd-bescher-
mingswet.

Krachtens die bepaling moet de beslissing van de procureur des Konings om 
een dossier al dan niet naar een bemiddelingsprocedure te oriënteren, schriftelijk 
zijn en gemotiveerd worden. Het gebrek aan motivering heeft tot gevolg dat de 
zaak niet regelmatig bij de jeugdrechtbank aanhangig is gemaakt.

De wet preciseert de omvang van die motiveringsplicht niet.
In zoverre het middel eigenlijk aanvoert dat een verkeerde motivering gelijk-

staat met een gebrek aan motivering, faalt het naar recht.
Voor het overige stelt het arrest vast dat de dagvaarding van 14 april 2009 het 

feit dat op bemiddeling geen beroep wordt gedaan, als volgt motiveert: "Overwe-
gende dat de verschijning voor de jeugdrechtbank noodzakelijk is in het licht van 
de relatieve ernst van het (de) als misdrijf (misdrijven) omschreven feit(en) en/of 
het ontbrekend besef van het (de) strafbare feit(en)".

Het arrest leidt daaruit af dat de betwiste dagvaarding geen gebrek aan motive-
ring kan worden verweten.

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

Het middel kan in zoverre 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,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 september 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. F. Greffe, Luik.

Nr. 565

1° KAMER - 30 september 2010

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - UITVOERING TE GOEDER 
TROUW - GEDRAG VAN DE VERZEKERAAR - GEVOLGEN - DADING - TEGENSTELBAAR KARAKTER

Het  arrest  dat  steunt  op  overwegingen  waaruit  blijkt  dat  de  verzekeraar  zijn  verzeker-
ingsovereenkomst met de verzekerde niet te goeder trouw heeft uitgevoerd, beslist op 
wettige wijze dat wegens het gedrag van de verzekeraar de dadingen tegen hem kunnen  
worden  aangevoerd.  (Art.  1134,  tweede  lid,  BW;  Art.  85,  Wet  Landverzeker-
ingsovereenkomst)

(AXA BELGIUM nv T. LEFORT PRESSES ET CISAILLES nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0525.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 juni 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een uittreksel bij dit arrest is gevoegd 

voert de eiseres vier middelen aan.
(...)
Derde middel
Het middel verwijt de appelrechters dat zij artikel 85 van de wet van 25 juni 

1992 op de landverzekeringsovereenkomst schenden door twee dadingen waar-
voor de eiseres haar toestemming niet had gegeven,  aan haar tegenstelbaar te 
verklaren.

Krachtens artikel 85, eerste lid, kan de vergoeding of de toezegging van een 
vergoeding  aan  de  benadeelde  die  door  de  verzekerde  is  gedaan  zonder  de 
toestemming van de verzekeraar, niet tegen laatstgenoemde worden ingeroepen.

Overeenkomstig artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, moet de 
verzekeringsovereenkomst te goeder trouw ten uitvoer worden gebracht.

Het arrest beslist dat, ondanks het aandringen van de verweerster, de eiseres 
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geweigerd heeft deel te nemen aan de gerechtelijke procedures en aan de onder-
handelingen die hebben geleid tot de ondertekening van die dadingen, en dat de 
eiseres krachtens artikel 29 van de algemene voorwaarden van de verzekerings-
polis de mogelijkheid en zelfs de plicht had om samen met haar verzekerde op te 
treden.

Het arrest vermeldt bovendien dat "uit de door (de verweerster) neergelegde 
officiële brieven (...) blijkt dat (de eiseres), hoewel zij op de hoogte is gehouden 
en over haar plannen is ondervraagd, nooit een klaar en duidelijk standpunt heeft 
willen  innemen  en  het  stilzwijgen  heeft  bewaard  zodanig  zelfs  dat  zij  (de 
verweerster) ertoe aangezet heeft om de dadingen zonder haar toestemming aan 
te gaan, dat die houding haar thans de mogelijkheid biedt niet alleen om zich 
tegen de dadingen te verzetten met het argument dat er geen dading mogelijk 
was,  maar  ook  om  te  verklaren  dat  zij  haar  toestemming  niet  vooraf  heeft 
gegeven  en  dat  de  dadingen  bijgevolg  niet  tegen  haar  konden  worden  inge-
roepen".

Het  arrest  wijst  er  voorts  op dat  "de  brieven  waarin  de  raadsman  van  (de 
verweerster) druk uitoefende op (de eiseres) en haar raadsman alle reden geven 
om de weigerachtige houding van laatstgenoemde ten tijde van de onderhande-
lingen  in der  minne duidelijk aan de kaak te stellen,  te meer daar  die  in het 
welbegrepen belang van beide partijen waren".

Op grond van die overwegingen waaruit blijkt dat de eiseres volgens de appel-
rechters haar verzekeringsovereenkomst met de verweerster niet te goeder trouw 
ten uitvoer heeft gebracht, heeft het arrest wettig kunnen beslissen dat het gedrag 
van  de  eiseres  verantwoordde  dat  de  afgesloten  dadingen  tegen  haar  konden 
worden ingeroepen.

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

30 september 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Foriers.

Nr. 566

1° KAMER - 30 september 2010

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT 
VAN VERDEDIGING - BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
BESCHIKKINGSBEGINSEL
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2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - AMBTSHALVE IN DE 
PLAATS GESTELDE GRONDEN - RECHT VAN VERDEDIGING - UITWERKING

1º en 2° Wanneer de partijen de feiten aanvoeren waarop zij hun vordering of hun verweer  
gronden zonder dienaangaande enige rechtsgrond op te geven, miskent de rechter hun 
recht van verdediging niet als hij aan die feiten een juridische grondslag geeft zonder die  
aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen1.

(VERHURINGSBEDRIJF BALLIAUW nv T. ALTRAD BALLIAUW MULTISERVICES nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0170.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 27 november 2008 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van koophandel te Charleroi.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- de artikelen 14, 774, tweede lid, 807, 808, 809, 810 en 1042 van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoofdberoep van de verweerster gegrond en stelt de nietigheid 

van de huurovereenkomst  van 21 april  2004 vast,  verklaart  de hoofdvordering van de 
eiseres niet gegrond, veroordeelt de eiseres, op de tegenvordering van de verweerster, tot 
betaling van het bedrag van 163.045,28 euro plus de interest en verklaart het tegenberoep 
van de eiseres niet gegrond om de volgende redenen:

"Hoofdberoep
De eerste rechter heeft geen uitspraak gedaan over de argumenten op grond waarvan 

(de verweerster) voornamelijk de geldigheid betwistte van de overeenkomst die aan de 
rechtsvordering van (de eiseres) ten grondslag lag.

In hoger beroep houdt (de eiseres) het volgende staande:
Op 21 april 2004 hebben de partijen een huurovereenkomst gesloten betreffende het 

pand dat gelegen was in de (...), te Jumet en dat bestond uit een hall van 1913 vierkante 
meter en een kantoor van 60 vierkante meter.

(De eiseres) was bereid het pand te kopen in de plaats van (de verweerster) die daartoe 
niet over de financiële middelen beschikte, en het aan haar te verhuren voor een vaste 
duurtijd van 9 jaar.

Die huurovereenkomst bepaalde dat (de verweerster) alle kosten voor de verbouwings-

1 Zie Cass., 14 april 2005, AR C.03.0148.F,  AC, 2005, nr. 225 met concl. O.M. in  Pas., 2005, nr. 
225.
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werken die nodig waren om het pand voor haar geschikt te maken, voor haar rekening zou 
nemen.

In  geval  van  beëindiging  van  de overeenkomst  stond  (de verweerster)  in  voor  alle 
gevolgen van die beëindiging, kende (de eiseres) een vergoeding toe voor al haar schade 
(kosten voor advocaat en rechtspleging inbegrepen) op vertoon van de verantwoording-
stukken, en betaalde aldus, ter uitvoering van het strafbeding, een bedrag, gelijk aan 12 
maanden huur, dat niet kon worden verlaagd.

Het factuurboek van (de verweerster) bevat de facturen die (de eiseres) heeft verstuurd 
en waarin huurgelden voor dat pand worden aangerekend voor de periode van januari tot 
december 2005.

Voor de aanvang van de huur werd op 12 januari 2006 een plaatsbeschrijving opge-
maakt  tussen  de  eigenaar  en  (de  verweerster)  die  daarin  omschreven  wordt  als  de 
afgaande huurder.

(De eiseres) is van oordeel dat zij aldus de geldigheid van de huurovereenkomst heeft 
aangetoond, meer bepaald doordat zij gedurende een jaar is uitgevoerd.

Zij voegt eraan toe dat de litigieuze facturen door (de verweerster) niet werden betwist; 
zij leidt hieruit af dat zij die heeft aanvaard.

De eerste rechter sloot zich aan bij haar stelling wat betreft de facturen 86 en 92, maar 
hij verwierp factuur 73 op grond dat zij geen steun vond in de wet of de overeenkomst;  
tevens heeft hij het strafbeding van 21.636,24 euro buiten toepassing gelaten.

Van haar kant stelt (de verweerster) de centrale vraag van dit geschil; hoe hebben de 
partijen  via  hun  respectievelijke  gedelegeerd  bestuurder,  mevrouw  I.  B.,  een  (zoge-
naamde) huurovereenkomst kunnen sluiten op 21 april 2004, terwijl (de eiseres) op dat 
ogenblik nog niet over het pand beschikte?

Voor het juridisch antwoord op deze vraag moet hier worden herinnerd aan de feitelijke 
context waarin de gerechtelijke procedures werden gevoerd tussen (de eiseres) en de eige-
naar van het pand, de vennootschap Systemat-Sud (cf. het vonnis van 5 december 2007 
van  de rechtbank  van  koophandel  te  Charleroi  dat  (de eiseres)  bij  haar  dossier  heeft 
gevoegd):

Bij  schrijven  van  30  januari  2004  doet  (de  eiseres)  het  aanbod  om  het  pand  van 
Systemat te kopen voor de prijs van 875.000 euro; dat aanbod is mede-ondertekend door 
Systemat.

Die overeenkomst bepaalt dat de authentieke akte zal worden verleden zodra de kadas-
trale scheiding die nodig is om de goederen te scheiden van die waarop de verkoop geen 
betrekking heeft, zal plaatsvinden.

De partijen hebben zich tevens mondeling akkoord verklaard om een overeenkomst tot 
voorlopig  gebruik  (365  euro  per  dag)  te  sluiten  opdat  (de  eiseres)  het  pand  reeds  in 
gebruik zou kunnen nemen vanaf 1 maart 2004 zonder het verlijden van de authentieke 
akte te moeten afwachten.

Die overeenkomst bepaalde dat (de eiseres) aan Systemat Sud een huurgeld zou betalen 
met ingang van de derde maand volgend op de terbeschikkingstelling van het pand; vanaf 
diezelfde datum zou (de eiseres) de kosten voor  het pand,  de onroerende voorheffing 
incluis, voor haar rekening nemen.

Systemat  Sud  heeft  het  pand  vrijgegeven  op  1  maart  2004  zoals  (de  eiseres)  had 
gevraagd; zij heeft het pand niet in gebruik genomen om redenen waarvan Systemat Sud 
niet op de hoogte was.

Systemat Sud heeft bij de administratie het nodige gedaan om de kadastrale scheiding 
te verkrijgen,  zij heeft  de nodige plannen doen opmaken door haar landmeter en haar 
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notaris aangewezen om de authentieke koopakte te verlijden.
In een mail van 15 maart 2004 verzocht vastgoedmakelaar, F. d. V., (de eiseres) om de 

naam van haar notaris op te geven alsook de tijdstippen waarop zij vrij was om de voorlo-
pige koopakte te komen ondertekenen.

Bij schrijven van 15 april 2004 heeft Systemat Sud er bij (de eiseres) formeel op aange-
drongen  haar  de  personalia  van  haar  notaris  te  bezorgen;  bovendien  verzocht  zij  (de 
eiseres) om de overeengekomen huur (9.342,47 euro) te betalen vanaf 1 mei 2004.

Bij schrijven van haar raadsman van 12 mei 2004 heeft Systemat Sud (de eiseres) een 
eerste maal in gebreke gesteld om de authentieke akte te verlijden uiterlijk op 30 mei 
2004  zoniet  zou  zij  gerechtelijke  stappen  ondernemen  om  (de  verweerster)  tot  het 
verlijden van de akte te dwingen.

(De eiseres) heeft haar notaris aangewezen in een brief van 20 juli 2004.
Op 10 augustus 2004 heeft de notaris van Systemat aan de notaris van (de eiseres) een 

schrijven gericht binnen het kader van de voorbereiding van de authentieke akte.
De notaris van (de eiseres) heeft de datum voor het verlijden vastgesteld op 5 oktober 

2004; op 4 oktober 2004 heeft (de eiseres) eenzijdig de afspraak voor het verlijden van de 
akte afgezegd op grond dat zij nog niet over de nodige financiële middelen beschikte om 
de koopprijs te betalen.

Een nieuwe datum voor het verlijden van de akte werd vastgesteld op 19 oktober 2004; 
andermaal heeft  de notaris van (de eiseres) die afspraak afgezegd op 15 oktober 2004 
zonder een nieuwe datum voorop te stellen. 

Systemat Sud heeft toen beslist een procedure in te leiden bij de rechtbank van koop-
handel te Charleroi bij een dagvaarding die werd betekend op 24 november 2004.

Achteraf hebben de partijen een akkoord gesloten.
De voorwaarden van Systemat om van deze procedure af te zien zijn opgenomen in de 

brief die haar raadsman op 10 december 2004 aan de raadsman van (de eiseres) heeft  
gezonden:

'Wij verwijzen naar uw schrijven van 10 december 2004.
Onze cliënte betwist formeel dat zij geweigerd heeft de sleutels aan uw cliënte te over-

handigen en herhaalt dat zij over het pand kon beschikken vanaf 1 maart 2004. De door 
onze cliënte geclaimde schade is bijgevolg volledig gegrond en het voorstel om die vast te 
stellen op 5 pct. per jaar van de verkoopprijs was al zeer redelijk.

Teneinde een lang aanslepende en dure gerechtelijke procedure te voorkomen, is onze 
cliënte echter bereid om geen vergoeding voor haar schade te eisen, mits uw cliënte van 
haar kant eveneens afziet van elke claim in deze zaak en op voorwaarde dat (1) de onder-
tekening van het contract van voorlopige ingebruikneming, (2) het storten van de huur-
waarborg  van  27.599,01  euro,  (3)  de  overhandiging  van  de  gewaarmerkte  cheque  ter 
waarde van 10.153,80 euro, (4) de ondertekening van de voorlopige koopakte, en (5) de 
betaling  van  de  waarborg  van  93.841,40  euro  zouden  plaatsvinden  uiterlijk  op  27 
december 2004. Bovendien zal de eventuele geldboete wegens laattijdige registratie ten 
laste vallen van uw cliënte.

Indien uw cliënte met het bovenstaande haar akkoord betuigt voor 10 december 2004 
om 17 uur, zullen wij de zaak die op de zitting van 13 december 2004 is vastgesteld, drie 
weken doen uitstellen om na te gaan of uw cliënte zich ten volle van haar verplichtingen 
heeft gekweten. In ontkennend geval zullen wij vonnis vragen op de eerstkomende zitting, 
welke ook de redenen zijn waarom uw cliënte in gebreke gebleven is'.

Ter uitvoering van het akkoord hebben Systemat Sud en (de eiseres) op 27 december 
2004 een voorlopige koopakte ondertekend waarin staat dat Systemat Sud hetzelfde pand 
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aan (de eiseres) heeft verkocht voor de prijs van 938.414 euro, benevens de registratie-
rechten en de kosten.

Deze verrichting is niet doorgegaan; een tweede procedure werd door de eiseres opge-
start bij dagvaarding van 30 november 2005.

Bij een vonnis dat op tegenspraak is gewezen op 12 december 2005 heeft  de eerste 
kamer van deze rechtbank van koophandel de op 27 december 2004 gesloten verkoop van 
het pand, gelegen in de (...), te Jumet, ten nadele van (de eiseres) ontbonden verklaard, en 
de uitspraak over de overige punten van de vordering aangehouden.

Parallel met de voorlopige koopakte van 27 december 2004 hebben (de eiseres) en de 
vennootschap Systemat  Sud op dezelfde dag een huurovereenkomst gesloten zodat (de 
eiseres) over het gebouw kon beschikken in afwachting van het verlijden van de authen-
tieke akte uiterlijk op 30 juni 2005.

Die huurovereenkomst stipuleerde een duur van zes maanden met ingang van 1 januari 
2005 en bepaalde dat de overeenkomst van rechtswege, onherroepelijk en zonder kennis-
geving zou eindigen op 20 juni 2005.

Bij schrijven van haar raadsman d.d. 27 juni 2005 heeft (de eiseres) de vennootschap 
Systemat gevraagd met het verlijden van de authentieke akte te wachten tot uiterlijk 30 
september en de huur van het pand met drie maanden te verlengen onder dezelfde voor-
waarden.

Bij schrijven van haar raadsman van 12 oktober 2005 liet (de eiseres) de vennootschap 
Systemat weten dat zij de authentieke akte niet langer wenste te verlijden maar dat zij tot 
31 december 2005 in het gebouw wilde blijven onder dezelfde voorwaarden.

De rechtbank merkt op dat vaststaat dat (de eiseres) op 21 april 2004 niet de eigenares 
was van het pand te Jumet, dat zij het evenmin huurde op lange termijn, en hoogstens het 
recht had om het pand voorlopig te gebruiken in afwachting van de verkoop, met andere 
woorden dat de authentieke akte zou worden verleden.

Zij  heeft  niet  meer  rechten  verkregen  op  27  december  2004,  daar  de  toen  met  de 
vennootschap Systemat gesloten overeenkomst nog altijd betrekking had op een huur van 
korte duur, namelijk 6 maanden, die zou aflopen op 30 juni 2005.

(De eiseres) sloot echter in april 2004 met (de verweerster) een overeenkomst waarin 
haar de verplichting wordt opgelegd om het pand aan (de verweerster) te verhuren voor 
een duur van 9 jaar.

In de hierboven beschreven context lijkt dat onmogelijk.
Die overeenkomst voldeed niet aan de geldigheidsvereisten voor overeenkomsten zoals 

ze zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.
De artikelen 1108 en 1127 tot 1130 van het Burgerlijk Wetboek hebben betrekking op 

het voorwerp van de verbintenis of zelfs van de verschillende verbintenissen die kunnen 
voortvloeien uit een overeenkomst.

Onder het voorwerp van de overeenkomst wordt in werkelijkheid het voorwerp van de 
hoofdverbintenis  verstaan  die  voortvloeit  uit  de  overeenkomst  waarvan  het  eventuele 
gebrek een weerslag heeft  op de overeenkomst  zelf  en de nietigheid ervan tot  gevolg 
heeft.

Voor de geldigheid van een verbintenis is vereist dat het voorwerp ervan in de handel 
is, geoorloofd en mogelijk, bepaald of op zijn minst bepaalbaar is.

Het voorwerp is onmogelijk als de prestatie waartoe men gehouden is, om materiële of 
juridische redenen niet kan worden verricht.

Die onmogelijkheid moet worden beoordeeld op het ogenblik van het sluiten van de 
overeenkomst.
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Op grond van die elementaire regels van het verbintenissenrecht heeft (de verweerster) 
het recht de nietigheid van de overeenkomst op te werpen bij gebrek aan voorwerp.

Bijgevolg zijn de litigieuze facturen die hoofdzakelijk betrekking hebben op de litigi-
euze huurovereenkomst niet gegrond.

Een ander gevolg van de nietigheid van die overeenkomst is het recht (van de verweer-
ster) om de terugbetaling te eisen van onverschuldigd betaalde huurgelden, namelijk het 
bedrag van 163.045,28 euro.

Tegenberoepen.
(De verweerster) heeft het tegenberoep subsidiair ingesteld voor het geval deze recht-

bank de op 21 april 2004 gesloten huurovereenkomst geldig zou verklaren; het heeft dus 
geen bestaansreden.

Het tegenberoep van (de eiseres) waarbij zij de wijziging vraagt van het vonnis waar-
tegen verzet is gedaan, in zoverre dat vonnis de vordering betreffende factuur nr. 73 onge-
grond verklaart, wordt niet gegrond verklaard om dezelfde redenen als aangegeven in de 
beslissing over het hoofdberoep".

Grieven
Eerste onderdeel
1. De rechter die de vordering afwijst zonder het middel dat de verweerder niet heeft 

aangevoerd en dat de rechter ambtshalve heeft opgeworpen, aan de tegenspraak van de 
partijen te onderwerpen, miskent het recht van verdediging.

Artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter de herope-
ning van het debat ambtshalve moet bevelen, alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk 
af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen.

2. Het bestreden vonnis stelt de nietigheid vast van de huurovereenkomst van 21 april 
2004 tussen de eiseres en de verweerster en wijst de hoofdvordering van de eiseres tot 
betaling van facturen af op grond dat die overeenkomst een "onmogelijk" voorwerp heeft 
en dat "zij  niet  voldeed aan de geldigheidsvereisten voor verbintenissen zoals die zijn 
vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek",  meer bepaald in de artikelen 1108 en 1127 tot 
1130 van dat wetboek.

(De verweerster) heeft echter geen verweermiddel van die aard opgeworpen voor de 
appelrechters.

3. Zodoende werpt het bestreden vonnis ambtshalve een middel op zonder het aan de 
tegenspraak van de partijen te onderwerpen.

Het vonnis miskent bijgevolg het algemeen beginsel van het recht van verdediging, en 
schendt artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
alsook artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het onderdeel dat de schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescher-

ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden aanvoert zonder 
aan te geven waarom het bestreden vonnis die bepaling schendt, is niet ontvanke-
lijk wegens onnauwkeurigheid.

Wanneer  de  partijen  de  feiten  aanvoeren  waarop  zij  hun vordering  of  hun 
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verweer  gronden  zonder  dienaangaande  enige  rechtsgrond  eraan  te  geven, 
miskent de rechter hun recht van verdediging niet als hij aan die feiten een juridi-
sche grondslag geeft  zonder die aan de tegenspraak van de partijen te onder-
werpen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de partijen geen 
rechtsgrond hebben opgegeven voor de feiten die de verweerster daartoe speciaal 
had aangevoerd en op grond waarvan zij betwistte dat de eiseres het recht had 
haar het pand te verhuren en dus dat die huurovereenkomst geldig was.

De appelrechters die op grond van de feiten waarover zij uitspraak dienden te 
doen, beslissen dat de zogenaamde huurovereenkomst nietig was omdat ze geen 
voorwerp had op de datum van de ondertekening ervan daar de eiseres toen geen 
enkel recht had op dat goed, miskennen het in het middel aangegeven algemeen 
rechtsbeginsel niet en schenden evenmin de aldaar aangegeven wetsbepaling.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de tegenvor-

dering van de verweerster en over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van het arrest  melding zal worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten en houdt de uitspraak over de 

andere helft aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van koophandel te Bergen, 

zitting houdende in hoger beroep.

30  september  2010  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Mahieu.

Nr. 567

1° KAMER - 30 september 2010

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS - AAN SPOORSTAVEN 
GEBONDEN MOTORRIJTUIG - VERKEERSONGEVAL - BETROKKENHEID - VOORWAARDEN

Een voertuig is bij een ongeval betrokken in de zin van artikel 29bis, tweede lid, van de wet  
van 21 november 1989 wanneer er tussen het voertuig en het ongeval  enig verband  
bestaat, ongeacht of de eigenaar van het voertuig al dan niet een fout heeft begaan die  
aan hem te wijten is1. (Art. 29bis, WAM 1989)

1 Zie Cass., 11 jan. 2010, AR C.09.0165.F, AC, 2010, nr. 17.
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(ETHIAS, vereniging van onderligende verzekeringen T. NMBS HOLDING nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0545.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 4 maart 2008 gewezen door 

de vrederechter van het kanton Sint-Gillis.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel  29bis,  inzonderheid §1,  van de wet  van 21 november 1989 betreffende  de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het van toepassing 
was sedert de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de hoofdvordering die ertoe strekt van de verweerster 

terugbetaling  te  krijgen  van  de  bedragen  die  zijn  gestort  aan  het  slachtoffer  van  het 
ongeval, de verzekerde van de eiseres, ontvankelijk maar niet gegrond om de volgende 
redenen:

"De eiseres grondt haar vordering op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989;
Het  tweede  lid  van  dat  artikel  wijst  de  eigenaar  van  het  bij  het  verkeersongeval 

betrokken spoorvoertuig aan als schuldenaar en breidt aldus de toepassing van het eerste 
lid  uit  tot  de  verkeersongevallen  waarbij  een  aan  spoorstaven  gebonden  voertuig 
betrokken is;

Te dezen werd de verzekerde van de eiseres door een medereiziger omgeduwd toen de 
trein over een spoorwissel reed. De eiseres verwijt de verweerster omtrent niets; 

Artikel  29bis is  derhalve  niet  van  toepassing  aangezien  er  geen  sprake  is  van  een 
verkeersongeval waarbij een voertuig betrokken is;

Te dezen zijn bij het ongeval alleen personen betrokken".
Grieven
Eerste onderdeel
Het in het middel aangegeven artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 luidt 

als volgt:
"Bij  een verkeersongeval  waarbij  een of  meer  motorrijtuigen  betrokken  zijn,  op de 

plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, wordt, met uitzondering 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 rechthebbenden en voortvloeiend uit  lichamelijke 
letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de 
verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de 
motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoorstaven is 
gebonden, rust de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, 
op de eigenaar van het motorrijtuig (...)".

Hoewel de vrederechter erkent dat artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 in 
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beginsel op het geschil moest worden toegepast, heeft hij echter de toepassing ervan op 
dit geval uitgesloten op grond dat "bij het ongeval alleen personen betrokken zijn".

Een voertuig is evenwel "betrokken bij" een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis 
van de wet van 21 november 1989 wanneer er enig verband bestaat tussen het voertuig en 
het ongeval.

Het bestreden vonnis wijst op het volgende:
"de verzekerde van de eiseres werd door een medereiziger omgeduwd toen de trein 

over een spoorwissel reed. De eiseres verwijt de verweerster hieromtrent echter niets".
Uit die vaststelling volgde dat de trein betrokken was bij het litigieuze ongeval in de zin 

van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.
De vrederechter kon bijgevolg niet zonder die bepaling te schenden de toepassing ervan 

uitsluiten,  op  grond  dat  bij  het  litigieuze  ongeval  alleen  personen  betrokken  waren, 
hoewel uit zijn vaststellingen bleek dat er een verband bestond tussen de aan de verweer-
ster toebehorende trein en het ongeval.

Het  vonnis  verantwoordt  zijn  beslissing  derhalve  niet  naar  recht  en schendt  artikel 
29bis van de wet van 21 november 1989, meer bepaald §1 van die bepaling.

Tweede onderdeel
Het in het middel aangegeven artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 luidt 

als volgt:
"Bij  een verkeersongeval  waarbij  een of  meer  motorrijtuigen  betrokken  zijn,  op de 

plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, wordt, met uitzondering 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 rechthebbenden en voortvloeiend  uit  lichamelijke 
letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de 
verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de 
motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoorstaven is 
gebonden, rust de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, 
op de eigenaar van het motorrijtuig (...)".

Opdat een voertuig "betrokken" zou zijn in de zin van het bovenvermelde artikel 29bis, 
§1, en opdat de in artikel 29bis, §1, eerste lid, bedoelde verzekeraars of eigenaar van het 
voertuig, wanneer het gaat om een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig als bedoeld in 
het  tweede  lid  van  die  bepaling,  gehouden  zouden  zijn  tot  schadeloosstelling  van  de 
slachtoffers van het verkeersongeval, is het geenszins vereist dat een fout is aangetoond 
aan de zijde van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het voertuig.

Het volstaat dat het verzekerde voertuig bij het verkeersongeval "betrokken" is in de zin 
van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989. Van een dergelijke betrokkenheid is 
sprake zodra er tussen het voertuig en het ongeval enigerlei verband bestaat.

In zoverre het vonnis de toepassing van artikel 29bis van de in het middel bedoelde wet 
van 21 november 1989 uitsluit omdat de eiseres de verweerster niets verwijt omtrent de 
passage van de trein op de spoorwissel, schendt het die wetsbepaling en motiveert het zijn 
beslissing niet naar recht.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 29bis,  §1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 

betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen 
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rust bij een verkeersongeval, waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoor-
staven is gebonden, de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande 
lid is bepaald, op de eigenaar van het motorrijtuig.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2001 tot wijzi-
ging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoe-
ding  van  de  schade,  geleden  door  zwakke  weggebruikers  en  passagiers  van 
motorrijtuigen die het voormelde tweede lid heeft toegevoegd aan artikel 29bis 
van de wet van 21 november 1989, blijkt dat de wetgever elk ongeval bedoelt 
waarbij een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is en waarvan een 
zwakke weggebruiker het slachtoffer is.

Een  voertuig  is  bij  een  ongeval  betrokken  in  de  zin  van  die  wetsbepaling 
wanneer er tussen het voertuig en het ongeval een verband bestaat, ongeacht of 
de eigenaar van het voertuig al dan niet aan fout heeft begaan die aan hem te 
wijten is.

Het bestreden vonnis stelt vast dat "de verzekerde van de eiseres werd omge-
duwd door een medereiziger toen de trein over een spoorwissel reed en dat de 
eiseres de verweerster hieromtrent niets verwijt".

Het beslist dat derhalve "bij het ongeval alleen personen betrokken zijn" en dat 
het hier niet gaat om "een verkeersongeval" in de zin van voormeld artikel 29bis.

Het bestreden vonnis dat om die redenen beslist dat "artikel  29bis niet van 
toepassing is", schendt die wetsbepaling.

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

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het eerste kanton Brussel.

30  september  2010  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.
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