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N° 1
3.1.12

2° kamer — 3 januari 2012
(P.10.1294.N)

1o STraF. — Samenloop. — eendaadSe. — Sociale zekerheid. — dimona-
aangiFTebeSluiT. — miSdrijven. — geldboeTe zoveel maal ToegepaST alS er 
werknemerS bij heT miSdrijF beTrokken zijn. — ToepaSSing. — voorwaarde.

2o Sociale zekerheid. — werknemerS. — dimona-angiFTebeSluiT. — 
miSdrijven. — Samenloop. — eendaadSe. — geldboeTe zoveel maal Toege-
paST alS er werknemerS bij heT miSdrijF beTrokken zijn. — ToepaSSing. — 
voorwaarde.

3o miSdrijF. — Toerekenbaarheid. — naTuurlijke perSonen. — Sociale 
zekerheid. — dimona-aangiFTebeSluiT. — STraFrechTelijk veranTwoorde-
lijke. — aangeSTelde oF laSThebber. — ToepaSSing.

1o en 2o Bij samenloop van misdrijven die strafbaar zijn met een geldboete die 
zoveel maal wordt toegepast als er werknemers bij het misdrijf betrokken zijn, 
wordt de geldboete zoveel maal toegepast als het totaal aantal werknemers dat 
bij die misdrijven betrokken is ; deze regel kan alleen maar worden toegepast 
voor zover de onderscheiden feiten gelijkaardig zijn, met dezelfde misdrijfom-
schrijving, en alle strafbaar zijn gesteld door dezelfde wettelijke bepaling  (1). 
(Art. 65 Strafwetboek ; art. 12bis, § 1, 1o, Dimona-aangiftebesluit)

3o Uit artikel 12bis, § 1, 1o, Dimona-aangiftebesluit volgt dat de zaakvoerder 
van een vennootschap die bekleed is met het gezag of de nodige bevoegdheid 
om effectief over de naleving van de bepalingen van dit besluit te waken, 
maar dit nalaat, daarvoor strafrechtelijk verantwoordelijke is  (2).

(m. e.a.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 17 juni 2010.

De eisers voeren 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

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest verklaart de feiten van de telastlegging A in dossier 
S/15/08 lastens de eerste eiser niet bewezen met betrekking tot twee 

  (1) Zie Cass. 8 april 2008, AR P.07.0631.N, AC 2008, nr. 208.
  (2) Zie Cass. 10 mei 2005, AR P.04.1693.N, AC 2005, nr. 270 met concl. O.M.
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2 ARRESTEN VAN CASSATIE 3.1.12 - N° 1

werknemers (feiten A5 en A7) en spreekt de eerste eiser hiervoor vrij 
zonder kosten.

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

2. Het arrest verklaart het feit van de telastlegging D in dossier S/487-
521-570/07 lastens de beide eisers niet bewezen en spreekt hen hiervoor 
vrij zonder kosten.

In zoverre hun cassatieberoepen tegen die beslissingen zijn gericht, 
zijn ze bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

Eerste middel

3. Het middel dat alleen de eerste eiser betreft, voert schending aan 
van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en artikel 12bis, § 1, 1o, en § 4, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoe-
ring van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepas-
sing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wette-
lijke pensioenstelsels (hierna : Dimona-aangiftebesluit) : het arrest dat 
oordeelt dat alle bewezen verklaarde feiten verbonden zijn door eenheid 
van opzet zodat slechts een straf moet worden opgelegd, veroordeelt de 
eerste eiser tot een geldboete van 14 maal 500 euro (te verhogen met de 
opdeciemen), terwijl de geldboete voor de feiten die aanleiding konden 
geven tot de zwaarste straf, te weten de feiten van de telastlegging A in 
dossier S/15/08, slechts kon vermenigvuldigd worden met het aantal in 
overtreding met de betreffende reglementering bevonden werknemers, 
te weten 11.

4. Het arrest verklaart de volgende telastleggingen bewezen lastens de 
eerste eiser : 

 — laattijdige elektronische melding aan de RSZ van de aanvang van 
de tewerkstelling, voor elf werknemers, dit zijn inbreuken op de arti-
kelen 4 tot 8 en 9bis Dimona—aangiftebesluit (telastlegging A in dossier 
S/15/08) ;

 — niet opmaken van een arbeidsovereenkomst voor studenten 
uiterlijk op het tijdstip van indiensttreding, voor drie werknemers, dit 
zijn inbreuken op artikel 6 Sociale Documentenwet (telastlegging B in 
dossier S/15/08) ;

 — laattijdige elektronische melding aan de RSZ van de aanvang van 
de tewerkstelling, voor drie werknemers, dit zijn inbreuken op de arti-
kelen 4 tot 8 en 9bis Dimona—aangiftebesluit (telastlegging A in dossier 
S/486-521-570/07) ;

 — niet opmaken van een arbeidsovereenkomst voor studenten 
uiterlijk op het tijdstip van indiensttreding, voor een werknemer, dit 
is een inbreuk op artikel 6 Sociale Documentenwet (telastlegging B in 
dossier S/486-521-570/07) ;

 — niet bijhouden van een afschrift van het arbeidsreglement op elke 
plaats van tewerkstelling, dit is een inbreuk op artikel 15, zesde lid, 
Arbeidsreglementenwet (telastlegging C in dossier S/486-521-570/07).

ARREST-2012-01.indb   2 17/01/13   17:27



N° 1 - 3.1.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 3

5. Overeenkomstig artikel 12bis, § 1, 1o, Dimona-aangiftebesluit wordt 
de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die zich niet schikt 
naar de bepalingen van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan, 
gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een 
geldboete van 500 tot 2.500 euro, of met een van die straffen alleen, en 
wordt de geldboete zoveel maal toegepast als er werknemers zijn ten 
overstaan van dewelke een inbreuk is gepleegd, zonder dat het totaal 
bedrag van de geldboeten evenwel hoger mag zijn dan 125.000 euro.

Krachtens artikel 11, § 2, eerste lid, a), en tweede lid, Sociale Docu-
mentenwet wordt de werkgever, zijn aangestelden of zijn lasthebbers die 
het in artikel 6 bedoelde geschrift niet opmaken, gestraft met gevange-
nisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 500 
tot 2.500 euro, of met een van die straffen alleen, en wordt de geldboete 
vermenigvuldigd met het aantal werknemers voor wie de bepalingen 
zijn overtreden, zonder dat deze geldboete meer dan 100.000 euro mag 
bedragen.

Krachtens artikel 25, 1o, Arbeidsreglementenwet wordt de werkgever, 
zijn aangestelden of zijn lasthebbers die de bepalingen van deze wet 
en van de uitvoeringsbesluiten ervan hebben overtreden, gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van 26 
tot 500 euro, of met een van die straffen alleen. 

6. Wanneer de strafrechter aan wie gelijktijdig verschillende misdrijven 
worden voorgelegd, oordeelt dat deze de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, mag hij overeenkomstig 
artikel 65, eerste lid, Strafwetboek daarvoor slechts één straf, namelijk 
de zwaarste, uitspreken.

7. Bij samenloop van misdrijven die strafbaar zijn met een geldboete 
die zoveel maal wordt toegepast als er werknemers bij het misdrijf 
betrokken zijn, wordt de geldboete zoveel maal toegepast als het totaal 
aantal werknemers dat bij die misdrijven betrokken is.

Deze regel kan alleen maar worden toegepast voor zover de onder-
scheiden feiten gelijkaardig zijn, met dezelfde misdrijfomschrijving, en 
alle strafbaar zijn gesteld door dezelfde wettelijke bepaling.

8. Het arrest veroordeelt de eerste eiser, met toepassing van artikel 65, 
eerste lid, Strafwetboek, wegens het geheel van de bewezen verklaarde 
feiten van de telastleggingen tot één enkele straf, met name een geld-
boete van 500 euro, vermenigvuldigd met een factor 14 en vermeerderd 
met opdeciemen, in totaal 38.500 euro, met uitstel voor een termijn 
van drie jaar voor de helft ervan. Daarin zijn begrepen feiten van laat-
tijdige Dimona—melding, vastgesteld op onderscheiden tijdstippen en 
plaatsen van tewerkstelling, waarbij respectievelijk 11 (feiten A in 
dossier S/15/08) en 3 (feiten A in dossier S/486-521-570/07) werknemers 
betrokken zijn.

9. Bij vergelijking is de zwaarste straf, zoals bedoeld in artikel 65 Straf-
wetboek, deze bepaald in artikel 12bis, § 1, 1o, Dimona-aangiftebesluit.

10. De feiten A in dossier S/15/08 en de feiten A in dossier S/486-521-570/07 
zijn gelijkaardig, met dezelfde misdrijfomschrijving, en zijn alle straf-
baar gesteld door artikel 12bis, § 1, 1o, Dimona-aangiftebesluit.
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4 ARRESTEN VAN CASSATIE 3.1.12 - N° 1

11. De appelrechters die aldus met toepassing van artikel 65, eerste 
lid, Strafwetboek en op grond van artikel 12bis, § 1, 1o, Dimona-aangifte-
besluit, een enige geldboete opleggen, houden naar recht rekening met 
het totaal (14) van de bij het geheel van die vermengde feiten betrokken 
werknemers.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

12. Het middel dat alleen de tweede eiser betreft, voert schending 
aan van artikel 149 Grondwet en artikel 12bis, § 1, 1o, Dimona-aangifte-
besluit : het arrest antwoordt niet op het verweer van de tweede eiser 
dat hij zich niet inhield met de personeelsadministratie en meer in 
het bijzonder met de Dimona-aangiften, minstens volstaan de door de 
appelrechters aangehaalde feiten en omstandigheden niet om wettig te 
kunnen besluiten dat de tweede eiser strafrechtelijk aansprakelijk was 
in de zin van artikel 12bis, § 1, 1o, Dimona-aangiftebesluit.

13. Anders dan het middel aanvoert, beantwoordt het arrest met de 
redenen die het bevat en die het middel weergeeft, het bedoelde verweer.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
14. Met de termen “aangestelden of lasthebbers” worden in de in rand-

nummer 5 vermelde strafbepalingen alleen die aangestelden of lastheb-
bers bedoeld die bekleed zijn met het gezag of de nodige bevoegdheid om 
effectief over de naleving van de wet te waken, zelfs al is die bevoegdheid 
in de tijd of naar de plaats beperkt.

15. Uit artikel 12bis, § 1, 1o, Dimona-aangiftebesluit volgt aldus dat de 
zaakvoerder van een vennootschap die bekleed is met het gezag of de 
nodige bevoegdheid om effectief over de naleving van de bepalingen van 
dit besluit te waken, maar dit nalaat, daarvoor strafrechtelijk verant-
woordelijk is.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de zaakvoerder van een vennoot-
schap die bekleed is met het gezag of de nodige bevoegdheid om effectief 
over de naleving van de wet te waken en aldus door de wet als strafrech-
telijk toerekenbare persoon wordt aangewezen, niettemin niet strafrech-
telijk aansprakelijk is voor binnen de vennootschap begane inbreuken op 
het Dimona-aangiftebesluit wanneer hij zich niet inlaat met het perso-
neelsbeleid en de sociale administratie, faalt het naar recht.

16. De rechter oordeelt onaantastbaar of een aangestelde of lasthebber 
van een werkgever bekleed is met het gezag of de nodige bevoegdheid 
om effectief over de naleving van de wet te waken. Het Hof onderzoekt 
alleen of de rechter uit de door hem in aanmerking genomen omstandig-
heden, wettig heeft kunnen afleiden of dit al dan niet het geval is. 

17. Op grond van de feiten en omstandigheden die zij vaststellen en die 
het middel weergeeft, konden de appelrechters wettig oordelen dat de 
tweede eiser als zaakvoerder die de handelsuitbating van “De Cafédraal” 
runt, bekleed is met het gezag of de nodige bevoegdheid om effectief 
over de naleving van de wet te waken en verantwoorden zij naar recht 
hun beslissing dat de tweede eiser strafrechtelijk aansprakelijk is voor 
de bewezen verklaarde inbreuken.
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N° 2 - 3.1.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 5

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

3 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Geinger.

N° 2
3.1.12

2° kamer — 3 januari 2012
(P.10.1662.N)

1o STraFvordering. — onTvankelijkheid. — onderzoekShandelingen 
door nieT daarToe bevoegde perSoon. — gevolg.

2o onderzoek in STraFzaken. — onderzoekShandelingen door nieT 
daarToe bevoegde perSoon. — STraFvordering. — onTvankelijkheid.

1o en 2o De enkele omstandigheid dat een niet daartoe bevoegde persoon onder-
zoekshandelingen heeft gesteld, kan niet leiden tot de niet-ontvankelijkheid 
van de strafvordering ; het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat 
immers door het plegen van het misdrijf, ongeacht de wijze waarop ze verder 
wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waarop de bewijsgaring 
verloopt  (1).

(SingleS hair b.v.b.a. T. d.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 15 september 2010.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

  (1) Cass. 30 maart 2010, AR P.09.1789.N, AC 2010, nr. 231 met concl. van advocaat-gene-
raal Duinslaeger.
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6 ARRESTEN VAN CASSATIE 3.1.12 - N° 2

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De eiseres heeft geen hoedanigheid om op te komen tegen de beslis-
sing op strafgebied.

Het cassatieberoep is in zoverre niet ontvankelijk. 

Middel

2. Het middel voert schending aan van de artikelen 1, 3 en 4 Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 28bis en 28ter 
Wetboek van Strafvordering : de appelrechters verklaren de burgerlijke 
rechtsvordering van de eiseres niet ontvankelijk enkel en alleen omdat 
deze steunt op de strafvordering die zelf niet ontvankelijk is ; deze laatste 
onontvankelijkheid is het gevolg van het feit dat de zaakvoerster van de 
eiseres, hoewel daartoe niet bevoegd, onderzoeksdaden stelde, namelijk 
de handtas van de verweerster doorzocht ; deze omstandigheid kan leiden 
tot de niet-toelaatbaarheid van het aldus verkregen bewijs, maar niet tot 
de nietigheid van de gehele strafvordering ; het arrest wijst geen enkele 
omstandigheid aan die leidt tot de onontvankelijkheid van de beslissing 
van het openbaar ministerie om te vervolgen ; ook als het misdrijf op een 
onregelmatige wijze aan het licht kwam, leidt dit niet tot de onontvan-
kelijkheid van de beslissing te vervolgen, die op zichzelf niet onwettig of 
deloyaal is ; de appelrechters laten na te onderzoeken of de strafvorde-
ring niet op andere bewijselementen steunt en besluiten ten onrechte tot 
onontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering die ervan afhangt.

De enkele omstandigheid dat een niet daartoe bevoegde persoon onder-
zoekshandelingen heeft gesteld, kan niet leiden tot de niet-ontvan-
kelijkheid van de strafvordering. Het recht de strafvordering uit te 
oefenen ontstaat immers door het plegen van het misdrijf, ongeacht de 
wijze waarop ze verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze 
waarop de bewijsgaring verloopt.

Het arrest dat beslist tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvor-
dering en van de daarop geënte burgerlijke rechtsvordering om de 
enkele redenen dat het de taak is van de politie om bij toepassing van 
artikel 28bis, § 1, Wetboek van Strafvordering onder de leiding van het 
parket misdrijven op te sporen en vast te stellen en dat L. V. geen enkele 
bevoegdheid had om zelf onderzoeksdaden te stellen en de handtas van 
de verweerster te doorzoeken, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest waar het uitspraak doet over de burger-

lijke rechtsvordering van de eiseres.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Veroordeelt de eiseres tot één vierde van de kosten.
Veroordeelt de verweerster tot de overige kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

3 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 3
3.1.12

2° kamer — 3 januari 2012
(P.11.0775.N)

wegverkeer. — wegverkeerSreglemenT van 01-12-1975. — reglemenTSbe-
palingen. — arTikel 12. — arTikel 12.4. — manoeuvre. — voorrangSplich-
Tige beSTuurder. — draagwijdTe.

De verplichting van artikel 12.4 Wegverkeersreglement voor de bestuurder die 
een manoeuvre wil uitvoeren om de andere weggebruikers te laten voor-
gaan, heeft een algemene strekking en houdt geen verband met de inacht-
neming van de verkeersregels door de andere weggebruikers, op voorwaarde 
evenwel dat niet kon worden voorzien dat die andere weggebruikers zouden 
opdagen  (1) ; dit betekent niet dat de andere weggebruikers steeds zicht-
baar moeten zijn op het ogenblik dat de voorrangsplichtige bestuurder zijn 
manoeuvre aanvat, ongeacht of het hem al dan niet toegelaten was dit 
manoeuvre uit te voeren.

(r. e.a. T. c.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van 
de correctionele rechtbank te Brugge van 16 maart 2011.

De eisers voeren in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
vier middelen aan.

Raadsheer Peter Hoet 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 12.4 Wegverkeersre-
glement : het bestreden vonnis kent een absolute draagwijdte toe aan 
deze bepaling, die weliswaar een algemene strekking heeft, doch geen 
automatisme is dat niet aan de plaatsgesteldheid en de houding van de 

  (1) Cass. 11 dec. 1996, AR P.96.0944.F, AC 1996, nr. 498 ; Cass. 28 mei 2002, AR P.01.0611.N, 
AC 2002, nr. 321 ; Cass. 10 nov. 2008, AR C.07.0362.F, AC 2008, nr 624.
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8 ARRESTEN VAN CASSATIE 3.1.12 - N° 4

andere weggebruikers zou dienen getoetst te worden ; de appelrechters 
hebben geen rekening gehouden met het feit dat er geen overtreding is op 
artikel 12.4 Wegverkeersreglement als de bestuurder die het manoeuvre 
uitvoert dit aanvangt op een moment dat geen andere bestuurder in 
zicht is ; het was niet verboden op de betrokken plaats een manoeuvre 
uit te voeren, zodat er geen inbreuk kan worden begaan op voormeld 
artikel indien er geen andere bestuurder kan worden opgemerkt.

2. In zoverre het middel voorhoudt dat het bestreden vonnis een absolute 
draagwijdte toekent aan artikel 12.4 Wegverkeersreglement, berust het op 
een verkeerde lezing van dit vonnis, en mist het feitelijke grondslag. 

3. De verplichting van artikel 12.4 Wegverkeersreglement voor de 
bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren om de andere weggebrui-
kers te laten voorgaan, heeft een algemene strekking en houdt geen 
verband met de inachtneming van de verkeersregels door de andere 
weggebruikers, op voorwaarde evenwel dat niet kon worden voorzien 
dat die andere weggebruikers zouden opdagen. 

4. Dit betekent niet dat de andere weggebruikers steeds zichtbaar 
moeten zijn op het ogenblik dat de voorrangsplichtige bestuurder zijn 
manoeuvre aanvat, ongeacht of het hem al dan niet toegelaten was dit 
manoeuvre uit te voeren. 

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

3 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lambert 
(bij de balie te Brugge) en de heer Weegmann (bij de balie te Brugge).

N° 4
3.1.12

2o kamer — 3 januari 2012
(P.11.0894.N)

1o rechTSbeginSelen (algemene). — NoN bis iN idem. — perSonenbe-
laSTing. — voorwaarden. — ToepaSSing.

2o rechTen van de menS. — inTernaTionaal verdrag burgerrechTen en 
poliTieke rechTen. — arTikel 14.7 ivbpr. — NoN bis iN idem-beginSel. — 
perSonenbelaSTing. — voorwaarden. — ToepaSSing.
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3o inkomSTenbelaSTingen. — perSonenbelaSTing. — allerlei. — NoN 
bis iN idem-beginSel. — voorwaarden. — ToepaSSing.

1o, 2o en 3o Krachtens het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem en krach-
tens artikel 14.7 IVBPR mag niemand voor een tweede keer worden berecht 
of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet 
en het procesrecht van het land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan 
hij is vrijgesproken ; dit verbod van een tweede berechting of bestraffing 
veronderstelt dat de beide berechtingen of bestraffingen betrekking hebben 
op eenzelfde persoon en dat de eerste berechting of bestraffing op het ogen-
blik van de tweede berechting of bestraffing is afgesloten met een uitspraak 
die overeenkomstig de wet en het procesrecht van het land definitief is ; die 
vereiste houdt wat betreft door de belastingsautoriteiten inzake personen-
belasting opgelegde sancties in dat die sancties niet meer met een bezwaar 
bij de belastingsautoriteiten kunnen worden betwist en niet meer met een 
gewoon rechtsmiddel voor de rechter kunnen worden aangevochten  (1).

(c. e.a.)

Conclusies van eerste advocaat-generaal M. De Swaef :

[1] De voorafgaande procedure.

In deze zaak worden de eisers als daders of mededaders vervolgd wegens 
de telastleggingen, om, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te 
schaden,

A. Bij inbreuk op artikel 73 Btw-Wetboek, meer bepaald door bij 
inbreuk op artikel 53, § 1, eerste lid 2o en 3o en artikel 53octies, § 1, derde 
lid Btw-Wetboek, nagelaten te hebben periodiek een btw-aangifte in 
dienen in het kader van zijn economische activiteit en de verschuldigd 
geworden belasting te voldoen binnen de termijn van indiening van de 
voorgeschreven aangifte (voor de jaren 2003 tot en met 2008) ;

B. Bij inbreuk op artikel 449 WIB (Wetboek van Inkomstenbelas-
tingen), meer bepaald door bij inbreuk op artikel 305 WIB, als belas-
tingplichtige die aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, niet 
ieder jaar aan de Administratie der directe belastingen een aangifte te 
hebben overgelegd in de vormen en binnen de termijnen omschreven in 
de artikelen 307 tot 311 WIB (voor de aanslagjaren 2004 tot en met 2009) ;

C. Bij inbreuk op artikel 449 WIB, meer bepaald door bij inbreuk op 
artikel 305 WIB, als belastingplichtige die aan de personenbelasting is 
onderworpen, niet ieder jaar aan de Administratie der directe belas-
tingen een aangifte te hebben overgelegd in de vormen en binnen de 
termijnen omschreven in de artikelen 307 tot 311 WIB (voor de aanslag-
jaren 2006 tot en met 2009).

Bij beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg 
te Brugge dd. 17 november 2010 werden de eisers in cassatie wegens voor-
melde telastleggingen verwezen naar de correctionele rechtbank.

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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Nadat de eisers op 19 november 2010 hoger beroep instelden, beslist het 
bestreden arrest van 5 april 2011 van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling van het hof van beroep te Gent dat het hoger beroep ontvankelijk 
was in de mate het betrekking had op de ontvankelijkheid van de straf-
vordering en het principe ne bis in idem doch dat het ongegrond was.

Tegen dit arrest stelden de eisers op 6 april 2011 onbeperkt cassatiebe-
roep in en voeren zij drie middelen aan.

Er kan alvast worden gewezen op het feit dat de essentie van het 
verweer van de eisers voor de appelrechters erin bestond dat de strafvor-
dering niet ontvankelijk was wegens schending van het ne bis in idem-
beginsel. 

De eisers voerden aan dat zij akkoorden hadden afgesloten met de 
fiscale administratie en zowel in het kader van de BTW als van de perso-
nenbelasting akkoordverklaringen hadden uitgevoerd en betaald met 
inbegrip van belastingverhogingen of fiscale boetes ten bedrage van 50%.

Het feit dat deze sancties als strafrechtelijke sancties in de zin van 
artikel 6 EVRM dienden te worden beschouwd, verhinderde volgens de 
eisers verdere vervolging voor de strafrechter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[4.1]
Het tweede middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, in samen-

hang gelezen met artikel 444 WIB 92 en met artikel 70 Btw-Wetboek.
Het eerste onderdeel van dit middel betoogt dat het arrest ten onrechte 

stelt dat de toetsing van het strafrechtelijk karakter van een sanctie in 
de zin van artikel 6 EVRM afhangt van de beoordeling of de opgelegde 
belastingverhoging en boete zeer zwaar is en dat men daarbij rekening 
dient te houden met de ernst van de overtreding en de concrete gegevens 
en context waarin de overtreding is begaan.

Volgens de eisers moeten de aard en de zwaarte van de sanctie in 
abstracto worden beoordeeld, uitsluitend door rekening te houden met 
de maximumsanctie die aan de rechtsonderhorige kan worden opgelegd.

Het tweede onderdeel van het middel geeft te kennen dat de appel-
rechters ten onrechte hebben geoordeeld dat de toetsing of de opgelegde 
sanctie kan worden aanzien als een strafsanctie in de zin van artikel 6 
EVRM steeds geval per geval dient te worden nagegaan ; volgens de 
eisers is een beoordeling in concreto en geval per geval niet relevant doch 
wel aan de hand van de wettelijke norm op grond waarvan de sanctie 
werd opgelegd en is het de sanctionerende norm die het karakter van de 
sanctie bepaalt en niet de sanctie zelf.

[4.2]
De beide onderdelen van het middel zouden enkel relevant zijn in 

zoverre het bestreden arrest zou oordelen dat er überhaupt aanleiding 
is om te onderzoeken of het ne bis in idem-beginsel in dit dossier zou 
kunnen toepassing vinden.

Dit laatste is echter niet het geval.
Inderdaad, het ne bis in idem-beginsel dat niet alleen vervat is in artikel 4 

van het Zevende Aanvullende Protocol bij het EVRM en artikel 14.7 
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IVBPR maar ook een algemeen rechtsbeginsel is  (1), vereist vooreerst 
dat de eerste uitspraak of bestraffing een definitief en onherroepelijk 
karakter heeft – m.a.w. dat zij in kracht van gewijsde is getreden – doch 
ook, wat de nieuwe vervolging betreft, dat deze betrekking moet hebben 
op dezelfde persoon en op hetzelfde feit  (2).

Met overname van de redenen uit de vordering van het openbaar minis-
terie  (3) beslist het arrest dat dient nagegaan te worden “of degenen 
aan wie een administratieve boete of belastingverhoging werd opge-
legd dezelfden zijn als diegenen die thans worden vervolgd (identiteit 
van personen). Het spreekt voor zich dat een aan de VZW Coast-adven-
ture opgelegde administratieve sanctie of belastingverhoging inzake 
vennootschapsbelasting of BTW geen beletsel vormt voor een vervolging 
van de inverdenkinggestelden als mededader aan deze fiscale inbreuken 
inzake BTW en vennootschapsbelasting aangezien er in hun hoofde geen 
penale sanctie werd opgelegd.”

Met deze redenen verwerpt het bestreden arrest het verweer van 
de eisers dat de strafvordering niet ontvankelijk zou moeten worden 
verklaard in zoverre betrekking op de telastleggingen A en B, met name 
het nagelaten te hebben in hoofde van de VZW Coast-Adventure een 
btw-aangifte in te dienen en het nagelaten te hebben in hoofde van de 
VZW Coast-Adventure een aangifte in de vennootschapsbelasting in te 
dienen.

Het arrest stelt immers onaantastbaar in feite vast dat er terzake 
geen identiteit van personen is. 

Het middel dat gericht is tegen een overtollig motief is niet ontvan-
kelijk.

Wat vervolgens telastlegging C betreft, met name het niet indienen 
van een aangifte in de personenbelasting, is de verwerping door de 
appelrechters van de vordering van de eisers om de strafvordering niet-
ontvankelijk te verklaren, verantwoord door de vaststelling van de 
appelrechters – in werkelijkheid gaat het opnieuw om de overname door 
de appelrechters van de vordering van het openbaar ministerie – dat er 
geen betalingsbewijs van de beweerde fiscale regularisatie voorligt, dat 
mogelijks aanslagen nog kunnen worden aangevochten voor de (burger-
lijke) fiscale rechtbanken en dat er derhalve op basis van de voorlig-
gende stukken niet kan uitgemaakt worden of er een definitieve admi-
nistratieve sanctie werd opgelegd. 

Zoals vermeld is een definitieve en onherroepelijke berechting of 
sanctie een primordiale voorwaarde opdat het ne bis in idem-beginsel 
zou kunnen spelen ; de vraag naar de al dan in abstracto of in concreto-
beoordeling van de desbetreffende sanctie in het kader van een toetsing 
van artikel 6 EVRM speelt hier dus niet nu er volgens de appelrechters 
geen zekerheid bestaat over het bestaan van een definitieve en onher-
roepelijke sanctie.

  (1) Zie aldus : C. van den wyngaerT, m.m.v. B. de SmeT en S. vandromme, Strafrecht 
en strafprocesrecht, Antwerpen, Maklu, 2009, 824 en de verwijzingen aldaar.

  (2) Ibid. 826-827.
  (3) Randnummer 6.
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De discussie over het al dan niet abstracte karakter van de sanctie 
zoals gevoerd in het middel, is bijgevolg niet relevant. 

Opnieuw dient derhalve te worden besloten dat het middel dat de beslis-
sing van de appelrechters aanvecht in verband met telastlegging C, 
gericht is tegen een overtollig motief en derhalve niet ontvankelijk is.

[5.1]
Het derde middel voert schending aan van de artikelen 6 EVRM en 14.7 

IBPR en is gericht tegen het volgens de eisers onterechte oordeel van 
de appelrechters (zoals overgenomen uit de vordering van het openbaar 
ministerie) dat fiscaal administratieve sancties cumuleerbaar zijn met 
fiscale strafsancties.

Volgens de eisers is het immers, om een miskenning vast te stellen van 
het ne bis in idem-beginsel, voldoende om vast te stellen dat in hoofde 
van dezelfde persoon strafrechtelijk erkende sancties elkaar opvolgen 
en beide sancties dezelfde feiten of substantieel dezelfde feiten betreffen.

Minstens verzoeken de eisers om de volgende twee prejudiciële vragen 
voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof.

“Schendt artikel 449 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen het 
gelijkheidsbeginsel en artikel 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem en met artikel 14, 
7o BUPO-Verdrag, door het mogelijk te maken dat personen aan wie in 
toepassing van artikel 444 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 
een belastingverhoging van 50% werd opgelegd en die deze belastingver-
hoging hebben betaald, naderhand nog strafrechtelijk kunnen worden 
vervolgd ?”

“Schendt artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de toege-
voegde waarde het gelijkheidsbeginsel en artikel 10 en 11 van de Grondwet, 
in samenhang gelezen met het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem 
en met artikel 14, 7° BUPO-Verdrag, door het mogelijk te maken dat 
personen aan wie in toepassing van artikel 70 van het Wetboek van de 
Belasting over de toegevoegde waarde een administratieve geldboete 
van 50% werd opgelegd en die deze administratieve geldboete hebben 
betaald, naderhand nog strafrechtelijk kunnen worden vervolgd ?” 

[5.2]
Het middel is om dezelfde redenen als het tweede middel niet ontvan-

kelijk nu het gericht is tegen dezelfde overtollige motieven.
De opgeworpen prejudiciële vragen die betrekking hebben op een 

middel dat niet ontvankelijk is omdat ze zijn gericht tegen een overtollig 
motief, dienen niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld  (1).

De prejudiciële vragen die met andere woorden middelen betreffen die 
niet ontvankelijk zijn eigen aan de cassatieprocedure, dienen niet te 
worden gesteld  (2).

[6]
Tenslotte is er geen reden om een ambtshalve middel aan te voeren.
Conclusie : Verwerping van de cassatieberoepen.

  (1) Cfr. Cass. 8 november 2000, AR P.00.0831.F, AC 2000, nr. 606.
  (2) Cass. 13 februari 2002, AR P.01.1523.F, AC 2002, nr. 101.
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arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 april 2011.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft ter griffie een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft op de rechtszitting van 3 januari 
2012 verslag uitgebracht en de voornoemde eerste advocaat—generaal 
heeft mondeling geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

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

Tweede en derde middel

11. Het eerste onderdeel van het tweede middel voert schending aan 
van artikel 6 EVRM in samenhang met artikel 444 WIB92 en artikel 70 
Btw-wetboek : het arrest oordeelt ten onrechte dat de toetsing van het 
strafrechtelijk karakter van een sanctie in de zin van artikel 6 EVRM 
afhangt van de beoordeling of de opgelegde belastingsverhoging en boete 
zeer zwaar zijn en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de 
ernst van de overtreding en de concrete gegevens en de context waarin 
die werd begaan ; de aard en de zwaarte van de sanctie moeten immers 
abstract en in het licht van de maximumsanctie worden beoordeeld ; 
bovendien zijn de ernst van de overtreding en de concrete gegevens en 
context waarin die is begaan irrelevant voor de beoordeling van het 
strafrechtelijk karakter van een sanctie.

Het tweede onderdeel van het tweede middel voert schending aan 
van artikel 6 EVRM, in samenhang met artikel 444 WIB92 en artikel 70 
Btw-wetboek het arrest oordeelt ten onrechte dat de toetsing van het 
strafrechtelijk karakter van een sanctie in de zin van artikel 6 EVRM 
afhangt van een in een bepaalde zaak opgelegde sanctie en dus geval per 
geval moet worden beoordeeld ; die toetsing heeft geen individueel en in 
concreto karakter, maar moet gebeuren aan de hand van de wettelijke 
norm op grond waarvan de sanctie werd opgelegd ; het is de sanctione-
rende norm die het karakter van de sanctie bepaalt en niet de sanctie in 
een bepaalde zaak.

Het derde middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 14.7 
IVBPR : het arrest oordeelt ten onrechte dat fiscaal-administratieve 
sancties cumuleerbaar zijn met fiscale strafsancties ; er is immers een 
schending van het non bis in idem-beginsel indien in hoofde van eenzelfde 
persoon strafrechtelijk erkende sancties elkaar opvolgen en beide sanc-
ties dezelfde feiten of substantieel dezelfde feiten bestraffen.

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem en krachtens 
artikel 14.7 IVBPR mag niemand voor een tweede keer worden berecht 
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of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de 
wet en het procesrecht van het land bij einduitspraak is veroordeeld of 
waarvan hij is vrijgesproken.

Dit verbod van een tweede berechting of bestraffing veronderstelt dat 
de beide berechtingen of bestraffingen betrekking hebben op eenzelfde 
persoon en dat de eerste berechting of bestraffing op het ogenblik van 
de tweede berechting of bestraffing is afgesloten met een uitspraak die 
overeenkomstig de wet en het procesrecht van het land definitief is.

Met overname van de vordering van het openbaar ministerie (p. 14, 
ro 6) oordeelt het arrest (p. 17, voorlaatste alinea) onder meer dat de 
toepassing van het non bis in idem-beginsel vereist dat wordt nagegaan 
of zij aan wie een administratieve boete of belastingsverhoging werd 
opgelegd dezelfden zijn als zij die voor de strafrechter worden vervolgd 
(vereiste van identiteit van personen) en dat bijgevolg een aan Coast-
Adventure vzw opgelegde administratieve sanctie of belastingverhoging 
inzake de vennootschapsbelasting of btw geen beletsel vormt voor een 
vervolging van de eisers als mededader aan de fiscale inbreuken inzake 
vennootschapsbelasting en btw, aangezien hen voor die inbreuken nog 
geen penale sanctie werd opgelegd.

Met die zelfstandige redenen verwerpt het arrest eisers’ vordering 
om de strafvordering wat betreft de telastleggingen A1 tot en met A6 
(niet-indienen van btw-aangiften inzake Coast-Adventure vzw) en B1 tot 
en met B6 (niet-indienen van aangiften in de vennootschapsbelasting 
inzake Coast-Adventure vzw) onontvankelijk te verklaren.

Het tweede en derde middel die deze beslissing aanvechten, zijn gericht 
tegen overtollige redenen en in zoverre niet ontvankelijk.

De vereiste dat de eerste berechting of bestraffing op het ogenblik van de 
tweede berechting of bestraffing moet afgesloten zijn met een uitspraak 
die overeenkomstig de wet en het procesrecht van het land definitief is, 
houdt wat betreft door de belastingsautoriteiten inzake personenbelas-
ting opgelegde sancties in dat die sancties niet meer met een bezwaar bij 
de belastingautoriteiten kunnen worden betwist en niet meer met een 
gewoon rechtsmiddel voor de rechter kunnen worden aangevochten.

Met overname van de vordering van het openbaar ministerie (p. 12, ro 2 
en 4) oordeelt het arrest (p. 17, voorlaatste alinea) onder meer eensdeels 
dat definitief opgelegde administratieve sancties met een strafrechte-
lijk karakter de strafvordering kunnen doen vervallen en anderdeels dat 
er mogelijk effectief aanvullende aanslagen en sancties werden ingeko-
hierd en betaald en dat de eisers deze aanslagen nog kunnen aanvechten 
voor de burgerlijke fiscale rechtbanken, zodat op basis van de stukken 
niet kan worden uitgemaakt of er een definitieve administratieve 
sanctie werd opgelegd.

Met die zelfstandige redenen verwerpt het arrest eisers’ vordering om 
de strafvordering wat betreft de telastleggingen C1 tot en met C4 (niet-
aangifte in de personenbelasting inzake de eerste eiser), C5 tot en met C8 
(niet-aangifte in de personenbelasting inzake de tweede eiser) en C9 tot 
en met C12 (niet-aangifte in de personenbelasting inzake de derde eiser) 
onontvankelijk te verklaren.
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Het tweede en derde middel die deze beslissing aanvechten, zijn gericht 
tegen overtollige redenen en in zoverre niet ontvankelijk.

Prejudiciële vragen

De eisers verzoeken het Hof aan het Grondwettelijk Hof de volgende 
prejudiciële vragen te stellen :

“Schendt artikel 449 WIB92 het gelijkheidsbeginsel en de artikelen 10 
en 11 Grondwet, samen gelezen met het algemeen rechtsbeginsel non bis 
in idem en met artikel 14, 7o, IVBPR, door het mogelijk te maken dat 
personen aan wie bij toepassing van artikel 444 WIB92 een belastingver-
hoging van 50% werd opgelegd en die deze belastingverhoging hebben 
betaald, naderhand nog strafrechtelijk kunnen worden vervolgd ?

Schendt artikel 73 Btw-wetboek het gelijkheidsbeginsel en de arti-
kelen 10 en 11 Grondwet, samen gelezen met het algemeen rechtsbe-
ginsel non bis in idem en met artikel 14, 7°, IVBPR, door het mogelijk te 
maken dat personen aan wie bij toepassing van artikel 70 Btw-wetboek 
een administratieve geldboete van 50% werd opgelegd en die deze admi-
nistratieve geldboete hebben betaald, naderhand nog strafrechtelijk 
kunnen worden vervolgd ?”

Aangezien de middelen die de prejudiciële vragen opwerpen niet 
ontvankelijk zijn om redenen die vreemd zijn aan de wettelijke bepa-
lingen die het voorwerp van die vragen uitmaken, dient het Hof de 
vragen niet te stellen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

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

3 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Maus (bij 
de balie te Brugge).

N° 5
3.1.12

2o kamer — 3 januari 2012
(P.11.0933.N)

1o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSbepalingen. — arTikel 46. — 
vervallenverklaring van heT rechT ToT STuren. — aanbieding Ter griFFie 
van heT rijbewijS. — beweerd verlieS van rijbewijS. — gevolg.

2o wegverkeer. — allerlei. — vervallenverklaring van heT rechT ToT 
STuren. — aanbieding Ter griFFie van heT rijbewijS. — beweerd verlieS van 
rijbewijS. — gevolg.
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1o en 2o Uit de artikelen 50 en 67, 1o, Rijbewijsbesluit volgt dat het beweerde 
verlies van rijbewijs degene die een verval van het recht tot sturen heeft 
opgelopen niet vrijstelt van de verplichting om overeenkomstig artikel 67, 1o, 
Rijbewijsbesluit het rijbewijs dan wel het als rijbewijs geldend duplicaat te 
laten toekomen bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitge-
sproken, zonder dat het verzuim om een duplicaat aan te vragen hem van die 
verplichting kan vrijstellen  (1).

(m.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Brugge van 6 april 2011.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 29, § 2, en 46 Wegver-
keerswet en artikel 67 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betref-
fende het rijbewijs (hierna : Rijbewijsbesluit) : de eiser, die vervallen 
was verklaard van het recht om een motorvoertuig te besturen, werd 
door de griffie verwittigd dat hij zijn rijbewijs moest aanbieden ; in een 
conclusie neergelegd voor de correctionele rechtbank laat hij gelden 
dat hij hieraan geen gevolg had gegeven omdat hij zijn rijbewijs was 
verloren ; de appelrechters veroordelen hem toch, omdat hij de griffie 
daarvan niet in kennis stelde, hoewel de wet een dergelijke kennisge-
ving niet oplegt.

2. Artikel 50 Rijbewijsbesluit bepaalt dat een duplicaat van het rijbe-
wijs wordt afgegeven in geval van verlies of van diefstal van het rijbe-
wijs, dat de betrokkene daartoe een aanvraag kan indienen onder de 
voorwaarden en modaliteiten die het besluit bepaalt, en dat het rijbe-
wijs waarvoor een duplicaat werd afgegeven niet meer geldig is.

Overeenkomstig artikel 67, 1o, Rijbewijsbesluit is degene die een verval 
van het recht tot sturen heeft opgelopen, gehouden bij de griffier van 
het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, te laten toekomen, het 
rijbewijs waarvan hij houder is, wanneer het gaat om verval van het recht 
tot sturen van een motorvoertuig waarvoor het document is afgegeven.

3. Uit die bepalingen volgt dat het beweerde verlies van rijbewijs 
degene die een verval van het recht tot sturen heeft opgelopen niet vrij-

  (1) Zie P. arnou en M. de buSScher, Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet, Kluwer 
Rechtswetenschappen België, nrs. 801 e.v.
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stelt van de verplichting om overeenkomstig artikel 67, 1o, Rijbewijsbe-
sluit het rijbewijs dan wel het als rijbewijs geldend duplicaat te laten 
toekomen bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitge-
sproken, zonder dat het verzuim om een duplicaat aan te vragen hem 
van die verplichting kan vrijstellen.

4. De appelrechters oordelen : “[De eiser] heeft de griffie op geen enkel 
ogenblik in kennis gesteld van het feit dat hij niet meer in het bezit was 
van een rijbewijs, ingevolge van een door hem voorgehouden verlies.”

Met die redenen oordelen de appelrechters dat de door de eiser opge-
worpen rechtvaardigingsgrond dat hij zijn rijbewijs verloren is, als irre-
levant is te verwerpen, en verantwoorden zij eisers schuldigverklaring 
naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek

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

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

3 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Hermie (bij de balie te Brugge).

N° 6
4.1.12

2o kamer — 4 januari 2012
(P.11.1396.F)

1o STraF. — andere STraFFen. — werkSTraF. — uiTvoeringSTermijn. — 
aanvang. — uiTSTel voor de werkSTraF. — herroeping.

2o veroordeling meT uiTSTel en opSchorTing van de veroor-
deling. — probaTieuiTSTel. — herroeping. — werkSTraF. — uiTvoe-
ringSTermijn. — aanvang.

1o en 2o In het geval van uitstel voor een autonome werkstraf, gaat de termijn 
van twaalf maanden waarbinnen die straf moet worden uitgevoerd pas in 
vanaf het ogenblik waarop de beslissing uitvoerbaar wordt, met andere 
woorden de dag waarop de beslissing die leidt tot herroeping of waarbij de 
herroeping wordt bevolen, zelf in kracht van gewijsde gaat  (1). (Art. 37ter, 
§ 2, Strafwetboek)

  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. 6.
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(procureur-generaal bij heT hoF van beorep Te luik T. m.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 20 juni 2011.

De eiser voert in de verklaring van cassatieberoep die aan dit arrest is 
gehecht, een middel aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 23 december 2011 
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 4 januari 2012 heeft raadsheer Françoise 
Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Het middel voert de schending aan van artikel 37ter, § 2, Strafwetboek 
en van artikel 149 Grondwet.

De eiser verwijt het arrest dat het weigert het probatieuitstel te 
herroepen van een aan de verweerder opgelegde autonome werkstraf, 
omdat er sedert de uitspraak van die straf meer dan twaalf maanden 
verstreken zijn, zodat de straf niet meer uitgevoerd kan worden.

Naar luid van artikel 37ter, § 2, Strafwetboek, moet de werkstraf 
worden uitgevoerd binnen twaalf maanden na de dag waarop de rechter-
lijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

Bij uitstel gaat die termijn evenwel pas in vanaf het ogenblik waarop 
de werkstraf uitvoerbaar wordt, met andere woorden vanaf de dag 
waarop de beslissing die leidt tot herroeping of waarbij de herroeping 
wordt bevolen, zelf in kracht van gewijsde gaat.

Bij een vonnis op verzet van 3 november 2010, heeft de correctionele 
rechtbank het probatieuitstel waarmee de werkstraf gepaard ging, 
herroepen.

Aangezien het openbaar ministerie tegen dat vonnis hoger beroep had 
ingesteld dat het arrest ontvankelijk verklaarde, was de herroeping van 
het uitstel niet in kracht van gewijsde gegaan en was de termijn van 
twaalf maanden om de werkstraf uit te voeren bijgevolg niet ingegaan 
op het ogenblik waarop de appelrechters uitspraak deden.

Door niettemin te beslissen dat die termijn verstreken was, verant-
woorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het middel is inzoverre gegrond.

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

het vernietigde arrest.
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

4 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 7
5.1.12

1o kamer — 5 januari 2012 
(C. 10. 0501.N) 

1o Taalgebruik. — gerechTSzaken (weT 15 juni 1935). — in hoger 
beroep. — burgerlijke zaken. — akTe van hoger beroep. — Taal. 

2o Taalgebruik. — gerechTSzaken (weT 15 juni 1935). — in hoger 
beroep. — burgerlijke zaken. — akTe van de rechTSpleging. — Taal van de 
rechTSpleging. — begrip. 

1o De akte van hoger beroep, bepaald in artikel 1057 van het Gerechtelijk 
Wetboek, moet gesteld worden in de taal van de bestreden beslissing  (1). 
(Art. 24 Taalwet Gerechtszaken ; Art. 1057 Gerechtelijk Wetboek) 

2o Een akte van de rechtspleging moet worden geacht geheel in de taal van de 
rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regel-
matigheid van de akte in die taal zijn gesteld of, in het geval een aanhaling 
in een andere taal dan deze van de rechtspleging is opgenomen, wanneer in 
de akte tevens de vertaling of de zakelijke inhoud ervan in de taal van de 
rechtspleging is weergegeven  (2). (Artt. 24 en 40 Taalwet Gerechtszaken)

(b. T. j. e.a.) 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :

I. SiTuering

1. In het raam van de betwisting van een verkeersongeval heeft het 
bestreden vonnis het hoger beroep van eiser nietig verklaard (alsmede 
het incidenteel beroep van verweerders conform artikel 1054 Gerechte-
lijk Wetboek ontoelaatbaar) omdat hij in zijn verzoekschrift tot hoger 
beroep bij de bespreking van zijn grieven verwezen heeft naar een Frans-
talig citaat van een vonnis van de politierechtbank te Luik.

2. De bestreden beslissing oordeelt dat eiser dit argument ter onder-
steuning van een grief aanhaalt, zodat hij dit argument hetzij meteen 
in het Nederlands diende te ontwikkelen, hetzij in het Frans diende te 
citeren en vervolgens in het Nederlands te vertalen, maar dat hij het ene 
noch het andere heeft gedaan.

3. Tegen deze beslissing voert eiser een enig middel tot cassatie aan 
dat op twee onderdelen berust.

  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) Zie de concl. van het O.M.
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II. beSpreking van heT middel

1. In het tweede onderdeel werpt eiser op dat uit het geheel van de grief 
in het verzoekschrift tot hoger beroep blijkt dat de zakelijke inhoud 
van de in de Franse taal gestelde aanhaling wel degelijk in het verzoek-
schrift wordt weergegeven, door in het Nederlands te argumenteren 
dat om als bestuurder (in de zin van artikel 29bis WAM-wet) te kunnen 
worden beschouwd, er een controle van het motorrijtuig voorhanden 
moet zijn of dat dit effectief kon worden bestuurd.

2. Door de akte van hoger beroep nietig te verklaren, heeft het 
bestreden vonnis volgens eiser bijgevolg ook de artikelen 2, 24 en 40 
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
geschonden, evenals – voor zoveel als nodig – de artikelen 860, 861, 862 en 
1057, 7o van het Gerechtelijk Wetboek.

3. In diverse arresten van uw Hof  (1) werd gesteld dat aanhalingen in 
een andere taal dan die van de rechtspleging “zonder vertaling of weer-
gave van de zakelijke inhoud of de teneur ervan in de taal van de rechts-
pleging” tot nietigheid leiden van de akte van rechtspleging.

4. Anders is het voor woorden of uitdrukkingen die in een andere taal 
dan die van de rechtspleging worden gebruikt, waarvan geen verta-
ling voorligt, maar die in zoverre de bekritiseerde overweging waarin 
deze woorden worden gebruikt verstaanbaar en zinnig is blijkens haar 
context  (2) of voor uitdrukkingen of adagia die weliswaar in een vreemde 
taal zijn gesteld, maar die in de Nederlandse taal in het gewoon spraak-
gebruik ingeburgerd zijn  (3), dan wel algemeen gekend of aanvaard 
zijn  (4).

5. Uit artikel 24 Taalwet Gerechtszaken volgt dat de akte van hoger 
beroep, bepaald in artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, moet 
gesteld worden in de taal van de bestreden beslissing  (5).

Sedert het arrest van 18 oktober 2004  (6), nadien bevestigd door het 
arrest van uw Hof van 6 juni 2008  (7), werd geoordeeld dat de akte van 
hoger beroep de uiteenzetting van de grieven in de taal van de rechtsple-
ging dient te bevatten, en dat wanneer die akte argumenten ter onder-
steuning van de grieven bevat, ze tot die grieven behoren die in het 
debat worden gebracht en waarvan de tegenpartij moet kennis kunnen 
nemen in de taal van de rechtspleging.

6. Waar de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteen-
zetting van de grieven vermeldt (artikel 1057, 7o Gerechtelijk Wetboek), 
moet ze derhalve de uiteenzetting van de grieven in de taal van de 
rechtspleging vermelden  (8).

  (1) Cass. 25 nov. 1987, AR nr. 5869, AC 1987 – 88, nr. 183 ; Cass. 2 april 2003, AR P.02.1695.F, 
AC 2003, nr. 220 ; Cass. 16 sept. 2004, AR C.04.0132.F, AC 2004, nr. 414.

  (2) Cass. 20 feb. 2009, AR C.07.0250.N, AC 2009, nr. 144.
  (3) Cass. 20 dec. 2004, S.04.0108.N.
  (4) Cass. 22 mei 2009, AR C.08.0300.N, AC 2009, nr. 335.
  (5) Cass. 16 nov ; 2009, AR C.09.0254.N, AC 2009, nr. 666, met concl. Adv.-gen. Mortier.
  (6) Cass. 18 okt. 2004, AR C.03.0575.N, AC 2004, nr. 487.
  (7) Cass. 6 juni 2008, AR C.07.0144.F, AC 2008, nr. 352.
  (8) Cass. 16 nov. 2009, zie supra voetnoot (5).
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7. Een akte van rechtspleging wordt aldus geacht in de taal van de 
rechtspleging te zijn gesteld, wanneer alle vermeldingen vereist voor 
de regelmatigheid van de akte in die taal zijn gesteld of, in het geval 
een aanhaling in een andere taal van de rechtspleging is opgenomen, 
wanneer in de akte tevens de vertaling of de zakelijke inhoud ervan in 
de taal van de rechtspleging is weergegeven  (1).

8. In voormelde context oordeelde uw Hof recentelijk trouwens nog  (2) 
dat een toelichting of illustratie van een grief onder de vorm van een 
citaat in een akte van hoger beroep op zich geen grief uitmaakt en 
derhalve geen vermelding is die in de akte van hoger beroep op straffe 
van nietigheid in de taal van de rechtspleging dient voor te komen.

9. Vanuit het geheel van voormelde benadering ben ik in deze dan ook 
de mening toegedaan dat op basis van de door de eiser in zijn akte van 
hoger beroep aangevoerde grieven en argumenten duidelijk blijkt dat de 
zakelijke inhoud van de in het Frans gestelde aanhaling wel degelijk in 
die akte werd weergegeven en dat die bewuste aanhaling m.i. bovendien 
als een louter (zoveelste) toelichting of illustratie van de grief onder de 
vorm van een citaat of aanhaling kan worden beschouwd.

10. Het middel lijkt mij dan ook in zoverre gegrond.

III. concluSie

1. Nu de niet-ontvankelijkheid van het middel zoals door verweerders 
aangevoerd (ingevolge het vermeende impliceren door eiser van een 
grief dat de bestreden beslissing aan zijn verzoekschrift tot hoger beroep 
een met de bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging geeft, zonder 
dat evenwel een schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burger-
lijk Wetboek daartoe wordt ingeroepen) mij niet lijkt te kunnen aange-
nomen worden, vanwege de wel degelijk precies en op zich voldoende 
nauwkeurig geformuleerde essentie van het cassatieberoep inzake de 
Taalwet Gerechtszaken, en de overige grieven m.i. niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, concludeer ik tot VERNIETIGING.

2. Gelet op artikel 1054, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek lijkt 
de cassatie van de beslissing over het hoofdberoep zich ook te moeten 
uitstrekken tot de beslissing over het incidenteel beroep.

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 30 maart 2010.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 
27 oktober 2011 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

  (1) Cass. 19 juni 2009, AR C.08.0475.N, AC 2009, nr. 426.
  (2) Cass. 17 juni 2010, AR C.09.0199.N, AC 2010, nr. 434.

ARREST-2012-01.indb   21 17/01/13   17:27



22 ARRESTEN VAN CASSATIE 5.1.12 - N° 7

Cassatiemiddel

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

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het middel

De verweerders voeren aan dat het middel niet ontvankelijk is omdat 
het geen schending aanvoert van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burger-
lijk Wetboek.

De aangevoerde schending omtrent de miskenning van de wetgeving 
inzake het taalgebruik in de beroepsakte, volstaat om tot cassatie te 
leiden.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel dient te worden 
verworpen. 

Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 

der talen in gerechtszaken, waarvan de bepalingen, krachtens artikel 40, 
eerste lid van dezelfde wet, zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid 
die van ambtswege door de rechter wordt uitgesproken, wordt voor al de 
rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechtspleging de taal gebruikt 
waarin de bestreden beslissing is gesteld.

Hieruit volgt dat de akte van hoger beroep, bepaald in artikel 1057 
Gerechtelijk Wetboek, moet gesteld worden in de taal van de bestreden 
beslissing.

Een akte van de rechtspleging moet worden geacht geheel in de taal 
van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist 
voor de regelmatigheid van de akte in die taal zijn gesteld of, in het 
geval een aanhaling in een andere taal dan deze van de rechtspleging 
is opgenomen, wanneer in de akte tevens de vertaling of de zakelijke 
inhoud ervan in de taal van de rechtspleging is weergegeven.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de eiser 
in zijn akte van hoger beroep als grief aanvoerde dat hij in het beroepen 
vonnis ten onrechte als bestuurder van zijn motorfiets werd beschouwd 
zodat hij de bescherming van de zwakke weggebruiker in de zin van 
artikel 29bis WAM-wet niet geniet en aanvoerde dat hij geen bestuurder 
was in de zin van die wetsbepaling in zoverre hij “op het ogenblik van de 
tweede impact op geen enkele wijze zijn voertuig (kon) besturen of de 
motorkracht ervan manipuleren of onder controle houden”.

De eiser voerde hierbij aan dat “algemeen wordt beschouwd als 
bestuurder, in de zin van art. 29bis WAM-wet, diegene die in concreto en 
rekeninghoudend met de feitelijke omstandigheden op het ogenblik van 
het ongeval, effectief het motorrijtuig bestuurt en die op dat ogenblik 
er effectieve controle over uitoefent. Deze controle houdt in dat men het 
stuurwiel en pedalen kan manipuleren en op die manier de motorkracht 
van het voertuig kan aanwenden”.
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Vervolgens verwees de eiser naar een zestal rechterlijke beslissingen 
waarin op basis van deze criteria beslist werd dat bepaalde personen 
geen bestuurder waren. Een van deze voorbeelden is het vonnis van de 
politierechtbank te Luik van 16 september 2004 waarvan de beslissing in 
het Frans werd geciteerd : “V. aurait-elle commis une faute en qualité 
de conductrice, par exemple en serrant mal le frein à main, n’en est pas 
moins devenue piéton dès qu’elle a quitté son véhicule sur lequel elle n’a 
plus aucun pouvoir de conduite ou de direction.”

Uit het geheel van de door de eiser in zijn akte van hoger beroep aange-
voerde grieven en argumenten blijkt dat de zakelijke inhoud van de in 
het Frans gestelde aanhaling in die akte werd weergegeven.

De appelrechters die zonder rekening te houden met de weergave van de 
zakelijke inhoud oordelen dat de eiser een argument ter ondersteuning 
van zijn grief heeft aangehaald en deze meteen in het Nederlands moest 
ontwikkelen hetzij in het Frans citeren en vervolgens in het Nederlands 
vertalen, en op deze grond het hoger beroep nietig verklaren, schenden 
de artikelen 24 en 40 Wet Taalgebruik gerechtszaken.

Het middel is in zoverre gegrond.

Omvang van cassatie

Gelet op artikel 1054, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek strekt de 
cassatie van de beslissing over het hoofdberoep zich uit tot de beslissing 
over het incidentieel beroep.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen 

rechtszitting houdende in hoger beroep.

4 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : E. Dirix, afdelingsvoorzitter. — 
Verslaggever : B. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : A. Van Ingelgem, 
advocaat-generaal m.o. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 8
5.1.12

1o kamer — 5 januari 2012 
(C. 10.0698.N)

1o eigendom. — mede-eigendom. — baSiSakTe en reglemenT van mede-
eigendom. — overSchrijving regiSTer hypoTheekkanToor.

2o voorrechTen en hypoTheken. — algemeen. — mede-eigendom. — 
baSiSakTe en reglemenT van mede.— eigendom. — overSchrijving regiSTer 
hypoTheekkanToor. 
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3o eigendom. — mede-eigendom. — zakenrechTelijk STaTuuT. — wijziging. 
— overSchrijving. — kanTmelding. — vereiSTen. 

4o voorrechTen en hypoTheken. — algemeen. — mede-eigendom. — 
zakenrechTelijk STaTuuT. — wijziging. — overSchrijving. — kanTmelding. 
— vereiSTen. 

5o vordering in rechTe. — eiS STrekkende ToT vernieTiging oF ToT 
herroeping van rechTen. — akTen aan overSchrijving onderworpen. — 
inSchrijving van de vordering op de kanT van de overSchrijving van de TiTel 
van verkrijging. — miSkenning van heT voorSchriFT. — gevolg.

6o voorrechTen en hypoTheken. — algemeen. — eiS STrekkende ToT 
vernieTiging oF ToT herroeping van rechTen. — akTen aan overSchrijving onder-
worpen. — inSchrijving van de vordering op de kanT van de overSchrijving van 
de TiTel van verkrijging. — miSkenning van heT voorSchriFT. — gevolg.

7o vordering in rechTe. — eiS STrekkende ToT vernieTiging oF ToT 
herroeping van rechTen. — akTen aan overSchrijving onderworpen. — 
inSchrijving van de vordering op de kanT van de overSchrijving van de TiTel 
van verkrijging. — miSkenning van heT voorSchriFT. — excepTie van nieT-
kanTmelding. — beoordeling door de rechTer. — aard. 

8o voorrechTen en hypoTheken. — algemeen. — eiS STrekkende ToT 
vernieTiging oF ToT herroeping van rechTen. — akTen aan overSchrijving 
onderworpen. — inSchrijving van de vordering op de kanT van de over-
Schrijving van de TiTel van verkrijging. — miSkenning van heT voorSchriFT. 
— excepTie van nieT-kanTmelding. — beoordeling door de rechTer. — aard. 

1o en 2o De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die samen de 
statuten vormen van een gebouw of een groep van gebouwen, moeten over-
geschreven worden in het register van het bevoegde hypotheekkantoor  (1). 
(Artt. 577-4, § 1, en 577-9, § 6, 2o BW ; Art. 1, eerste lid, Hypotheekwet) 

3o en 4o Zowel de verhouding van de aandelen in de gemeenschappelijke delen 
als de ermee verband houdende verdeling van de lasten raakt aan het zaken-
rechtelijk statuut van de mede-eigendom ; aangezien de eis tot wijziging van 
de verdeling van de lasten die werd opgenomen in de statuten, strekt tot 
wijziging van het zakenrechtelijk statuut van de mede-eigendom, dient deze 
eis te worden gekantmeld in de rand van de overschrijving van de statuten 
van de mede-eigendom (2). (Art. 3, eerste lid, Hypotheekwet) 

5o en 6o De inschrijving van de vordering op de kant van de overschrijving 
van de titel van verkrijging, voorgeschreven bij artikel 3, eerste lid, Hypo-
theekwet beoogt derden de mogelijkheid te geven zich te informeren over de 
mogelijke vernietiging van bepaalde rechten die voortkomen uit de betrokken 
akten ; de miskenning van het voorschrift kan voor de ingestelde rechtsvor-
dering alleen tot gevolg hebben dat daarover geen uitspraak mag worden 
gedaan zolang de inschrijving op de kant van de overschrijving van de akte 
niet is verricht (3). (Art.3, eerste lid, Hypotheekwet) 

7o en 8o Aangezien de exceptie van niet-kantmelding van de inschrijving van 
de vordering op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging 

  (1), (2), (3) Zie de concl. van het O.M.
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de openbare orde raakt, kan de partij die zich verweert tegen de aan de 
kantmelding onderworpen eis deze exceptie inroepen in elke stand van het 
geding tot aan de sluiting van het debat ; indien de partij waarvan de eis 
aan kantmelding onderworpen is, na kennisname van de door de tegenpartij 
opgeworpen exceptie van niet-kantmelding, niet overgaat tot regularisatie 
door middel van het alsnog kantmelden van de eis, moet de rechter bij wie 
de zaak aanhangig is, de eis in de regel afwijzen als niet ontvankelijk ; dit 
belet niet dat bij betwisting over de noodzaak van kantmelding, de rechter 
die oordeelt dat kantmelding vereist is, aan de eiser de mogelijkheid moet 
bieden om alsnog aan die verplichting te voldoen  (1).(Art. 3, eerste lid, 
Hypotheekwet) 

(g. e.a. T. vme reSidenTie FaSano e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :

I. SiTuering

1. Eisers stelden, als eigenaars van een appartement, een vordering in 
tegen de (Vereniging van) mede-eigenaars van het appartementsgebouw 
(verweerders) strekkende tot wijziging van de verdeling van de gemene 
lasten m.b.t. de lift.

2. Het bestreden vonnis verklaarde de vordering in wijziging van de 
kostenverdeling onontvankelijk wegens afwezigheid van kantmelding 
in toepassing van artikel 3 van de Hypotheekwet.

3. Tegen deze beslissing voeren eisers een enig middel tot cassatie aan 
dat berust op twee onderdelen.

II. beSpreking van heT middel

1. Het eerste onderdeel van het enig middel komt op tegen de beslis-
sing dat de vordering van eisers overeenkomstig artikel 3 van de Hypo-
theekwet aan kantmelding diende te worden onderworpen.

1.1. In toepassing van artikel 577-9, § 6, 2o van het Burgerlijk Wetboek 
kan iedere mede-eigenaar aan de rechter vragen de wijze van verdeling 
van de lasten te wijzigen indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, 
evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist 
is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen. 

1.2. De statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen worden 
gevormd door de basisakte en het reglement van mede-eigendom, en 
moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte. (Art. 577-4, § 1, BW).

Waar de basisakte (conform het tweede lid van voormeld artikel) de 
beschrijving moet bevatten van het onroerend geheel, van de privatieve 
en de gemeenschappelijke gedeelten en de bepaling van het aandeel 
van de gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder privatief deel is 
verbonden, daarbij rekening houdend met de respectieve waarde ervan, 
bevat het reglement van mede-eigendom (cf. het derde lid van hetzelfde 
artikel) o.m. de beschrijving van de rechten en de plichten van iedere 
mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke 

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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gedeelten (1o), evenals de criteria en de berekeningswijze van de verde-
ling van de lasten (2o).

1.3. Alle akten onder de levenden, om niet of onder bezwarende titel, 
tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere 
dan voorrechten en hypotheken, met inbegrip van de authentieke akten 
bedoeld in de artikelen 577-4, § 1, en 577-13, § 4, BW, alsmede de daarin 
aangebrachte wijzigingen, worden in hun geheel overgeschreven in een 
daartoe bestemd register, op het kantoor van bewaring der hypotheken 
van het arrondissement waar de goederen zijn gelegen. (Art. 1, eerste lid, 
Hypotheekwet).

1.4. Op grond van artikel 3 (eerste lid) van de Hypotheekwet wordt geen 
eis strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten voort-
vloeiende uit akten, aan overschrijving onderworpen, door de rechter 
ontvangen, dan na te zijn ingeschreven op de kant van de overschrijving 
van de titel van verkrijging, waarvan de vernietiging of de herroeping 
gevorderd wordt (en, in voorkomend geval, op de kant van de overschrij-
ving van de laatste overgeschreven titel). 

Het vereiste van artikel 3, eerste lid, Hypotheekwet raakt de openbare 
orde, en de rechter moet het eventueel ambtshalve opwerpen  (1).

1.5. Artikel 1 van de Hypotheekwet regelt de overdracht van onroe-
rende zakelijke rechten t.a.v. bepaalde derden. Zolang de overschrijving 
uitblijft gelden de daaraan onderworpen akten niet jegens derden die 
zonder bedrog gecontracteerd hebben (art. 1, eerste lid, in fine, Hypo-
theekwet) in de mate dat zij kunnen schaden hetzij aan de zakelijke 
rechten welke die derden bezitten op de goederen waarop bedoelde 
akten betrekking hebben, hetzij aan de rechten welke die derden op de 
goederen hebben vervolgd tegen hun schuldeiser  (2).

Met “derden” dient uiteraard in de eerste plaats te worden verstaan 
zij die geen partij zijn bij de overeenkomst tot overdracht of aanwijzing 
van de onroerende zakelijke rechten  (3).

Aanvankelijk oordeelde uw Hof dat iedere derde die kon aantonen dat 
hij hierbij belang had, zich op de bescherming van artikel 1 van de Hypo-
theekwet kon beroepen, maar bij arrest van 8 april 1957  (4) werd – afge-
zien van de “goede trouw”-vereiste – de bescherming van het artikel 1 
van de Hypotheekwet evenwel beperkt tot de gevallen waarbij de niet 
overgeschreven akten van aard zijn nadeel te brengen “hetzij aan zake-
lijke rechten welke die derden bezitten op de onroerende goederen 
waarop bedoelde akten betrekking hebben, hetzij aan de rechten welke 
die derden op de goederen hebben vervolgd tegen hun schuldenaar”.

Volgens deze (nieuwe) leer van het Hof komen met andere woorden 
enkel twee soorten conflicterende rechten in aanmerking voor de 
bescherming van artikel 1 van de Hypotheekwet : enerzijds de zakelijke 
rechten en de zakelijke zekerheidsrechten, en anderzijds de persoonlijke 

  (1) Cass. 13 maart 1884, Pas. 1884, I, 82.
  (2) Cass. 13 nov. 2003, AR C.01.0450.N, AC, 2003, nr. 571, met concl. adv.-gen. Dubrulle. 
  (3) C.-A. leunen, Voorrechten en Hypotheken, Artikelsgewijze commentaar met over-

zicht van rechtspraak en rechtsleer, Hypotheek, Art. 1 Hyp. W., nr. 62.
  (4) Cass. 8 april 1957, AC, 1957, 670.
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rechten, welke ingevolge de op een onroerend goed gestelde uitvoerings-
handelingen een zakelijk karakter hebben verkregen  (1).

1.6. Niet alle bepalingen van de basisakte en het reglement van mede-
eigendom hebben inderdaad betrekking op het zakenrechtelijk statuut. 
Zakenrechtelijk zijn deze die rechtstreeks verband houden met de 
eigendom, het gebruik en het genot van gebouw en appartement en dus 
een permanent karakter hebben (omvang van privatieve en gemeen-
schappelijke delen, beheer, lasten, enz.). Regelen van inwendige orde of 
een huishoudelijk reglement hebben dan weer een persoonlijk statuut  (2).

Omtrent de precieze juridische kwalificatie van het geheel van 
rechten en plichten dat in de statuten van het gebouw (of van de groep 
van gebouwen : cf. supra 1.2.) is opgenomen, maakt de wet evenwel geen 
opdeling.

1.7. Eisers verdedigen het standpunt dat de wetgever door het voor-
schrift van artikel 577-10, § 1, BW inzake de tegenstelbaarheid van de 
basisakte en het reglement van mede-eigendom, net zoals door het voor-
schrift van artikel 577-10, § 4, BW inzake het reglement van orde, afweek 
van de relativiteit van overeenkomsten bepaald in artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek. Krachtens dit artikel brengen overeenkomsten 
alleen gevolgen teweeg tussen contracterende partijen, brengen zij aan 
derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval 
voorzien bij artikel 1121 (van hetzelfde wetboek).

Het verbindend karakter van de statuten van het gebouw voor alle 
bewoners ervan, inzonderheid de wederkerige inroepbaarheid van 
de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de statuten van het 
gebouw tussen de houders van zakelijke of persoonlijke rechten op het 
gebouw  (3), vloeit volgens eisers aldus niet voort uit de Hypotheekwet 
– die alleen de zakelijke rechten betreft – maar uit de door de wetgever 
beoogde draagwijdte van artikel 577-10, § 1, BW. Immers zullen de 
statuten tegenstelbaar zijn aan houders van persoonlijke rechten op het 
goed (huurders), ongeacht de overschrijving, nu deze laatste de bescher-
ming beoogt van titularissen van concurrerende zakelijke rechten  (4).

1.8.De in die bepaling voorziene afwijking op de regel van de relati-
viteit van de overeenkomsten laat m.i. echter de in artikel 3 van de 
Hypotheekwet vervatte verplichting (die zoals aangegeven overigens de 
bescherming beoogt van concurrerende zakelijke rechten en dus ook van 
andere (derden) onverkort bestaan.

  (1) C.-A. leunen, o.c., nrs. 69-71.
  (2) R. derine, F. van neSTe en H. vandenberghe, Zakenrecht, Deel II, A, Gent, Story-

Scientia, 1984, 131-132, nr. 778 ; zie m.b.t. het begrip, de indeling, de kenmerken en het 
toepassingsgebied van de zakelijke rechten eveneens F. Van Neste, Zakenrecht, Boek I, 
Gent, Story-Scientia, 1990, 46-64 ; wat de zakelijke rechten en rechten met zakelijke 
kenmerken betreft : zie ook Mr. C. aSSerS, Handleiding tot de beoefening van het Neder-
lands Burgerlijk Recht, Goederenrecht, Kluwer – Deventer – 2006, 30-44).

  (3) Zie ook Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom, Verslag namens de Commissie voor 
de Justitie, Gedr. St., Kamer, 1992-93, nr. 851/7, p. 34-35.

  (4) Zie ook H. vandenberghe en S. SnaeT, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 
V, Zakenrecht, Boek III, Mede-eigendom, E. Story-Scientia, 1997, 162, nr. 70.
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De ratio legis van artikel 3 van de Hypotheekwet is dezelfde als deze 
van artikel 1 van dezelfde wet. De derde moet kennis kunnen nemen van 
het zakenrechtelijk statuut van een onroerend goed. Het betreft een 
systeem van aanvullende openbaarmaking dat de kantmelding vereist 
van een “eis strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten 
voortvloeiende uit akten aan overschrijving onderworpen”.

De eis moet vernietiging of herroeping van de onroerende zakelijke 
rechten tot voorwerp hebben of anders (en enigszins ruimer) geformu-
leerd, alle eisen die het zakenrechtelijk statuut van een onroerend goed 
kunnen beïnvloeden  (1).

Aangezien de wetgever  (2) de overschrijving in de registers van de 
hypotheekbewaarder vooropstelt als de geëigende publiciteit om aan de 
statuten van het gebouw de nodige tegenwerpbaarheid t.o.v. derden te 
bezorgen, lijkt hij er impliciet van uit te gaan dat alle bepalingen van 
de basisakte en het reglement van mede-eigendom een zakenrechtelijk 
karakter vertonen  (3).

Waar voor sommige regels uit de statuten van het gebouw een derge-
lijke kwalificatie eerder neerkomt op een wettelijke fictie  (4), houdt 
V. Sagaert  (5) zich strikt aan het onderscheid tussen zakelijke en 
persoonlijke rechten, en is hij van oordeel dat een vordering die strekt 
tot wijziging van de lastenverdeling niet moet worden gekantmeld 
(in tegenstelling tot een vordering tot wijziging van de aandelen). Hij 
betoogt dat artikel 3 van de Hypotheekwet immers enkel van toepas-
sing is op de vorderingen die het zakenrechtelijke statuut van een goed 
of recht, dat het voorwerp uitmaakt van een overschrijving, kunnen 
wijzigen. Vermits de lastenverdeling enkel betrekking heeft op de 
persoonlijke verplichtingen die aan de (grond)eigendom zijn verbonden, 
is volgens hem een kantmelding niet vereist.

Door het gebrek aan kantmelding wordt de toekomstige kopers van 
een appartement echter nuttige informatie ontzegd, en zowel van de 
verhouding van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten als van 
de ermee verband houdende verdeling van de lasten kan m.i. worden 
gezegd dat ze betrekking hebben op het zakenrechtelijk statuut van de 
mede-eigendom. De verplichting om bij te dragen in de lasten volgens de 
overeengekomen verdeelsleutel gaat overigens “propter rem”  (6) over op 
de nieuwe eigenaar van de kavel.

Wanneer men aldus voor ogen houdt dat de criteria en berekenings-
wijze van verdeling van de lasten verplicht moeten vermeld worden 
in het reglement van mede-eigendom dat samen met de basisakte het 

  (1) C.-A. leunen, Voorrechten en Hypotheken, Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Hypotheken, Art. 3-4 Hyp.W., nrs. 4 en 5.

  (2) Zie o.m. supra voetnoot 7.
  (3) H. vandenberghe en S. SnaeT, o.c., 162, nr. 70.
  (4) H. caSman, “Statuten van het appartementsgebouw. Wat de recente rechtspraak 

ons leert”, in Appartementsrecht, die Keure, 2008, (35), 38-39. 
  (5) Zie noot onder Cass. 3 april 2009, RW 2009-2010, (801), 804, De wijziging van de 

lastenverdeling in het appartementsrecht : het Hof van Cassatie brengt (een beetje) 
duidelijkheid. 

  (6) H. de page, Traité élémentaire de droit civil belge, I. VI, Brux., établissements 
E. Bruylant, 1942, 403, nr. 498.
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statuut van het gebouw vormt, deze statuten en elke wijziging ervan 
bij authentieke akte moeten opgesteld worden (art. 577-4, § 1, BW) en 
artikel 1 Hypotheekwet de akten bedoeld in dat artikel alsmede “alle 
daaraan aangebrachte wijzigen” aan overschrijving onderwerpt, de 
bijdrageplicht een kwalitatieve verbintenis is en de hypothecaire publi-
citeit bedoeld is om derden te allen tijde een duidelijke informatie te 
verschaffen  (1) lijkt, aangezien de eis tot wijziging van de verdeling van 
de lasten die werd opgenomen in de statuten aldus verband houdt met 
het zakenrechtelijk statuut van de mede-eigendom, kantmelding in deze 
m.i. dan ook volkomen verantwoord. 

Het onderdeel dat van een andere juridische stelling uitgaat, faalt 
derhalve m.i. naar recht. 

2. In het tweede onderdeel van het enig middel werpen eisers de schen-
ding op van artikel 3 (eerste en tweede lid) van de Hypotheekwet in de 
mate dat de afwezigheid van de kantmelding in dat artikel enkel tot 
gevolg kan hebben dat geen uitspraak wordt gedaan zolang de inschrij-
ving van de vordering (op de kant van de overschrijving van de titel van 
verkrijging …) niet is gebeurd en niet tot een definitieve afwijzing van 
hun vordering wegens onontvankelijkheid kan worden beslist.

2.1. Voor de eis tot vernietiging of herroeping van rechten die voort-
vloeien uit akten die aan overschrijving zijn onderworpen heeft de 
wetgever in een specifieke sanctie voorzien : aan het gebrek aan kantmel-
ding van de eis is een sanctie van procesrechtelijke aard verbonden. Indien 
zij niet gekantmeld is in de registers van de hypotheekbewaarder moet 
die vordering door de rechter als onontvankelijk beschouwd worden  (2).

Deze sanctieregeling is van openbare orde  (3). Dit betekent dat de 
onontvankelijkheid in iedere staat van het geding kan worden opge-
worpen, en dat ze door de rechter ambtshalve moet aangevoerd worden.

2.2. Het arrest van uw Hof  (4) interpreteert de exceptie van niet-
inschrijving als een louter dilatoire exceptie, in die zin dat de voor 
artikel 3 van de Hypotheekwet voorgeschreven inschrijving, beoogt om 
derden in kennis te stellen van de mogelijke vernietiging van bepaalde 
rechten voortvloeiende uit de betrokken akten, en dat de miskenning 
van het voorschrift voor de ingestelde rechtsvordering alleen tot gevolg 
kan hebben dat daarover geen uitspraak mag worden gedaan zolang de 
inschrijving op de kant van de overschrijving van de bedoelde akten niet 
is verricht.

2.3. Wanneer, zoals in deze, de partij die zich verweert – t.a.v. de aan 
kantmelding onderworpen eis de exceptie van niet-kantmelding opwerpt, 
dan kan zij dat m.i. – nu de betrokken exceptie de openbare orde raakt – 
in elke stand van het geding inroepen tot aan de sluiting van de debatten 
in laatste aanleg, en zelfs de eerste maal voor het Hof.  (5) Indien de 

  (1) J. kokelenberg e.a., “Overzicht rechtspraak Zakenrecht (2000-2008)”, TPR, 2009, 
(1113), 1453, nr. 378.

  (2) C.-A. leunen, o.c., Art. 3-4, Hyp. W., nr. 12.
  (3) Cass. 13 nov. 1981, Pas., 1982, I, 365.
  (4) Cass. 17 feb. 1984, AR nr. 3954, AC 1983-84, nr. 342.
  (5) Cass. 7 feb. 1929, Pas. 1929, I, 83 ; Cass. 17 maart 1932, Pas. 1932, I, 112 ; Cass. 11 jan. 

1951, AC 1951, nr. 247.
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vordering in laatste aanleg ten gronde wordt afgewezen terwijl er geen 
kantmelding van de nochtans aan deze formaliteit onderworpen eis 
was gebeurd, en dit verzuim noch door de partijen noch door de rechter 
ambtshalve werd ingeroepen, heeft het opwerpen van de exceptie van 
niet-kantmelding evenwel geen zin meer en kan hieruit geen cassatie-
middel meer worden geput  (1) nu die exceptie geen doel meer heeft en 
geen gevolg meer kan sorteren wanneer de vordering reeds definitief is 
afgewezen in laatste aanleg. 

2.4. Indien nu de partij wier eis aan kantmelding onderworpen is, na 
kennisname van die exceptie opgeworpen door de andere partij(en), 
evenwel niet overgaat tot de regularisatie hiervan door middel van het 
vooralsnog kantmelden van haar eis, komt het mij dan ook voor dat de 
rechter bij wie de zaak aanhangig werd gemaakt deze eis in die omstan-
digheden sowieso zal mogen afwijzen als niet ontvankelijk. Het gebrek 
bestaande in de niet-kantmelding van de aan deze formaliteit onder-
worpen eis is immers, zowel wanneer de exceptie door de verwerende 
partij(en) zelf wordt opgeworpen als wanneer – gezien het openbare orde-
karakter – de rechter het ambtshalve vaststelt en de debatten terzake 
heropent, nog herstelbaar in de loop van het geding onder de vorm van 
een a posteriori in overeenstemming brengen met de voorschriften  (2).

2.5. Uit dit alles volgt m.i. dat het dilatoire karakter van de exceptie 
van niet-kantmelding als dusdanig dient geïnterpreteerd te worden dat 
de rechter de grond van de zaak niet zal mogen onderzoeken tot aange-
toond is dat de eis werd ingeschreven in de kant van de overschrijving. 
Indien derhalve niet aan de publiciteitsvereiste van artikel 3, eerste lid, 
Hypotheekwet werd voldaan – noch ter gelegenheid van het inleiden van 
de eis, noch achteraf na het opwerpen van de desbetreffende exceptie 
door de verwerende partij(en) of door de rechter – zal de vordering door 
de rechter op vraag van de verwerende partij(en) of ambtshalve m.i. 
aldus wel degelijk onontvankelijk mogen worden verklaard, nu in die 
omstandigheden geen wettelijke verplichting tot het opschorten van de 
uitspraak vereist wordt.

Het tweede onderdeel lijkt mij in zoverre dan ook niet te kunnen 
aangenomen worden.

III. concluSie : verwerping

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep door de 
rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 20 februari 2009.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 
18 oktober 2011 een schriftelijke conclusie neergelegd.

  (1) Cass. 17 feb. 1984, AR nr. 3954, AC 1983-84, nr. 342.
  (2) Zie G. van haegenborgh, Een onderzoek naar de draagwijdte van de publiciteits-

maatregelen opgelegd door artikel 72 Decreet Ruimtelijke Ordening, TROS 1998, 401-402, 
nr. 14 ; vgl. A. kluySkenS, Beginselen van burgerlijk recht, VI, Voorrechten en Hypotheken, 
Antwerpen, Standaard, 1951, 51 en nr. 36.
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Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. caSSaTiemiddel

De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

 — de artikelen 543, 577-2, § 9, 577-3, 577-9, § 6, 2o, 1101, 1126, 1134 en 1165 Burgerlijk 
Wetboek ;

 — artikel 577-4, § 1, Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing vóór de wijziging 
bij artikel 3 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te 
maken ;

 — artikel 577-10, § 1, Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing vóór de wijziging 
bij artikel 12 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te 
maken ;

 — de artikelen 1, 3, eerste en tweede lid, en 4 van de wet van 16 december 1851 
op de Voorrechten en Hypotheken, die Titel XVIII van Boek III van het Burger-
lijk Wetboek uitmaakt (hierna afgekort “Hypotheekwet”).

Bestreden beslissing

Het bestreden vonnis verklaart, na alle strijdige en meeromvattende besluiten 
te hebben verworpen als niet dienend, overbodig of ongegrond het hoger beroep 
van eisers ongegrond het incidenteel beroep van eerste en vierde tot en met 
negende verweerders, enerzijds, en van tweede en derde verweerders, anderzijds, 
deelsgegrond, doet het beroepen vonnis gedeeltelijk te niet in de mate dat de 
vorderingen van eisers tot wijziging van de verdeelsleutel van de liftkosten 
ontvankelijk werden verklaard, en opnieuw wijzende, wijst de vorderingen van 
eisers tot wijziging van de verdeelsleutel inzake de liftkosten af als onontvanke-
lijk overeenkomstig artikel 3 Hypotheekwet, en veroordeelt eisers tot de kosten, 
op volgende gronden :

“2.1. Voorafgaandelijk aan de principale grieven van (eisers) nopens de beoorde-
ling van hun initiële vordering ten gronde dienen de incidentele grieven en middelen 
van (eerste, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende verweerders), ener-
zijds, en van (tweede en derde verweerders), anderzijds, nopens de ontvankelijkheid 
van de oorspronkelijke vorderingen van (eisers) te worden onderzocht.

(Eerste, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende verweerders) voeren 
in graad van beroep genomen besluiten bij wege van incidenteel beroep aan dat 
zij zich gegriefd weten door het aangevochten vonnis in de mate dat de eerste 
rechter de initiële vorderingen van oorspronkelijke eisers, (eisers), ontvanke-
lijk heeft verklaard. In het beschikkende gedeelte van hun in graad van beroep 
genomen besluiten vorderen zij op die gronden de afwijzing van het hoger beroep 
van (eisers), daar waar zij in wezen bedoelen de oorspronkelijke vorderingen van 
(eisers) te horen afwijzen als onontvankelijk.

(Tweede en derde verweerders) besluiten aanvankelijk in dezelfde zin als 
(eerste, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende verweerders), doch 
hebben uiteindelijk bij synthesebesluiten hun incidenteel beroep correct gefor-
muleerd, met name dat zij het hoger beroep als ontvankelijk beschouwen doch 
bij wege van incidenteel beroep de afwijzing vorderen van de oorspronkelijke 
vorderingen van (eisers) als onontvankelijk.
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De vorderingen van (eerste, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende 
verweerders) zullen derhalve op dezelfde wijze worden beoordeeld, nu het de 
appelrechter behoort de vorderingen der partijen desnoods te herkwalificeren 
in de mate dat zij enige logica vertonen (cfr. Luik, 23 april 1996, P&B 1996, 124 ; 
E. kringS, “Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding”, R.W. 
83-84, 344 nr. 10).

(Eerste, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende verweerders) ener-
zijds, en (tweede en derde verweerders), anderzijds, hebben in eerste aanleg 
aangevoerd dat de oorspronkelijke vorderingen van (eisers) ontoelaatbaar dan 
wel onontvankelijk zouden zijn bij gebreke aan kantmelding overeenkomstig 
art. 3 Hypotheekwet.

Deze exceptie werd door de eerste rechter afgewezen onder de overweging dat de 
vordering van (eisers) tot wijziging van de verdeling der kosten met betrekking 
tot de lift niet de zakelijke rechten van de mede-eigendom raakten doch enkel 
de persoonlijke schuld van een privatieve eigenaar tot het bijdragen in de kosten 
mbt. de lift, overeenkomstig de verdeelsleutel zoals bepaald in de basisakte.

Deze rechtbank zetelende in hoger beroep kan de beoordeling van de eerste 
rechter dienaangaande niet bijtreden.

Waar het betalen van deze kosten met betrekking tot de lift, éénmaal deze 
werden berekend en gevorderd door de syndicus, inderdaad een persoonlijke 
schuld van de mede-eigenaren uitmaakt kan dit niet zomaar gesteld worden voor 
wat betreft de verdeelsleutel mbt. de liftkosten zelf, nu deze werd vastgelegd in 
de basisakte van de vereniging van mede-eigenaren die het zakelijk statuut van 
de mede-eigendom uitmaakt. Deze basisakte is een authentieke akte, verleden 
voor notaris De Cooman te Gent van 20.02.1966 en is uiteraard onderworpen aan 
overschrijving op het hypotheekkantoor overeenkomstig art. 1 Hypotheekwet. 
In de mate dat (eisers) de wijziging vorderen van deze verdeelsleutel en in de 
mate dat zij aldus de wijziging vorderen van de bepalingen der basisakte dien-
aangaande, stellen zij inderdaad een vordering die strekt tot wijziging of tot 
herroeping van een recht dat voortvloeit uit een akte die aan overschrijving is 
onderworpen, zoals bedoeld in artikel 3 Hypotheekwet.

De vordering van (eisers) strekt aldus niet tot de wijziging van de berekening 
der liftkosten omdat deze onjuist zouden zijn becijferd of omdat zij niet conform 
de basisakte zouden zijn uitgevoerd, maar hun vordering strekt juist tot het 
wijzigen van de basisakte zelf omdat zij menen dat de aldaar bepaalde verdeel-
sleutel niet rechtvaardig zou zijn dan wel hen een nadeel berokkent. Aldus strekt 
de vordering van (eisers) tot het wijzigen van de basisakte zelf, met name voor 
wat betreft de aldaar bepaalde verdeelsleutel die per afzonderlijk privatief wordt 
bepaald.

In de mate dat (eisers) de wijziging vorderen van deze in de basisakte vermelde 
verdeelsleutel streven zij een wijziging na van de zakelijke rechten die aan elk 
privatief zijn verbonden, met name het aandeel dat elk privatief dient te dragen 
in de verdeling der liftkosten. Dit is onmiskenbaar een vordering die strekt tot 
wijziging of tot herroeping van een recht die voortvloeit uit een akte die aan 
inschrijving is onderworpen.

Dergelijke vordering dient overeenkomstig art. 3 Hypotheekwet te worden 
onderworpen aan kantmelding.

Deze vaststelling wordt geïllustreerd door het probleem van tegenstelbaarheid 
van een afwijkende verdeelsleutel nopens de liftkosten ten overstaan van even-
tuele nieuwe mede- eigenaren binnen de mede-eigendom. Wanneer deze nieuwe 
mede-eigenaren een privatief zouden verwerven met mededeling van de basis-
akte van 20.02.1966 zonder dat onderhavige betwisting nopens de wijziging van 
de verdeelsleutel hen tegenstelbaar zou zijn, bij gebreke aan kantmelding in 
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het hypotheekkantoor, dan zouden zij nog de verdeling der liftkosten kunnen 
vorderen aan de hand van de verdeelsleutel zoals vermeld in de basisakte van 
20.02.1966, terwijl opzichtens de huidige mede-eigenaren en de vereniging van 
mede-eigenaren een gewijzigde verdeelsleutel zou moeten worden toegepast, 
hetgeen meteen zou inhouden dat de syndicus nooit een correcte afrekening zou 
kunnen maken.

Aan deze vaststelling wordt geen afbreuk gedaan door de beweringen van 
(eisers) zelf waar zij aanvoeren dat zij zouden hebben aangeboden om de betref-
fende dagvaarding van 25.04.2006 te laten kantmelden en dat zulks door de hypo-
theekbewaarder zou zijn geweigerd. Het stuk 10 dat (eisers) dienaangaande voor-
leggen betreft enkel een fotokopij van één pagina uit een niet nader omschreven 
vademecum genaamd “Samenvatting van de hypothecaire formaliteiten” waarbij 
onder punt B. vermeld wordt dat aan kantmelding wordt onderworpen : “2o het 
stuk dat het geding inleidt om ... een wijziging te bekomen van de verdeling van 
de aandelen in de gemeenschappelijke delen”.

Dit stuk kan deze rechtbank zetelende in hoger beroep geenszins overtuigen 
van de bewering dat het verzoek van (eisers) tot kantmelding zou zijn geweigerd. 
Zelfs indien dergelijk verzoek zou zijn geweigerd, zou dit hoogstens zijn gevolg 
kunnen hebben voor de eventuele aansprakelijkheid van de hypotheekbewaarder 
wegens een onterechte weigering, maar raakt dit geenszins de ontvankelijkheid 
van de inleidende dagvaarding die overeenkomstig artikel 3 Hypotheekwet nood-
zakelijk diende te worden gekantmeld. Van een weigering tot kantmelding wordt 
door de hypotheekbewaarder overigens steeds een stuk opgeleverd. Dit stuk ligt 
niet voor.

Nu vast staat dat deze inleidende dagvaarding niet werd gekantmeld overeen-
komstig art. 3 Hypotheekwet, kan deze rechtbank zetelende in hoger beroep niet 
anders dan de onontvankelijkheid vaststellen van de initiële vorderingen van 
(eisers) tot wijziging van de basisakte en tot wijziging van de verdeelsleutel mbt. 
de liftkosten.

Het aangevochten vonnis dient wat dit betreft te worden hervormd zodat het 
incidenteel beroep van (eerste, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende 
verweerders) enerzijds en van (tweede en derde verweerders) anderzijds gegrond 
was.

2.2. Nu uit hoger vermelde overwegingen blijkt dat de initiële vordering van 
(eisers) strekkende tot wijziging van de verdeelsleutel der liftkosten, zoals 
bepaald in de basisakte van 20.02.1966, onontvankelijk waren dienen de grieven 
van (eisers) gericht tegen het eerste vonnis in de mate dat de eerste rechter deze 
vorderingen ongegrond had beoordeeld, niet verder te worden onderzocht.

Het eerste vonnis kan worden bevestigd waar deze vorderingen werden afge-
wezen, zij het thans onder de vaststelling dat deze vorderingen onontvankelijk 
waren en niet ongegrond.

Het hoger beroep van (eisers) is ongegrond wat dit betreft.”

Grieven

Eerste onderdeel

1. Luidens artikel 577-4, § 1, Burgerlijk Wetboek, in zijn versie zoals aangegeven 
in de aanhef van het middel, dient het reglement van mede-eigendom, dat samen 
met de basisakte de statuten van het gebouw vormt, alsook iedere wijziging die 
daarin wordt aangebracht, het voorwerp te zijn van een authentieke akte, en 
dient het te bevatten 1o de beschrijving van de rechten en plichten van iedere 
mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten, 
2o de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten, 3o de regels 
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betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de 
algemene vergadering, en 4o de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang 
van diens bevoegdheid en de duur van zijn mandaat.

Overeenkomstig artikel 1 Hypotheekwet dienen de basisakte en het reglement 
van mede-eigendom, alsmede de daarin aangebrachte wijzigingen, te worden 
overgeschreven.

Krachtens artikel 1165 Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten alleen 
gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen, brengen zij aan derden 
geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval voorzien bij 
artikel 1121 van hetzelfde wetboek.

In afwijking van artikel 1165 Burgerlijk Wetboek bepaalt artikel 577-10, § 1, 
Burgerlijk Wetboek, in zijn versie zoals aangegeven in de aanhef van het middel, 
dat de bepalingen van de statuten rechtstreeks kunnen worden tegengesteld 
“door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een 
zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom”.

Op grond van dit laatste voorschrift is niet alleen het bestaan van de statuten 
van het gebouw tegenwerpelijk aan derden, doch zijn ook de rechten en plichten 
die uit de statuten voortvloeien wederkerig verbindend en inroepbaar voor de 
houders van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom.

2. Naar luid van artikel 577-9, § 6, 2o, Burgerlijk Wetboek kan iedere mede-eige-
naar aan de rechter vragen “de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, 
indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te 
wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw 
aangebrachte wijzigingen”.

Krachtens artikel 3, eerste en tweede lid, Hypotheekwet wordt geen eis strek-
kende tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit akten, 
aan overschrijving onderworpen, door de rechter ontvangen, dan na te zijn inge-
schreven op de kant der overschrijving van de titel van verkrijging, waarvan de 
vernietiging of de herroeping gevorderd wordt, en, in voorkomend geval, op de 
kant der overschrijving van de laatste overgeschreven titel (eerste lid), en wordt 
iedere uitspraak op zodanige eis eveneens ingeschreven achter de inschrijving die 
bij de vorige paragraaf is voorgeschreven (tweede lid).

Luidens artikel 4 Hypotheekwet blijven alle vervreemdingen die gedaan zijn en 
alle hypotheken en andere zakelijke lasten die gevestigd zijn vóór de bij artikel 3 
vereiste inschrijving, geldig, ingeval noch de herroeping noch de vernietiging 
nadeel kunnen toebrengen aan zodanige rechten, vóór de rechtsvordering toege-
staan (eerste lid). Indien de eis niet is ingeschreven, zal het vonnis van herroe-
ping of van vernietiging, ten aanzien van derden, eerst gevolg hebben van de dag 
waarop het zal zijn ingeschreven (tweede lid).

3. De bij artikel 1 Hypotheekwet voorgeschreven publiciteit regelt de tegen-
stelbaarheid van de uit de overgeschreven akten blijkende onroerende zakelijke 
rechten aan derden die zonder bedrog hebben gecontracteerd en titularis zijn van 
concurrerende zakelijke rechten op hetzelfde goed.

De artikelen 3 en 4 Hypotheekwet betreffen een systeem van aanvullende open-
baarmaking waarbij voornoemde derden in kennis worden gesteld van de moge-
lijke vernietiging van de onroerende zakelijke rechten die voortvloeien uit de 
titels onderworpen aan overschrijving.

4. De criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten van de 
mede-eigendom, opgenomen in het reglement van mede-eigendom, betreffende 
persoonlijke verplichtingen, in de zin van de artikelen 1101, 1126, 1134, Burgerlijk 
Wetboek, die aan de eigendom zijn verbonden.

De zakelijke rechten in de gedwongen mede-eigendom betreffen de rechten 
bepaald in artikel 543 Burgerlijk Wetboek en, overeenkomstig de artikelen 577-2, 
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§ 9, en 577-3 Burgerlijk Wetboek, de verdeling van het eigendomsrecht van een 
gebouw tussen verschillende personen volgens kavels die elk een privatief gedeelte 
en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten.

5. Nu een vordering tot wijziging van de in het reglement van mede-eigendom 
bepaalde lastenverdeling wegens persoonlijke benadeling, met toepassing van 
artikel 577-9, § 6, 2o, Burgerlijk Wetboek, geen vordering in vernietiging of herroe-
ping van een zakelijk recht betreft, doch enkel de wijziging van de persoonlijke 
verplichtingen van de appartementseigenaar tot bijdrage in de gemeenschappelijke 
kosten beoogt, dient deze vordering niet overeenkomstig artikel 3 Hypotheekwet 
te worden gekantmeld.

De omstandigheden dat de verdeelsleutel van de lasten van de gedwongen mede-
eigendom is opgenomen in het reglement van mede-eigendom, dat dit reglement 
van mede-eigendom bij authentieke akte is verleden en, overeenkomstig artikel 1 
Hypotheekwet, is overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder, en 
de omstandigheid dat de wijzigingen van dit reglement eveneens, overeenkomstig 
dezelfde wetsbepaling, dienen overgeschreven te worden, doet geen afbreuk aan 
de afwezigheid van verplichting tot kantmelding, nu deze verdeelsleutel, anders 
dan de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten, niet het 
zakelijkenrechtelijk statuut van het gebouw betreft.

Het bestreden vonnis kon dan ook niet wettig oordelen dat de verdeelsleutel 
inzake de liftkosten het “zakelijk statuut” van de mede-eigendom betreft (schen-
ding van de artikelen 543, 577-2, § 9, 577-3, 577-10, § 1, deze laatste wetsbepaling in 
haar versie zoals aangegeven in de aanhef van het middel, 1101, 1126, 1134 en 1165 
Burgerlijk Wetboek), en dat de door eiser ingeleide vordering in wijziging van de 
in het reglement van mede-eigendom bepaalde verdeelsleutel van de liftkosten, 
een vordering is die strekt tot wijziging of tot herroeping van een zakelijk recht 
dat voortvloeit uit een akte die aan overschrijving is onderworpen, als bedoeld 
in artikel 3 Hypotheekwet (schending van dezelfde wetsbepalingen en de arti-
kelen 577-4, § 1, deze bepaling in haar versie zoals aangegeven in de aanhef van 
het middel, en 577-9, § 6, 2o, Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1, 3, eerste en 
tweede lid, en 4 Hypotheekwet), en kon dienvolgens niet wettig eisers vordering 
onontvankelijk verklaren wegens afwezigheid van kantmelding (schending van 
alle voornoemde wetsbepalingen).

Tweede onderdeel

6. Zelfs indien, anders dan aangevoerd in het eerste onderdeel, zou dienen te 
worden aangenomen dat de vordering van eisers in wijziging van de verdeelsleutel 
van de liftkosten met toepassing van artikel 3 Hypotheekwet dient gekantmeld te 
worden, dan nog kon het bestreden vonnis niet wettig eisers’ vordering  definitief 
onontvankelijk verklaren.

7. Naar luid van artikel 3, eerste en tweede lid, Hypotheekwet wordt geen eis, 
strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit 
akten, aan overschrijving onderworpen, door de rechter ontvangen, dan na te zijn 
ingeschreven op de kant der overschrijving van de titel van verkrijging, waarvan 
de vernietiging of de herroeping gevorderd wordt, en, in voorkomend geval, op de 
kant der overschrijving van de laatste overgeschreven titel (eerste lid), en wordt 
iedere uitspraak op zodanige eis eveneens ingeschreven achter de inschrijving die 
bij de vorige paragraaf is voorgeschreven (tweede lid).

De inschrijving van de vordering op de kant van de overschrijving van de titel 
van verkrijging althans van de laatst overgeschreven akte, voorgeschreven door 
artikel 3 Hypotheekwet, beoogt derden in kennis te stellen van de mogelijke 
vernietiging van bepaalde rechten, voortvloeiende uit de betrokken akten. De 
miskenning van het voorschrift kan alleen tot gevolg hebben dat daarover geen 
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uitspraak mag worden gedaan zolang de inschrijving op de kant van de over-
schrijving van de bedoelde akten niet is verricht. De afwezigheid van kantmel-
ding kan hersteld worden door in hoger beroep over te gaan tot vervulling van 
deze formaliteit.

De afwezigheid van kantmelding geeft dan ook slechts aanleiding tot een 
opschortende, dilatoire exceptie, waarbij de vordering, ook in hoger beroep, niet 
zondermeer onontvankelijk kan verklaard worden wanneer de eiser, na betwis-
ting in hoofdorde van de toepassing van artikel 3 Hypotheekwet op de ingestelde 
vordering, in ondergeschikte orde, in zoverre wel tot toepassing van artikel 3 
Hypotheekwet op de ingestelde vordering zou besloten worden, verzoekt de zaak 
uit te stellen teneinde alsnog de formaliteit van kantmelding te vervullen.

8. Eisers vroegen te dezen voor de appelrechters in hoofdorde de bevestiging 
van de beslissing a quo dat hun vordering niet met toepassing van artikel 3 Hypo-
theekwet diende te worden gekantmeld. In ondergeschikte orde verzochten eisers 
de appelrechters uitdrukkelijk dat, in zoverre de rechtbank zou oordelen dat 
de vordering toch diende te worden gekantmeld, de procedure zou worden opge-
schort om eisers toe te laten alsnog aan deze verplichting te voldoen.

9. Het bestreden vonnis oordeelt, anders dan de eerste rechter, dat de vorde-
ring wel dient gekantmeld te worden overeenkomstig artikel 3 Hypotheekwet, 
en besluit “(dat nu vaststaat) dat (de) inleidende dagvaarding niet werd gekant-
meld overeenkomstig artikel 3 Hypotheekwet, (de) rechtbank zetelend in hoger 
beroep, niet anders (kan) dan de onontvankelijkheid vaststellen van de initiële 
vorderingen van (eisers) tot wijziging van de basisakte en tot wijziging van de 
verdeelsleutel m.b.t. de liftkosten.”

Door aldus tot definitieve afwijzing van eisers’ vordering te besluiten wegens 
onontvankelijkheid “overeenkomstig artikel 3 Hypotheekwet” en eisers vervol-
gens te veroordelen tot de kosten van het hoger beroep, in plaats van zijn 
uitspraak uit te stellen totdat aan de formaliteit van overschrijving is voldaan, 
miskent het bestreden arrest artikel 3, eerste en tweede lid, Hypotheekwet.

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 577-4, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek moeten de 
basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het 
gebouw of van een groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging 
die daarin wordt aangebracht, het voorwerp zijn van een authentieke 
akte. 

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling moet de basisakte de 
beschrijving bevatten van het onroerend geheel, van de privatieve en 
de gemeenschappelijke gedeelten en de bepaling van het aandeel van de 
gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder privatief deel is verbonden, 
daarbij rekening houdend met de respectieve waarde ervan.

Luidens het derde lid van die wetsbepaling moet het reglement van 
mede-eigendom bevatten :

1o de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar 
betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten ;

2o de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten ;
3o de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de 

bevoegdheid van de algemene vergadering ;
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4o de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van diens 
bevoegdheid en de duur van zijn mandaat.

Krachtens artikel 577-9, § 6, 2o, Burgerlijk Wetboek kan iedere mede-
eigenaar aan de rechter vragen de wijze van verdeling van de lasten 
te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de 
berekening ervan te wijzigen indien deze onjuist is of onjuist is geworden 
ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.

Krachtens artikel 1, eerste lid, Hypotheekwet worden alle akten onder de 
levenden, om niet of onder bezwarende titel, tot overdracht of aanwijzing 
van onroerende zakelijke rechten, andere dan voorrechten en hypotheken 
met inbegrip van de authentieke akten bedoeld in de artikelen 577-4, § 1 en 
577-13, § 4, Burgerlijk Wetboek, alsmede van de daarin aangebrachte wijzi-
gingen, in hun geheel overgeschreven in een daartoe bestemd register, op 
het kantoor van bewaring der hypotheken van het arrondissement waar 
de goederen zijn gelegen. Tot dan kan men zich op die akten niet beroepen 
tegen derden die zonder bedrog gecontracteerd hebben.

Hieruit volgt dat de basisakte en het reglement van mede-eigendom, 
die samen de statuten vormen van een gebouw of een groep van gebouwen, 
moeten overgeschreven worden in het register van het bevoegde hypo-
theekkantoor.

Krachtens artikel 3, eerste lid, Hypotheekwet wordt geen eis strek-
kende tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit 
akten, aan overschrijving onderworpen door de rechter ontvangen, dan 
na te zijn ingeschreven op de kant der overschrijving van de titel van 
verkrijging, waarvan de vernietiging of de herroeping gevorderd wordt, 
en, in voorkomend geval, op de kant der overschrijving van de laatst 
overgeschreven titel.

Zowel de verhouding van de aandelen in de gemeenschappelijke delen 
als de ermee verband houdende verdeling van de lasten raakt aan het 
zakenrechtelijk statuut van de mede-eigendom.

Aangezien de eis tot wijziging van de verdeling van de lasten die werd 
opgenomen in de statuten, strekt tot wijziging van het zakenrechtelijk 
statuut van de mede-eigendom, dient deze eis te worden gekantmeld in 
de rand van de overschrijving van de statuten van de mede-eigendom.

De appelrechters die oordelen dat een vordering tot wijziging van de 
verdeelsleutel van de liftkosten die in de basisakte werd opgenomen, 
overeenkomstig artikel 3 Hypotheekwet onderworpen is aan kantmel-
ding, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 3, eerste lid, Hypotheekwet wordt geen eis strek-
kende tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit 
akten, aan overschrijving onderworpen door de rechter ontvangen, dan 
na te zijn ingeschreven op de kant der overschrijving van de titel van 
verkrijging, waarvan de vernietiging of de herroeping gevorderd wordt, 
en, in voorkomend geval, op de kant der overschrijving van de laatst 
overgeschreven titel.

ARREST-2012-01.indb   37 17/01/13   17:27



38 ARRESTEN VAN CASSATIE 5.1.12 - N° 8

De inschrijving van de vordering op de kant van de overschrijving van 
de titel van verkrijging, voorgeschreven bij artikel 3, eerste lid, Hypo-
theekwet beoogt derden de mogelijkheid te geven zich te informeren 
over de mogelijke vernietiging van bepaalde rechten die voortkomen 
uit de betrokken akten. De miskenning van het voorschrift kan voor de 
ingestelde rechtsvordering alleen tot gevolg hebben dat daarover geen 
uitspraak mag worden gedaan zolang de inschrijving op de kant van de 
overschrijving van de akte niet is verricht.

Aangezien de exceptie van niet-kantmelding de openbare orde raakt, 
kan de partij die zich verweert tegen de aan kantmelding onderworpen 
eis deze exceptie inroepen in elke stand van het geding tot aan de slui-
ting van het debat.

Indien de partij waarvan de eis aan kantmelding onderworpen is, na 
kennisname van de door de tegenpartij opgeworpen exceptie van niet-
kantmelding, niet overgaat tot regularisatie door middel van het alsnog 
kantmelden van de eis, moet de rechter bij wie de zaak aanhangig is, de 
eis in de regel afwijzen als niet-ontvankelijk.

Dit belet niet dat bij betwisting over de noodzaak van kantmelding, 
de rechter die oordeelt dat kantmelding vereist is, aan de eiser de moge-
lijkheid moet bieden om alsnog aan die verplichting te voldoen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de eisers 
voor de appelrechters in hoofdorde de bevestiging hebben gevorderd van 
de beslissing in eerste aanleg dat hun vordering niet met toepassing 
van artikel 3 Hypotheekwet diende te worden gekantmeld en in subsi-
diaire orde verzochten dat, in zoverre de rechtbank zou oordelen dat 
toch kantmelding diende te gebeuren van hun vordering, de procedure 
zou worden opgeschort om hen toe te laten alsnog aan deze verplichting 
te voldoen.

De appelrechters die oordelen dat bij gebrek aan kantmelding zij “niet 
anders dan de onontvankelijkheid (kunnen) vaststellen van de initiële 
vorderingen van [de eisers] tot wijziging van de basisakte en tot wijzi-
ging van de verdeelsleutel mbt. de liftkosten”, verantwoorden hun 
beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het oordeelt dat de vorde-

ring van de eisers tot wijziging van de verdeelsleutel voor de liftkosten 
onontvankelijk is en uitspraak doet over de kosten.

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

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

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

5 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Andersluidende conclusie : de 
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heer Van Ingelgem, advocaat-generaal m.o. — Advocaten : mevr. Geinger 
en de heer Van Eeckhoutte.

N° 9
5.1.12

1o kamer — 5 januari 2012 
(C.10.0712.N) 

1o overeenkomST. — rechTen en verplichTingen van parTijen. 
— TuSSen parTijen. — vernieTiging. — gevolg. 

2o overeenkomST. — rechTen en verplichTingen van parTijen. 
— TuSSen parTijen. — koop. — nieTigverklaring. — verkoper. — reSTiTu-
TieplichT. — verSchuldigde inTereST. — Termijn. 

3o koop. — nieTigverklaring. — verkoper. — reSTiTuTieplichT. — verSchul-
digde inTereST. — Termijn. 

4o inTereSTen. — algemeen. — koopovereenkomST. — nieTigverklaring. 
— verkoper. — reSTiTuTieplichT. — verSchuldigde inTereST. — Termijn.

1o De vernietiging van een overeenkomst die ex tunc uitwerking heeft, 
verplicht in de regel elk van de partijen ertoe de prestaties terug te geven die 
krachtens die vernietigde overeenkomst zijn ontvangen  (1).

2o, 3o en 4o Indien een verkoopovereenkomst wordt nietig verklaard, dan is op de 
bedragen die het voorwerp uimaken van de restitutieplicht van de verkoper, in 
beginsel, slechts interest verschuldigd vanaf de ingebrekestelling. 

(c. e.a. T. d. e.a.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 4 juni 2010.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 1108, 1109, 1110, 1117, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing

Het hof van beroep doet de beslissing van de eerste rechter over de vordering in 
nietigverklaring van eerste en tweede verweerders tegen eisers teniet, vernietigt 

  (1) Cass. 21 mei 2004, AR C.03.0501.F, AC 2004, nr. 274.
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de verkoop van het perceel “bouwgrond” gelegen te Geraardsbergen (Moerbeke) 
op grond van substantiële dwaling in hoofde van de kopers en veroordeelt eisers, 
ieder naar hun aandeel in de nalatenschap, tot betaling aan het echtpaar D. R.-J. 
van de sommen van 30.243,01 euro en 74,37 euro, beide sommen te vermeerderen 
met de vergoedende interest vanaf het ogenblik dat het echtpaar deze sommen 
heeft betaald tot op de datum van de uitspraak en vanaf de dagvaarding gerechte-
lijke rente genoemd, verleent het echtpaar voorbehoud voor wat betreft de gevor-
derde kosten verkoop, begroot op 6.048,60 euro (meer het gebeurlijk aankleven 
van interesten) tot beloop van dat gedeelte waarvan zij aantonen dat het niet 
recupereerbaar is op de overheid in toepassing van artikel 209, 2o Wb. Reg.

Over de gevolgen van de vernietiging van de koopovereenkomst op grond van 
een substantiële dwaling overweegt het hof van beroep het volgende :

“Deze nietigverklaring doet de rechtshandeling van de koop-verkoop ex tunc uit 
de rechtsorde verdwijnen en de partijen dienen wederzijds in hun situatie en hun 
vermogen quo ante (van vóór de verkoop) teruggeplaatst te worden.

Dit betekent dat (eisers) het onroerend goed in kwestie terugkrijgen (in goede 
staat) in hun vermogen en dit opnieuw kunnen gaan verkopen aan de waarde van 
de landbouwgrond die het steeds is geweest, volgens de waarde die deze grond op 
heden heeft (en die uiteraard ook is toegenomen in vergelijking met 1980).

Er kan niet genoeg gewezen worden op het feit dat, ook al waren ze te goeder 
trouw, de rechtsvoorgangers van de (eisers) de landbouwgrond in kwestie eigen-
lijk niet vermochten te verkopen als bouwgrond. Aldus vermochten ze te dezen 
geen aanspraak te maken op de verkoopprijs in kwestie, precies omdat deze prijs 
enkel werd gegeven omdat de kopers dachten dat de grond bebouwbaar was, wat 
achteraf niet bleek te zijn en eigenlijk nooit was geweest.

Aldus beschikken de erven reeds sinds de verkoop in 1980 in hun vermogen over 
een verkoopprijs waar ze eigenlijk in se geen aanspraak vermochten op te maken. 
Deze verkoopprijs hebben ze al die jaren kunnen beleggen en heeft hen al die 
jaren opbrengst opgeleverd, ofwel hebben ze aan de hand daarvan het aangaan 
van een lening (aan niet geringe intrestvoeten) kunnen vermijden, wat een verge-
lijkbaar voordeel heeft opgeleverd.

Thans en als gevolg van de nietigverklaring voormeld dienen de (eisers), elk 
gehouden volgens hun respectief aandeel in de nalatenschap van wijlen hun 
rechtsvoorganger, de ontvangen koopsom van 30.243,01 euro (voorheen 1.220.000 
BEF) terug te betalen, te vermeerderen met de vergoedende rente vanaf het ogen-
blik dat (eerste en tweede verweerders) deze som hebben betaald tot op heden (en 
vanaf dagvaarding gerechtelijke rente genoemd).

Wat de gevorderde terugbetaling van de notariële kosten van 6.048,60 euro (voor-
heen 244.000 BEF) betreft (zonder dat daarvan nader detail wordt gegeven door de 
(eerste en tweede verweerders)), verleent het hof [van beroep] enkel voorbehoud 
onder verwijzing naar art. 209, 2o W. Reg. dat bepaalt dat de registratierechten 
vatbaar zijn voor teruggaven van zodra een vonnis of arrest wordt geveld dat in 
kracht van gewijsde treedt en de vernietiging van een verkoop beveelt. Slechts 
die kosten waarvan aangetoond wordt dat zij op deze wijze niet teruggekregen 
kunnen worden, zullen op de (eisers) kunnen worden verhaald.

De gevorderde terugbetaling van de vergoeding aan de pachter van 74,37 euro 
(voorheen 3.000 BEF) betreft een door de (eerste en tweede verweerders), gezien de 
nietigverklaring van de verkoop uiteindelijk nutteloos gedane kost, die de (eisers) 
als nieuwe eigenaars ten goede komt (wanneer deze opnieuw wille verkopen is het 
goed reeds vrij van pacht), zodat deze som ten laste van deze erven wordt gelegd, 
te vermeerderen met de vergoedende rente vanaf het ogenblik dat de (eerste en 
tweede verweerders) deze som hebben betaald tot op heden (en vanaf dagvaarding 
gerechtelijke rente genoemd).
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Het hof [van beroep] is van oordeel dat aan de hand van de voormelde aan de 
(eerste en tweede verweerders) reeds toegekende sommen, vermeerderd met de 
rente, evenals met het hen verleende voorbehoud, deze volledig in hun patrimo-
nium zijn hersteld en dat zij in alle geval geen meerdere schade uit de vernietigde 
verkoop meer concreet aanhalen en deze alleszins niet aantonen.” 

Grief

Schending van de artikelen 1108, 1109, 1110, 1117, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek.

1. De vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling op grond van de arti-
kelen 1108, 1109, 1110 en 1117 van het Burgerlijk Wetboek verplicht de partijen 
om de prestaties terug te geven die krachtens de vernietigde overeenkomst zijn 
ontvangen.

Het vonnis dat de nietigverklaring uitspreekt doet een verbintenis tot terug-
gave ontstaan.

2. Het hof van beroep stelt in voorliggend geval vast dat de nietigverklaring de 
rechtshandeling van de koop-verkoop ex tunc uit de rechtsorde doet verdwijnen 
en de partijen bijgevolg dienen teruggeplaatst te worden in hun situatie en hun 
vermogen quo ante (van voor de verkoop).

Dit betekent volgens het hof [van beroep] dat eisers het onroerend goed in 
kwestie terugkrijgen (in goede staat) in hun vermogen en dit opnieuw kunnen 
gaan verkopen aan de waarde van de landbouwgrond die het steeds is geweest, 
volgens de waarde die deze grond op heden heeft (en die uiteraard ook is toege-
nomen in vergelijking met 1980).

De rechtsvoorgangers van eisers, ook al waren ze te goeder trouw, mochten 
geen aanspraak maken op de verkoopprijs in kwestie, precies omdat deze prijs 
enkel werd gegeven omdat de kopers dachten dat de grond bebouwbaar was, wat 
hij achteraf niet bleek te zijn en eigenlijk nooit was geweest.

Naar het oordeel van het hof [van beroep] beschikken eisers aldus sinds de 
verkoop in 1980 in hun vermogen over een verkoopprijs waar ze eigenlijk in se 
geen aanspraak vermochten op te maken. Deze verkoopprijs hebben ze al die jaren 
kunnen beleggen en heeft hen al die jaren opbrengst opgeleverd, ofwel hebben ze 
aan de hand daarvan het aangaan van een lening (aan niet geringe intrestvoeten) 
kunnen vermijden, wat een vergelijkbaar voordeel heeft opgeleverd.

Bijgevolg moeten eisers naar het oordeel van het hof [van beroep] als gevolg 
van de nietigverklaring de ontvangen koopsom terugbetalen, te vermeerderen 
met de vergoedende rente vanaf het ogenblik dat de eerste en tweede verweerders 
deze som hebben betaald tot op de datum van uitspraak en vanaf de dagvaarding 
gerechtelijke rente genoemd.

Ook de pachtvergoeding die eerste en tweede verweerders betaalden dient 
volgens het hof [van beroep] door eisers terugbetaald met vergoedende rente 
vanaf het ogenblik dat eerste en tweede verweerders deze som hebben betaald 
tot op de datum van de uitspraak en vanaf de dagvaarding gerechtelijke rente 
genoemd.

3. De verbintenis tot teruggave die de nietigverklaring van de overeenkomst 
wegens dwaling doet ontstaan impliceert niet dat de koper gerechtigd is op schade-
vergoeding onder de vorm van vergoedende interest vanaf het tijdstip van betaling.

De koopprijs noch de pachtvergoeding die de kopers betaalden beantwoorden 
aan een waardeschuld waarop vergoedende interest verschuldigd is.

Schadevergoeding onder de vorm van vergoedende interest veronderstelt dat 
de rechter samen met de dwaling een precontractuele tekortkoming – en dus een 
inbreuk op artikel 1382 BW – aanneemt.
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De vergoedende interest strekt dan tot vergoeding van de bijkomende schade 
die volgt uit de vertraging in de betaling van de schadevergoeding en tot vergoe-
ding van de schade ten gevolge van muntontwaarding.

De rechter kan niet samen met de teruggave van de wederzijdse prestaties 
vergoedende interest toekennen op de koopprijs en pachtvergoeding vanaf het 
tijdstip van betaling ervan zonder een precontractuele tekortkoming – en dus een 
inbreuk op artikel 1382 BW – aan te nemen.

Te dezen stelt het hof van beroep echter uitdrukkelijk vast dat de rechtsvoor-
gangers van eisers zich niet aan enige precontractuele fout bezondigden.

De beslissing dat met ingang van het tijdstip van betaling vergoedende inte-
rest verschuldigd is op de koopprijs en de pachtvergoeding, is bijgevolg in strijd 
met de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en schendt tevens, voor 
zoveel als nodig, de artikelen 1108, 1109, 1110 en 1117 van het Burgerlijk Wetboek.

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

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling 

Eerste middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Middel zelf

3. De vernietiging van een overeenkomst die ex tunc uitwerking heeft, 
verplicht in de regel elk van de partijen ertoe de prestaties terug te 
geven die krachtens die vernietigde overeenkomst zijn ontvangen.

4. Indien een koopovereenkomst wordt nietig verklaard, dan is op 
de bedragen die het voorwerp uitmaken van de restitutieplicht van de 
verkoper, in beginsel, slechts interest verschuldigd vanaf de ingebreke-
stelling.

5. De appelrechters oordelen dat de verkoop van het onroerend goed 
aan de eerste en tweede verweerders door de rechtsvoorgangers van de 
eisers, nietig is wegens dwaling en dat deze nietigverklaring de overeen-
komst “ex tunc uit de rechtsorde [doet] verdwijnen en de partijen in hun 
situatie en hun vermogen qua ante (van voor de koop) teruggeplaatst 
[dienen] te worden” en veroordelen de eisers tot de terugbetaling van de 
koopprijs en de vergoeding die werd betaald aan de pachter. Zij oordelen 
verder dat de eiser, ook al waren de verkopers te goeder trouw, gehouden 
zijn tot vergoedende rente vanaf het ogenblik dat de eerste en tweede 
verweerders deze sommen hebben betaald.

6. Door aldus te oordelen is hun beslissing terzake van de interest niet 
naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers veroordeelt tot 

de vergoedende interest op de sommen van 30.243,01 euro en 74,37 euro.
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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 over aan de 
feitenrechter.

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

5 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix. 
— Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem. — Advocaten : de heer 
Maes, de heer Wouters, mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 10
5.1.12

1o kamer — 5 januari 2012 
(C.11.0101.N) 

europeSe unie. — verdragSbepalingen. — allerlei. — europeeS ocTrooi-
verdrag. — arTikel 106. — beSliSSing van de oppoSiTiekamer. — hoger 
beroep. — gevolgen.

Ingevolge artikel 106 Europees Octrooiverdrag sorteert de beslissing van de 
oppositiekamer, waartegen hoger beroep is ingesteld, geen gevolgen op de 
ogenschijnlijke rechten van de octrooihouder, zolang geen eindbeslissing in de 
oppositieprocedure is tussengekomen. (Art. 106 Europees Octrooiverdrag)

(mylan b.v.b.a. T. novarTiS ag, vennooTSchap naar zwiTSerS rechT) 

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 26 oktober 2010.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. caSSaTiemiddel

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

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

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

Tweede onderdeel

2. Krachtens artikel 106 Europees Octrooiverdrag heeft het beroep dat 
tegen de beslissing van de oppositiekamer wordt ingesteld een schor-
sende werking. 
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Ingevolge deze bepaling sorteert de beslissing van de oppositiekamer, 
waartegen hoger beroep is ingesteld, geen gevolgen op de ogenschijn-
lijke rechten van de octrooihouder, zolang geen eindbeslissing in de 
oppositieprocedure is tussengekomen.

3. De appelrechters oordelen dat :
 — er moet worden aangenomen dat het Belgische luik van een Euro-

pees octrooi prima facie geldig is en het nemen van voorlopige maatre-
gelen ter bescherming van dit octrooi kan rechtvaardigen, zelfs indien 
dit ernstig wordt betwist, zolang het niet nietig werd verklaard door een 
beslissing die in kracht van gewijsde is getreden ;

 — de uitspraak van de Oppositieafdeling van het Europese Octrooibu-
reau van 17 maart 2010, waarbij het octrooi werd herroepen, nadat het 
dit octrooi eerst had gehandhaafd met enkele wijzingen bij beslissing 
van 27 maart 2007 hieraan niet in de weg staat ;

 — de verweerster immers beroep heeft aangetekend tegen deze beslis-
sing en krachtens artikel 106 Europees Octrooiverdrag dit beroep schor-
sende werking heeft ;

 — deze schorsende werking enkel kan worden begrepen in de zin dat de 
beslissing tot herroeping geen juridische gevolgen heeft en het octrooi 
zijn uitwerking geheel behoudt, hetgeen impliceert dat de verweerster 
het recht heeft en behoudt om zich als octrooihouder te blijven beroepen 
op de exclusieve rechten die eruit voortvloeien.

Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

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

5 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal m.o. — Advocaten : de heer De Gryse en de heer 
Lefèbvre.

N° 11
5.1.12

1o kamer — 5 januari 2012 
(C. 11.0125.N) 

aanSprakelijkheid buiTen overeenkomST. — daad. — FouT. — 
verSchaFFen van onjuiSTe inlichTingen. — bijzondere hoedanigheid van de 
inFormaTieverSchaFFer. — overmachT. — voorwaarden. 

Het verschaffen van onjuiste inlichtingen maakt in beginsel een fout uit 
indien diegene die de inlichtingen heeft gevraagd, gerechtigd was, gelet op 
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de bijzondere hoedanigheid van de informatieverstrekker, erop te vertrouwen 
dat de verschafte informatie juist is  (1) ; overmacht is ter zake van deze 
aansprakelijkheid geen bevrijdingsgrond indien de aangevoerde omstandig-
heden binnen de risicosfeer van de informatieverstrekker vallen. (Artt. 1382 
en 1383 BW)

(all car renT n.v. T. banca monTe dei paSchi Siena Spa,  
vennooTSchap naar iTaliaanS rechT e.a.) 

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 4 november 2010.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. caSSaTiemiddelen

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

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het verschaffen van onjuiste inlichtingen maakt in beginsel een 
fout uit indien diegene die de inlichtingen heeft gevraagd, gerechtigd 
was, gelet op de bijzondere hoedanigheid van de informatieverschaffer, 
erop te vertrouwen dat de verschafte informatie juist is. Overmacht is 
ter zake van deze aansprakelijkheid geen bevrijdingsgrond indien de 
aangevoerde omstandigheden binnen de risico-sfeer van de informatie-
verschaffer vallen.

2. De appelrechters stellen vast dat :
 — de eiseres als houder van 10 cheques argwaan had nopens de geldig-

heid van deze effecten ;
 — zij zowel rechtstreeks als via haar bankier informatie heeft gevraagd 

bij het Belgische filiaal (tweede verweerster) van een Italiaanse bank 
(eerste verweerster) ;

 — bij dit verzoek melding werd gemaakt van een fax van het Napo-
litaanse filiaal waarop de cheques waren getrokken, maar waarvan de 
gegevens niet toelieten dit bankfiliaal te situeren ;

 — de tweede verweerster dit verzoek beantwoordde met het doorsturen 
van een fax gedateerd op 20 september 1999 afkomstig van het Napo-
litaanse filiaal waarop thans wel de naam en de handtekening van de 

  (1) Zie Cass. 4 nov. 1982, AR nrs. 6605 en 6606, AC 1982-1983, nr. 154 (overheidsaanspra-
kelijkheid wegens onjuiste informatie).
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kantoordirecteur voorkwamen en waarin werd bevestigd dat de cheques 
rechtsgeldig zijn ;

 — de eerste verweerster de diefstal van de cheques niet heeft meege-
deeld aan haar Belgisch filiaal (tweede verweerster) ;

 — de eerste verweerster de echtheid van de fax van 20 september 1999 
ontkent.

3. De appelrechters oordelen dat “het verzoek van de bank (van de 
eiseres) aan de (tweede verweerster) niet tot een resultaatsverbintenis 
(leidde), voor zover dit verzoek al enige verbintenis deed ontstaan in 
hoofde van (de tweede verweerster)”, de fax van 20 september 1999 “geen 
argwaan moest opwekken” en er “geen fout is bewezen in hoofde van (de 
eerste verweerster)” en evenmin van de tweede verweerster.

Door op grond van deze vaststellingen en redenen, de vordering van de 
eiseres af te wijzen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet 
naar recht.

Het middel is gegrond.

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

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 

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

5 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Wouters.

N° 12
6.1.12

1o kamer — 6 januari 2012
(C.10.0182.F — RL.)

1o huur van dienSTen. — archiTecTenovereenkomST. — aanvraag van 
een bouwvergunning. — verplichTingen van de archiTecT.

2o archiTecT (aanSprakelijkheid). — archiTecTenovereenkomST. — 
aanvraag van een bouwvergunning. — verplichTingen van de archiTecT.

3o openbare orde. — archiTecT. — weT van 20 Februari 1939. — aard.

4o archiTecT (TuchT en beScherming van de TiTel). — weT van 
20 Februari 1939. — aard.

5o huur van dienSTen. — archiTecTenovereenkomST. — keuze van de 
aannemer. — verplichTingen van de archiTecT.

6o archiTecT (aanSprakelijkheid). — archiTecTenovereenkomST. — 
keuze van de aannemer. — verplichTingen van de archiTecT.
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7o openbare orde. — archiTecT. — reglemenT van beroepSplichTen, vaST-
geSTeld door de naTionale orde der archiTecTen. — aard.

8o archiTecT (TuchT en beScherming van de TiTel). — reglemenT 
van beroepSplichTen, vaSTgeSTeld door de naTionale orde der archiTecTen. 
— aard.

1o en 2o De architect heeft de plicht om advies en bijstand te verlenen aan 
de opdrachtgever die krachtens de wet verplicht is een beroep te doen op 
diens medewerking voor het opmaken van de plannen en voor de controle 
op de uitvoering van de werken waarvoor een bouwvergunning vereist is  (1). 
(Art. 4, Wet 20 feb. 1939)

3o en 4o Artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de 
titel en van het beroep van architect is een bepaling van openbare orde. 
(Art. 4, Wet 20 feb. 1939)

5o en 6o De verplichting om bijstand en advies te verlenen aan de opdracht-
gever in de keuze van de aannemer met het oog op de verwezenlijking van 
het ontwerp in de beste voorwaarden naar prijs en kwaliteit houdt onder 
meer in dat de architect de opdrachtgever informatie moet verstrekken over 
de regelgeving betreffende de toegang tot het beroep en de mogelijke gevolgen 
hiervan (2). (Reglement van beroepsplichten, vastgesteld door de Nati-
onale Orde der Architecten, goedgekeurd en verbindend verklaard bij 
het KB 18 april 1985)

7o en 8o Artikel 22 van het reglement van beroepsplichten, vastgesteld door de 
Nationale Orde der Architecten, goedgekeurd en verbindend verklaard bij 
het koninklijk besluit van 18 april 1985 raakt de openbare orde. (Reglement 
van beroepsplichten, vastgesteld door de Nationale Orde der Archi-
tecten, goedgekeurd en verbindend verklaard bij het KB 18 april 1985)

(k. e.a. T/ v. e.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 5 november 2009.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eisers voeren drie middelen aan :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en 
van het beroep van architect ;

  (1), (2) Cass. 9 juni 1997, AR S.96.0114.F, AC 1997, nr. 264.
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 — artikel 22 van het door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vast-
gestelde reglement van beroepsplichten, goedgekeurd en verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 18 april 1985 ;

 — artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest wijst de rechtsvordering die de eisers tegen de tweede verweerder 
in diens hoedanigheid van architect hebben ingesteld, slechts gedeeltelijk toe en 
beslist dat hij zijn plicht om advies te verstrekken bij de keuze van de aannemer 
wel degelijk is nagekomen, ook al had laatstgenoemde geen toegang tot het 
beroep van aannemer. Het beslist aldus op de volgende gronden :

“(De tweede verweerder) draagt geen bijzondere aansprakelijkheid voor het 
feit dat de aannemer geen toegang heeft tot het beroep van aannemer, daar de 
tussen hem en de opdrachtgevers gesloten architectenovereenkomst bepaalt dat 
het aan hen staat om, na keuze van de aannemer, “erop toe te zien dat (laatst-
genoemde) (hun) het bewijs levert van zijn registratie, zijn eventuele erkenning 
en dat hij de nodige waarborgen biedt inzake beroepsbekwaamheid, solvabiliteit 
en burgerlijke beroepsverzekering. De niet-nakoming van die verplichtingen kan 
niet tot verzwaring leiden van de lasten die de architect op zich neemt wegens 
zijn toezicht op de uitvoering van de werken” (artikel 6 van het contract).

Die clausule is geoorloofd. Het doet dus niet ter zake dat de architect en de 
opdrachtgevers het niet met elkaar eens zijn over de aansprakelijkheid voor 
de keuze van de aanneming. De gevolgen van de keuze van een aannemer met 
weinig beroepservaring die niet over de vereiste vergunningen beschikt zijn voor 
r ekening van de opdrachtgevers”.

Grieven

Artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van 
het beroep van architect bepaalt dat een beroep moet worden gedaan op de mede-
werking van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de 
uitvoering van de werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen 
een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd.

De architect heeft bijgevolg de plicht om advies en bijstand te verlenen aan de 
opdrachtgever die krachtens de wet verplicht is om een beroep te doen op zijn 
medewerking voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering 
van de werken waarvoor een bouwvergunning vereist is.

Artikel 22 van het door de Nationale Orde der Architecten vastgestelde regle-
ment van beroepsplichten, goedgekeurd en verbindend verklaard bij het konink-
lijk besluit van 18 april 1985 preciseert dienaangaande dat de architect, wat ook 
zijn statuut weze, de opdrachtgever bijstaat in de keuze van de aannemer met het 
oog op de verwezenlijking van het ontwerp in de beste voorwaarden naar prijs en 
kwaliteit en dat hij de aandacht van zijn cliënt vestigt op de waarborgen welke 
de aannemer biedt.

Die verplichting om bijstand en advies te verlenen aan de opdrachtgever houdt 
onder meer in dat de architect de opdrachtgever informatie moet verstrekken 
over de regelgeving betreffende de toegang tot het beroep en de mogelijke 
gevolgen hiervan.

Te dezen stelt het arrest vast dat artikel 6 van de door de tweede verweerder 
met de eisers gesloten architectenovereenkomst een clausule bevat volgens 
welke het aan de eisers staat erop toe te zien dat de door hen gekozen aannemer 
hun de nodige waarborgen biedt inzake beroepsbekwaamheid, solvabiliteit en 
burgerlijke beroepsverzekering. Dat beding heeft tot gevolg dat de architect niet 
aansprakelijk is voor zijn advies inzake de keuze van de aannemer.
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De bepalingen van de wet van 20 februari 1939 raken de openbare orde. Artikel 
22 van het reglement van de beroepsplichten van de architect dat de plicht van 
de architect om aan de opdrachtgever bijstand te verlenen bij de keuze van de 
aannemer nader omschrijft is eveneens van openbare orde of althans van dwin-
gend recht. Krachtens artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek mogen de partijen 
niet bij bijzondere overeenkomsten afwijken van de wetten die de openbare orde 
en de goede zeden raken.

Bijgevolg heeft het arrest niet wettig kunnen beslissen dat voormeld beding 
geoorloofd is, dat de tweede verweerder geen bijzondere aansprakelijkheid draagt 
voor het feit dat de aannemer geen toegang heeft tot het beroep van aannemer en 
dat de gevolgen van de keuze van een aannemer die niet over de vereiste vergun-
ningen beschikt, voor rekening waren van de eisers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. beSliSSing van heT hoF

Tweede middel

Artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel 
en van het beroep van architect bepaalt dat een beroep moet worden 
gedaan op de medewerking van een architect voor het opmaken van de 
plannen en de controle op de uitvoering der werken voor welke door de 
wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag om toela-
ting tot bouwen is opgelegd.

Bijgevolg heeft de architect de plicht om advies en bijstand te verlenen 
aan de opdrachtgever die krachtens de wet verplicht is een beroep te 
doen op diens medewerking voor het opmaken van de plannen en voor de 
controle op de uitvoering van de werken waarvoor een bouwvergunning 
vereist is.

Artikel 22 van het door de nationale Orde der architecten vastgestelde 
reglement van beroepsplichten, goedgekeurd en verbindend verklaard 
bij het koninklijk besluit van 18 april 1985 preciseert dat de architect, 
wat ook zijn statuut weze, de opdrachtgever bijstaat in de keuze van de 
aannemer met het oog op de verwezenlijking van het ontwerp in de beste 
voorwaarden naar prijs en kwaliteit en dat hij de aandacht van zijn 
cliënt vestigt op de waarborgen welke de aannemer biedt.

Bijgevolg houdt de plicht om bijstand en advies te geven aan de 
opdrachtgever voor de architect onder meer in dat hij de opdrachtgever 
informatie moet verstrekken over de regelgeving betreffende de toegang 
tot het beroep en de mogelijke gevolgen hiervan.

Daar die bepalingen de openbare orde raken, verbiedt artikel 6 Burger-
lijk Wetboek hiervan af te wijken in bijzondere overeenkomsten.

In verband met de keuze van de aannemer beslist het arrest dat de 
tweede verweerder zijn plicht om advies te verstrekken aan de eisers 
wel degelijk is nagekomen, daar het architectencontract bepaalt dat de 
opdrachtgevers de aannemer kiezen en dat het aan hen staat zich ervan 
te vergewissen of hij voldoet aan de vereisten inzake registratie, even-
tuele erkenning, solvabiliteit en burgerlijke beroepsverzekering.

Het arrest schendt aldus de in het middel aangegeven bepalingen van 
de wet en het reglement.
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Het middel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de 

eisers tegen de tweede verweerder en de verweerster afwijst, verklaart 
dat de door de tweede verweerder tegen de verweerster ingestelde 
vordering tot vrijwaring, zijn verhaal op de eerste verweerder en de 
regresvordering van de derde verweerster tegen de tweede verweerder 
geen bestaansreden hebben en in zoverre het uitspraak doet over de 
verdeling van de kosten tussen de eisers, de tweede verweerder en de 
verweerster.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in de kosten van de eerste verweerder, houdt de 

uitspraak over de overige kosten aan en laat de beslissing hieromtrent 
aan de feitenrechter over.

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

6 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist, de heer T’Kint en 
mevr. Geinger.

N° 13
6.1.12

1° kamer — 6 januari 2012
(C.10.0343.F — RL.)

verzekering. — w.a.m. — verzekering. — verzekeraar. — lichamelijke 
Schade. — plichT ToT Schadevergoeding. — voorwaarden. — verkeerSon-
geval. — verkeer. — begrip.

Onder deelname aan het verkeer wordt verstaan het gebruik dat een voertuig 
maakt van een verkeersweg om een persoon of een zaak van de ene plaats 
naar de andere te brengen. (Art. 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989)

(gemeenSchappelijk moTorwaarborgFondS T. v.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 april 2010 in hoger 
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Verviers.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
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II. caSSaTiemiddel

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepaling

 — artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals gewijzigd bij de 
wetten van 13 april 1995 en 19 januari 2001.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis wijzigt het beroepen vonnis, verklaart de oorspronkelijke 
vordering van de verweerder ontvankelijk en gegrond, verklaart voor recht dat 
de eiser de verweerder op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 
1989 vergoeding verschuldigd is voor de schade die de verweerder geleden heeft 
ten gevolge van het hem op 23 oktober 2077 te Spa overkomen verkeersongeval, 
veroordeelt de eiser om aan de verweerder provisioneel een euro te betalen en, 
alvorens over de overige punten recht te doen, wijst dokter R. M. aan als deskun-
dige.

Het verantwoordt die beslissing met alle redenen die hier als volledig weerge-
geven worden beschouwd en inzonderheid met de volgende overwegingen :

“[De verweerder] verwijt de eerste rechter dat hij een voorwaarde heeft 
toegevoegd aan artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 in zoverre hij voor 
recht heeft gezegd dat “het verkeersongeval in de zin van artikel 29bis kan worden 
omschreven als een toevallige, plotselinge en abnormale gebeurtenis die recht-
streeks en uitsluitend wordt veroorzaakt door de plotselinge werking van een 
oorzaak die optreedt buiten de wil van het slachtoffer om, hoewel (de verweerder) 
wist dat hij meereed met een gewapende schurk die door de politie werd opge-
spoord omdat hij ontsnapt was, en het krachtdadig optreden van de federale 
politie waarbij het voertuig tot staan gebracht werd geenszins een toevallige, 
plotselinge en abnormale gebeurtenis is zodat de feiten niet het gevolg zijn van 
een oorzaak die zich voordeed buiten de wil van het slachtoffer om, daar het 
slachtoffer heel goed wist welk risico hij nam door mee te rijden met iemand die 
medeplichtig was aan verschillende feiten en die opgespoord en gewapend was” ; 

Om die redenen heeft de eerste rechter beslist dat die feiten niet konden worden 
aangemerkt als een verkeersongeval ;

Krachtens artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 november 1989 wordt bij een 
verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de 
plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, 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, hoof-
delijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de 
bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken. 
Deze bepaling is ook van toepassing indien de schade opzettelijk werd veroor-
zaakt door de bestuurder” ;

Artikel 29bis is derhalve van toepassing “bij een verkeersongeval waarbij een 
of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1” ;

De vraag rijst of dit geval moet worden beschouwd als een verkeersongeval 
waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn ;

Te dezen raakte [de verweerder]gewond als inzittende van het door de heer H.G. 
bestuurde voertuig dat de manschappen van de bijzondere eenheid tot staan 
probeerden te brengen ; de heer G. gaf plankgas en reed in volle vaart op hen af ; 
de politieagenten hebben hierbij gebruik gemaakt van hun wapen ;
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De afgevuurde kogel trof [de verweerder] aan de arm ;

In zijn arrest van 9 januari 2004 heeft het Hof van Cassatie voor recht gezegd 
dat de rechtbank uit de vaststellingen volgens welke “het motorrijtuig van [de 
verweerster] […] in het verkeer getroffen werd door een ongewoon voorwerp 
dat een van de inzittenden schade toebracht en hem verwondde”, heeft kunnen 
afleiden dat de schade te wijten was aan “een ongeval […] dat verband houdt met 
het verkeer op de openbare weg” in de zin van artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de 
wet van 21 november 1989 ; 

In het aan het Hof voorgelegde geval was het slachtoffer de dochter van de 
bestuurster van het voertuig. Zij was getroffen door een verdwaalde kogel toen 
zij achteraan in het voertuig zat dat op de openbare weg reed. Die verdwaalde 
kogel was afgevuurd tijdens een vuurgevecht tussen gangsters die een geldtrans-
port hadden overvallen en de politie.

Het voor het Hof van Cassatie aangevoerde middel betoogde dat het begrip 
verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 
niet kon worden uitgebreid tot gelijk welk ongeval op de openbare weg dat een 
persoon overkomt die in een motorrijtuig wordt vervoerd, ook al is dat ongeval 
veroorzaakt door een feit dat geen verband houdt met het voertuigenverkeer, dat 
een gewelddaad op de openbare weg geen verband houdt met het voertuigenver-
keer en dat het meisje te dezen gewond raakte ten gevolge van een gewelddaad 
die opzettelijk op de openbare weg was gepleegd zonder evenwel gepleegd te zijn 
door middel van een motorrijtuig dat aan het verkeer deelnam ;

Het arrest van het Hof van Cassatie van 9 januari 2004 wordt voorafgegaan door 
de conclusie van advocaat-generaal Werquin die eraan herinnert dat er pas sprake 
is van een verkeersongeval wanneer het ongeval verband houdt met het verkeer 
van voertuigen en dat het begrip verkeer zeer ruim moet worden geïnterpreteerd ;

De rechtbank merkt op dat [de verweerder] zich als inzittende van een BMW op 
de openbare weg bevond toen hij door een kogel getroffen werd in de rechterarm ;

Advocaat-generaal Werquin verwijst hierbij naar de interpretatie van het 
begrip betrokkenheid van het voertuig als bedoeld in de Franse wet nr. 25-977 van 
5 juli 1985 en komt tot het besluit dat het begrip betrokkenheid van het voertuig 
het schadeveroorzakende feit is dat nodig en voldoende is om het recht op vergoe-
ding te doen ontstaan ;

Bijgevolg moeten zowel het begrip “verkeer” als de term “betrokken” in ruime 
zin worden geïnterpreteerd ;

Een voertuig is in een ongeval betrokken zonder dat het vereist is dat het 
ongeval veroorzaakt is door een contact met dat voertuig of dat het voertuig in 
beweging is ten tijde van het ongeval ;

Het begrip betrokkenheid vereist dat er op zijn minst een zeker verband bestaat 
tussen het voertuig en het ongeval ;

De betrokkenheid is het aanknopingspunt tussen het voertuig en het ongeval ;

Volgens advocaat-generaal Werquin volgt de betrokkenheid uit het bewijs dat 
het voertuig een bepaalde rol heeft gespeeld in het ongeval of dat het op enigerlei 
wijze of uit welke hoofde ook daarmee iets te maken had en dat het voertuig een 
noodzakelijke voorwaarde is geweest voor het ongeval ; volgens hem moet het 
voertuig een invloed hebben gehad op het verloop van het ongeval zodat het zich 
zonder het voertuig niet op dezelfde wijze had kunnen voordoen ;

In zijn conclusie verwijst advocaat-generaal Werquin tevens naar een arrest 
van 28 februari 1990 van het Franse Hof van Cassatie (Cass.fr., 2e k., 28 februari 
1990, Dall., 1991, p. 124) dat bevestigd heeft dat een voertuig moest worden geacht 
bij een verkeersongeval betrokken te zijn zodra het op de een of andere manier 
iets met dat ongeval te maken had ; in dit geval was er een steen van de helling 
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gerold die het koetswerk van de wagen doorboord had. Hierbij raakte de inzit-
tende van het voertuig gewond ; 

Advocaat-generaal Werquin herinnert eraan dat het slachtoffer niet hoeft 
aan te tonen dat de letsels te wijten zijn aan de feitelijke aanwezigheid van het 
voertuig zelf en dat de wet geen oorzakelijk verband vereist tussen de feitelijke 
aanwezigheid van het voertuig en het letsel maar tussen het ongeval waarin het 
voertuig betrokken is en het letsel, en dat de wetgever een regeling van automa-
tische schadeloosstelling heeft uitgewerkt los van elke verwijzing naar een fout 
of een oorzakelijk verband tussen de feitelijke aanwezigheid van het voertuig en 
de schade, en dat een kogel die het ongeval heeft veroorzaakt niet verschilt van 
gelijk welke hindernis die zich onder dezelfde voorwaarden op de weg van het 
voertuig had kunnen bevinden ;

De eerste rechter beslist dat het van doorslaggevend belang was dat de schade 
door het motorrijtuig is veroorzaakt op een wijze die kenmerkend is voor de 
schade veroorzaakt door een motorrijtuig in het verkeer. Aldus verwijst hij naar 
een vonnis dat voorgelegd was aan het Hof van Cassatie dat erover uitspraak 
gedaan heeft in zijn arrest van 15 mei 2008 (C.07.0306.N) ;

De eerste rechter heeft bovendien beslist dat het verkeersongeval in de zin 
van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 kon worden omschreven als 
een toevallige, plotselinge en abnormale gebeurtenis die rechtstreeks en uitslui-
tend wordt veroorzaakt door de plotselinge werking van een oorzaak die zich 
voordoet buiten de wil van het slachtoffer om, hoewel het krachtdadig optreden 
van de federale politie waarbij de BMW tot staan werd gebracht geenszins een 
plotselinge, toevallige en abnormale gebeurtenis was zodat de feiten niet het 
gevolg waren van een oorzaak die zich voordeed buiten de wil van het slachtoffer 
om, daar het slachtoffer heel goed wist welk risico hij nam door mee te rijden 
met iemand die medeplichtig was aan verschillende feiten en die opgespoord en 
gewapend was en de feiten derhalve niet voortvloeiden uit een oorzaak zonder 
enig verband met de wil van het slachtoffer dat heel goed wist welk risico hij 
nam, zodat de feiten ten aanzien van [de verweerder] niet als een verkeersongeval 
konden worden aangemerkt ;

Het beroepen vonnis moet op dat punt worden gewijzigd ;
Het feit dat [de verweerder] wist dat hij als inzittende meereed met een voertuig 

dat bestuurd werd door een door de politie opgespoord persoon houdt geen enkel 
verband met het feit dat het hier wel degelijk om een verkeersongeval gaat ;

Zoals in het geval dat aan het Hof van Cassatie werd voorgelegd en dat geleid 
heeft tot het arrest van 9 januari 2004 moet in specie worden aangenomen dat de 
BMW in botsing is gekomen met een obstakel en dat het obstakel wel degelijk 
toevallig was en plots opdook ;

Het betreft hier dus wel degelijk een verkeersongeval zodat [de eiser] vergoe-
ding verschuldigd is aan [de verweerder]”.

Grieven

Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voert een regeling van automati-
sche vergoeding in van de schade van zwakke weggebruikers. Om die regeling te 
kunnen genieten moet het slachtoffer onder meer bewijzen dat hem een verkeers-
ongeval is overkomen waarin een motorrijtuig betrokken is en dat er een oorza-
kelijk verband bestaat tussen het ongeval en de lichamelijke schade.

Het begrip verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van voornoemde wet 
veronderstelt dat het betrokken voertuig ten tijde van het ongeval als vervoer-
middel deelneemt aan het verkeer of daarmee een rechtstreeks dan wel onrecht-
streeks aanknopingspunt heeft. Het kan niet worden uitgebreid tot gelijk welk 
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ongeval dat een met een motorrijtuig vervoerde persoon overkomt op de open-
bare weg of daarmee gelijkgestelde plaatsen, ingeval de verplaatsing van het 
voertuig op het ogenblik van het ongeval geen verband houdt met het verkeer. 
Het feit alleen dat het voertuig ten tijde van het ongeval in beweging was op de 
openbare weg en dat het tegen een toevallige en plots opduikende hindernis is 
gereden vormt geen voldoende reden om aan te nemen dat het motorrijtuig aan 
het verkeer deelnam als vervoermiddel.

Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis volgt te dezen dat de verweerder 
“gewond raakte als inzittende van het door de heer H.G. bestuurder voertuig dat 
de manschappen van de bijzondere eenheid tot staan probeerden te brengen ; dat 
de heer G. plankgas gaf en in volle vaart op hen afreed en dat de politieagenten 
hierbij gebruik maakten van hun wapen ; dat de afgevuurde kogel [de verweerder] 
aan de arm trof”. Uit die vaststellingen blijkt dat de verplaatsing van de BMW 
op het ogenblik van het ongeval geen verband hield met het verkeer, daar het 
voertuig niet gebruikt werd als een vervoermiddel maar als een “ramvoertuig” 
om aan de politie te ontsnappen.

Het bestreden vonnis dat de eiser niettemin veroordeelt om de verweerder te 
vergoeden op grond van artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 november 1989 en 
daartoe als enige redenen opgeeft dat de verweerder, toen hij door een kogel 
geraakt werd in de rechterarm, inzittende was van een voertuig dat in bewe-
ging was op de openbare weg en dat het voertuig tegen een toevallige en plots 
opduikende hindernis is gereden, is niet naar recht verantwoord. Het schendt 
artikel 29bis van voornoemde wet van 21 november 1989.

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Krachtens artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de 
schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrij-
tuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden 
en voortvloeiend uit lichamelijk letsel of het overlijden bij een ongeval 
waarin een motorrijtuig betrokken is vergoed door de verzekeraar die 
de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of houder van 
het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

Onder deelname aan het verkeer wordt verstaan het gebruik dat een 
voertuig maakt van een verkeersweg om een persoon of een zaak van de 
ene plaats naar de andere te brengen.

Het bestreden vonnis stelt vast dat “[de verweerder] […] meereed met 
een voertuig dat werd bestuurd door een door de politie opgespoord 
persoon”, dat “[de verweerder] gewond raakte als inzittende [van dat] 
voertuig […] dat de manschappen van de bijzondere eenheid tot staan 
probeerden te brengen, dat [de bestuurder] plankgas gaf en in volle vaart 
op hen afreed, dat de politieagenten hierbij hun wapen gebruikten [en] 
dat de afgevuurde kogel de verweerder aan de arm trof”.

Het bestreden vonnis volgens hetwelk de verweerder “inzittende was 
van een voertuig […] dat in beweging was op de openbare weg” en dat 
“het voertuig […] tegen een toevallige en plots opduikende […] hindernis 
is gereden”, verantwoordt naar recht de beslissing dat “het hier wel 
degelijk […] een verkeersongeval betreft”.
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Het middel kan niet worden aangenomen.

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

6 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advocaat-gene-
raal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 14
6.1.12

1° kamer. — 6 januari 2012
(C.10.0384.F)

1o caSSaTiemiddelen. — burgelijke zaken. — vereiSTe vermeldingen. — 
weTTelijke bepaling waarvan de Schending wordT aangevoerd. — begrip. 
— onTvankelijkheid.

2o onderwijS. — gemeenTelijk onderwijS. — vaSTe benoeming. — bevoegd-
heid.

3o gemeenTe. — gemeenTelijk onderwijS. — vaSTe benoeming. — bevoegd-
heid.

4o onderwijS. — gemeenTelijk onderwijS. — vaSTe benoeming meT een 
bepaald leSrooSTer. — Toekenning, zonder voorbehoud van bijkomende 
leSuren. — gevolg.

5o gemeenTe. — gemeenTelijk onderwijS. — vaSTe benoeming meT een 
bepaald leSrooSTer. — Toekenning, zonder voorbehoud van bijkomende 
leSuren. — gevolg.

1° Het middel, dat melding maakt van de schending van een wettelijke bepa-
ling, voldoet aan het vereiste van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, 
krachtens hetwelk het verzoekschrift de vermelding moet bevatten van de 
wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, op voor-
waarde dat die schending kan leiden tot de vernietiging van het bestreden 
dictum  (1). (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek)

2° en 3° De gemeenteraad is bevoegd om een lid van het onderwijzend perso-
neel van de gemeente vast te benoemen  (2). (Art. 84, § 2, Gemeentewet)

4° en 5° Wanneer een leerkracht vast benoemd wordt met een bepaald 
lesrooster, breidt de gemeenteraad die hem later, zonder voorbehoud, bijko-

  (1) Cass. 21 dec. 2007, AR C.06.0155.F, AC 2007, nr. 660, met concl. O.M. in Pas., 2007, 
nr. 660. 

  (2) Zie RvS, arrest nr. 26.309, 26 maart 1986, AR RvS 1986, p. 156 ; Gemeentewet, vóór 
de coördinatie ervan bij het koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de 
gemeentewet.
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mende lesuren toekent, zijn ambtsbevoegdheden noodzakelijkerwijs defini-
tief uit  (1). (Art. 84, § 2, Gemeentewet)

(m. T. STad rocheForT, in aanwezigheid van FranSe gemeenSchap)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 11 september 2007 
van het hof van beroep te Luik.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 149 van de Grondwet ;
 — artikel 84, § 2, van de gemeentewet van 30 maart 1836, vóór de coördinatie 

ervan bij het koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de gemeen-
tewet onder het opschrift Nieuwe Gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 
26 mei 1989.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verwerpt de door de eiseres ingestelde vordering tot schadevergoe-
ding en veroordeelt haar in de kosten van de beide aanleggen, vereffend op 925,63 
euro, om de volgende redenen :

“Uit de neergelegde stukken blijkt dat (de eiseres) slechts één keer werd 
benoemd, met name op 27 augustus 1971 ;

Die vaste benoeming bepaalde dat “het aantal uren dat eenieder moet pres-
teren, zal worden vastgesteld in het lesrooster van september 1971” ; dat kwam 
in werkelijkheid neer op 16 lesuren beroepstechnieken en -praktijk in het lager 
secundair onderwijs vanaf 1 september 1971 (...) ;

Het feit dat (de eiseres) vervolgens werd gevraagd om meer uren les te geven, 
waardoor zij zelfs een volledig lesrooster van 24 uren verkreeg, heeft geen weer-
slag op het aantal uren waarop haar benoeming betrekking heeft, ook al werden 
die uren tegen hetzelfde tarief betaald als de andere ;

(De verweerster) legt thans een document over van het algemeen bestuur onder-
wijspersoneel van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003, waaruit blijkt 
dat [de eiseres], tijdens het jaar 1982-1983, 24 uren les heeft gegeven, waarvan 5 
tijdelijke (dus 19 vaste uren), in 1983-1984, 24 uren waarvan 5 tijdelijke (dus 19 
vaste uren), in 1984-1985, 24 uren waarvan 4 tijdelijke (dus 20 vaste uren), en dat zij 
in 1985-1986 wel 4 tijdelijke lesuren heeft overgehouden, maar verlof voor vermin-
derde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden heeft gevraagd en dat dit 
verlof in feite betrekking had op de in vast verband gepresteerde uren ;

Hieruit kan worden afgeleid dat een terbeschikkingstelling voor de uren die 
niet begrepen zijn in de vaste benoeming, geen weerslag zou hebben gehad op de 
thans gevorderde wachtweddetoelage ;

  (1) Zie RvS, arrest nr. 26.309, 26 maart 1986, AR RvS 1986, p. 156 ; Gemeentewet, vóór 
de coördinatie ervan bij het koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de 
gemeentewet.
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(De eiseres) toont niet aan dat (de verweerster), en nog minder (de tot bindend-
verklaring van het arrest opgeroepen partij), een fout zou hebben begaan die haar 
schade heeft berokkend”.

Grieven

Krachtens artikel 84, § 2, van de gemeentewet van 30 maart 1836 benoemt de 
gemeenteraad de personeelsleden wier benoeming niet door de wet wordt gere-
geld.

In haar conclusie betoogde de eiseres dat het “vaststaat dat (de verweerster), 
tijdens haar gehele loopbaan, aan de subsidiërende overheid heeft verklaard dat 
(de eiseres) al haar prestaties (een ambt met volledige prestaties, dus 24 lestijden) 
heeft verricht terwijl ze vast benoemd was. Dit is nooit betwist : dit is de (regu-
liere) situatie van (de eiseres) vanaf september 1976 tot het begin van het school-
jaar 1982. Volgens de rechtspraak (dat wil zeggen, voordat decreten deze aange-
legenheid hebben verduidelijkt) staat het dus vast dat, wanneer een leerkracht 
vast benoemd werd zonder vermelding van het aantal lesuren en hem later – 
zoals dat voor (de eiseres) het geval is – zonder enig voorbehoud of zonder enige 
verduidelijking meer ambtsbevoegdheden worden toegekend, zulks betekent dat 
“de tegenpartij (de stad) de ambtsbevoegdheden in vast verband van verzoek-
ster noodzakelijkerwijze heeft uitgebreid” (Raad van State, nr. 26.309 van 26 
maart 1986). Daarover bestaat geen betwisting, temeer daar de prestaties aldus, 
zoals te dezen, ten behoeve van de subsidiërende overheid formeel als “vast” zijn 
omschreven. Zowel het beginsel van de vastheid van de gemeentelijke betrek-
kingen als de toepassing, door analogie, van de basisbeginselen van het statuut 
van het onderwijzend personeel van de Gemeenschap, die destijds zijn vastgelegd 
in de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 maart 1969, leggen een derge-
lijke regeling op”.

Vóór de inwerkingtreding van het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van 
de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd 
rijksonderwijs, bestond er geen enkele bepaling waarin de benoeming en de voor-
waarden waaronder de tijdelijk aangestelde leden van het door de gemeenten 
ingerichte secundair onderwijs vast benoemd konden worden, formeel waren 
vastgelegd. Bijgevolg was de gemeenteraad van de verweerster krachtens de 
gemeentewet van 30 maart 1836 bevoegd om de eiseres te benoemen en, in voorko-
mend geval, het lesrooster te wijzigen waarvoor zij vast benoemd was. Wanneer 
de gemeenteraad, na een oorspronkelijke vaste benoeming, het in die oorspronke-
lijke benoeming vastgelegde lesrooster zonder voorbehoud uitbreidt, dan vormt 
dit een benoeming in de zin van artikel 84, § 2, van de gemeentewet.

Hieruit kan worden afgeleid dat, wanneer de inrichtende macht het aantal lesuren 
van een leerkracht zonder voorbehoud uitbreidt, zijn vaste benoeming impliciet 
maar noodzakelijkerwijs wordt aangevuld met het aantal toegekende uren.

Het arrest stelt vast dat “(de eiseres), tijdens het jaar 1982-1983, 24 uren les heeft 
gegeven, waarvan 5 tijdelijke (dus 19 vaste uren), in 1983-1984, 24 uren waarvan 
5 tijdelijke (dus 19 vaste uren), in 1984-1985, 24 uren waarvan 4 tijdelijke (dus 20 
vaste uren), en dat zij in 1985-1986 wel 4 tijdelijke lesuren heeft overgehouden, 
maar verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 
heeft gevraagd en dat dit verlof in feite betrekking had op de in vast verband 
gepresteerde uren”. Het arrest erkent aldus dat het lesrooster van de eiseres 
verschillende keren werd uitgebreid, waardoor het vaste lesrooster werd gebracht 
op 19 uren voor de schooljaren 1982-1983 en 1983-1984 en op 20 uren vanaf het school-
jaar 1984-1985.

Het arrest, dat beslist dat “uit de neergelegde stukken blijkt dat (de eiseres) 
slechts één keer werd benoemd, met name op 27 augustus 1971” en dat “(de) vaste 
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benoeming (van de eiseres) bepaalde dat “het aantal uren dat eenieder moet pres-
teren, zal worden vastgesteld in het lesrooster van september 1971” ; dat kwam 
in werkelijkheid neer op 16 lesuren beroepstechnieken en -praktijk in het lager 
secundair onderwijs vanaf 1 september 1971”, beslist impliciet maar noodzakelij-
kerwijs dat een uitbreiding, zonder voorbehoud, van het ambt door de bevoegde 
overheid, niet gelijkstaat met een vaste benoeming. Het schendt derhalve 
artikel 84, § 2, van de gemeentewet van 30 maart 1836. Uit de redenen van het 
arrest kan althans niet worden opgemaakt of het hof van beroep heeft willen 
beslissen dat alleen een formele akte van benoeming de ambtsbevoegdheden van 
de eiseres definitief had kunnen uitbreiden. De redenen van het arrest zijn bijge-
volg dubbelzinnig en miskennen dus de motiveringsverplichting (schending van 
artikel 149 van de Grondwet) en stellen het Hof niet in staat de beslissing op zijn 
wettigheid te toetsen in het licht van artikel 84, § 2, van de gemeentewet van 30 
maart 1836 (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. beSliSSing van heT hoF

De eerste grond van niet-ontvankelijkheid, door de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij opgeworpen tegen het middel : de schen-
ding van artikel 84, § 2, van de gemeentewet van 30 maart 1836 kan op zich 
niet leiden tot vernietiging :

Het middel, dat melding maakt van de schending van een wettelijke 
bepaling, voldoet aan het vereiste van artikel 1080 van het Gerechte-
lijk Wetboek, krachtens hetwelk het verzoekschrift de vermelding moet 
bevatten van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt 
aangevoerd, op voorwaarde dat die schending kan leiden tot de vernieti-
ging van het bestreden dictum.

Het arrest beslist dat het feit dat de verweerster de eiseres niet ter 
beschikking heeft gesteld voor de uren die niet zijn vervat in de vaste 
benoeming, geen fout aan de zijde van de verweerster oplevert, op grond 
dat “het feit dat [de eiseres], [na haar eenmalige vaste benoeming, die 
betrekking had op 16 lesuren], gevraagd werd om meer uren les te geven, 
waardoor zij zelfs een volledig lesrooster van 24 uren verkreeg, geen weer-
slag heeft op het aantal uren waarop haar benoeming betrekking had”.

De schending van artikel 84, § 2, van de gemeentewet van 30 maart 
1836, die het middel aanvoert om die reden te bekritiseren, zou, indien 
het middel gegrond was, volstaan om te leiden tot de vernietiging van 
de beslissing waarbij eiseres’ vordering tot schadevergoeding verworpen 
wordt.

De tweede grond van niet-ontvankelijkheid, door de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij opgeworpen tegen het middel : het middel 
heeft geen belang :

Het arrest, dat vermeldt dat “een terbeschikkingstelling voor de uren 
die niet begrepen zijn in de vaste benoeming, geen weerslag zou hebben 
gehad op de thans door [de eiseres] gevorderde wachtweddetoelage”, 
stelt, in tegenstelling tot wat de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij aanvoert, niet vast dat er geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de fout, die hierin bestaat dat de eiseres niet ter beschik-
king is gesteld voor de uren die voor het schooljaar 1985-1986 niet waren 
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vervat in haar vaste benoeming, en de door laatstgenoemde aangevoerde 
schade, op grond dat zij “verlof voor verminderde prestaties wegens 
persoonlijke aangelegenheden heeft gevraagd en dat dit verlof in feite 
betrekking had op de in vast verband gepresteerde uren”.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel

Krachtens artikel 84, § 2, van de gemeentewet van 30 maart 1836 
benoemt de gemeenteraad de personeelsleden wier benoeming niet door 
de wet worden geregeld.

De gemeenteraad is bevoegd om een lid van het onderwijzend perso-
neel van de gemeente vast te benoemen.

Wanneer een leerkracht vast benoemd wordt met een bepaald 
lesrooster, breidt de gemeenteraad die hem later, zonder voorbehoud, 
bijkomende lesuren toekent, zijn ambtsbevoegdheden noodzakelijker-
wijs definitief uit.

Het arrest wijst erop dat “de vordering strekt tot vergoeding van de 
schade die [de eiseres] zou hebben geleden ten gevolge van de fout die 
[de verweerster] zou hebben begaan bij het vaststellen van de presta-
ties voor het schooljaar 1982-1983”, dat “[de eiseres] aanvoert dat zij op 
27 augustus 1971 vast werd benoemd en dat zij aldus, vanaf 1976-1977, 
een volledig lesrooster heeft gehad tot in 1982-1983, dat zij vanaf dat 
schooljaar op tijdelijke basis verschillende uren les heeft gegeven tot 
in 1985-1986”, dat “zij beweert dat [de verweerster] haar eerst wegens 
gedeeltelijke ontstentenis van betrekking ter beschikking had moeten 
stellen”, dat “zij verklaart dat zij, in geval van gedeeltelijke of volle-
dige schrapping van haar betrekking, na haar terbeschikkingstelling 
de wachtweddetoelage verder zou hebben ontvangen voor haar volledige 
lesrooster maar dat de op tijdelijke basis gepresteerde uren, omdat zij 
niet ter beschikking was gesteld, niet in aanmerking genomen zijn” en 
dat “zij dit beschouwt als een fout van [de verweerster], waarvoor zij 
moet worden veroordeeld tot vergoeding van de door haar aangevoerde 
schade”.

Het arrest vermeldt dat “[de eiseres] slechts één keer werd benoemd, 
met name op 27 augustus 1971”, dat “die vaste benoeming bepaalde dat 
“het aantal uren dat eenieder moet presteren, [zou worden vastgesteld] 
in het lesrooster van september 1971” ; dat kwam in werkelijkheid neer 
op 16 lesuren beroepstechnieken en -praktijk in het lager secundair 
onderwijs vanaf 1 september 1971”.

Het arrest stelt vast dat “[de eiseres], tijdens het jaar 1982-1983, 24 uren 
les heeft gegeven, waarvan 5 tijdelijke, dus 19 vaste uren, in 1983-1984, 24 
uren waarvan 5 tijdelijke, dus 19 vaste uren, in 1984-1985, 24 uren waarvan 
4 tijdelijke, dus 20 vaste uren”.

Het arrest, dat beslist dat “het feit dat [de eiseres] [na 1 september 1971] 
werd gevraagd om meer uren les te geven, waardoor zij zelfs een volledig 
lesrooster van 24 uren verkreeg, geen weerslag heeft op het aantal uren 
waarop haar benoeming betrekking heeft”, en hieruit afleidt dat “[de 
eiseres] niet aantoont dat [de verweerster] […] een fout zou hebben 
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begaan die haar schade heeft berokkend”, schendt artikel 84, § 2, van de 
gemeentewet van 30 maart 1836.

Het middel is gegrond.
De eiseres heeft er daarenboven belang bij dat het arrest bindend wordt 

verklaard ten aanzien van de daartoe voor het Hof opgeroepen partij.

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart het arrest bindend ten aanzien van de Franse Gemeenschap.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

6 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer 
Van Ommeslaghe.

N° 15
6.1.12

1° kamer — 6 januari 2012
(C.11.0025.F)

aanSprakelijkheid buiTen overeenkomST. — herSTelplichT. 
— dieren. — aanSprakelijkheid van de eigenaar oF van de bewaarder. — 
vermoeden van Schuld. — vrijSTelling. — voorwaarden. 

Hoewel artikel 1385 Burgerlijk Wetboek een wettelijk en niet weerlegbaar 
vermoeden van schuld aan de door een dier veroorzaakte schade instelt ten 
laste van de eigenaar van dat dier of ten laste van degene die zich ervan 
bedient terwijl hij het in gebruik heeft, sluit dat artikel niet uit dat die 
aansprakelijkheid vervalt bij gebrek aan oorzakelijk verband, met name 
wanneer het dier zich niet abnormaal noch onvoorzienbaar heeft gedragen 
en een fout van het slachtoffer de schade heeft veroorzaakt, waardoor elke 
mogelijke fout van de eigenaar of bewaarder als oorzaak van de schade 
wordt uitgeschakeld  (1). (Art. 1385 BW)

(d. T. d.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2010 gewezen 
door het hof van beroep te Luik.

  (1) Cass. 26 feb. 1978, AR 7601, AC 1986-87, nr. 383.
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Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 149 van de Grondwet ;
 — de artikelen 1382, 1383 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verwijst naar de middelen van het beroepen vonnis en stelt volgende 
feiten vast : “(eiser) is landbouwer en zijn bedrijf paalt aan dat van zijn broer, 
(verweerder) die een landbouwbedrijf uitbaat als bijberoep ; (eiser) is sinds twee 
jaar volledig arbeidsongeschikt nadat hij een houtblok in het aangezicht kreeg 
waaraan hij een ernstige handicap overhield ; zijn rechteroog is blind en hij zijn 
rechteroor is gehandicapt ; sindsdien krijgt hij hulp van E. W., een jonge man die 
handenarbeid voor hem verricht ; op 17 april 2007 bleek de afsluiting die de beide 
bedrijven scheidt te zijn beschadigd door de grazende dieren van die beide broers 
die door mekaar liepen ; (eiser) verklaart dat (verweerder) hem erop attent heeft 
gemaakt dat zijn stier nerveus was en op zijn weide liep ; (verweerder) heeft aan 
(eiser) voorgesteld “‹s avonds samen de afsluiting te bekijken om ze te herstellen” 
maar (eiser) verklaart dat hij reeds ‹s ochtends naar de weide was gegaan om de 
omvang van de herstelling te bepalen die zijn arbeider, E. W., in eerste instantie 
kon uitvoeren en die diezelfde avond zou worden voltooid zoals met (verweerder) 
was overeengekomen ; terwijl hij zich in de weide bevond, heeft de stier die aan 
(verweerder) toebehoort (eiser) op de hoorns genomen en in de prikkeldraad 
geworpen waarin hij een uurlang bleef vastzitten tot de buren hem bevrijdden ; 
(...) hij heeft ernstige letsels opgelopen die naar eigen zeggen niet te veronacht-
zamen gevolgen zullen nalaten ; hij [vordert] de veroordeling (van de verweerder) 
tot het betalen van een provisioneel bedrag van 5.000 euro en de aanstelling van 
een geneesheer-deskundige (...) ; de eiser meent dat (verweerder) aansprakelijk is 
op grond van de artikelen1382 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek”,

en wijst vervolgens, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, de 
vordering van de eiser af en veroordeelt hem in de kosten. 

Het arrest grondt die beslissingen op de volgende redenen :
“1. Wat betreft de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek :
(Eiser) toont niet aan dat er een fout is die een oorzakelijk verband vertoont 

met de schade die (verweerder) heeft geleden doordat hij de zaken in hun 
oorspronkelijke staat zou hebben gelaten om uit werken te gaan en (eiser) heeft 
voorgesteld om die avond, samen met hem, de afsluiting te herstellen. Hij heeft 
(eiser) niet verplicht om de afsluiting onmiddellijk alleen te herstellen. Hoewel 
beide partijen toegeven dat de stier die dag tamelijk nerveus was toont (eiser) 
evenmin aan dat de stier die bewuste ochtend al moest worden afgezonderd, noch 
welke fout de verweerder zou hebben begaan door hem niet meteen op te sluiten. 
Het louter feit om een nerveuze stier in een weide te laten waar hij gewoonlijk 
toeft is “alledaags” voor een landbouwer en is geen fout. (Eiser) voert ten slotte 
tevergeefs aan dat (verweerder) redelijkerwijs had moeten weten dat hij als land-
bouwer net als iedere dag ook die dag zeker naar zijn weiden zou zijn gegaan. 
Zoals hierna wordt verduidelijkt, had hij moeten wachten op de komst van zijn 
arbeider om hem bij de herstelling van zijn afsluiting te helpen of had hij ten 
minste voorzichtiger moeten zijn in het besef dat er zich een nerveuze stier op de 
plaats van de feiten bevond. 
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(Eiser) blijft (verweerder) verwijten dat hij “de stier in zijn box” had moeten 
plaatsen, alvorens naar zijn werk te gaan en dat hij hem heeft gevraagd zijn 
koeien terug te halen, maar hij bewijst hiermee niet dat de bijzondere omstan-
digheden van de zaak zoals hij die zelf beschrijft, een onmiddellijke afzondering 
van het dier vergden, noch dat de dieren die door elkaar liepen dringend moesten 
worden gescheiden. (Eiser) bewijst met andere woorden niet dat (verweerder), op 
de vermelde punten, niet zou hebben gehandeld zoals een normaal voorzichtig 
en bedachtzaam persoon – in dit geval een landbouwer – in een soortgelijke situ-
atie. Bovendien bestaat er volgens (eiser) geen verband tussen het risico van 
een stier te midden van vaarzen “die te jong zijn om bevrucht te worden” en de 
concrete gegevens waarop de eventuele aansprakelijheid van (verweerder) voor 
de oorzaken en gevolgen van de aangevoerde schade kan worden gesteund. 

2. Wat betreft de toepassing van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek :
(Eiser) heeft geen punt wanneer hij aanvoert dat hij “op de hoorns werd 

genomen door de stier” toen hij naar de weide is gegaan om de omvang van de 
herstelling in te schatten, aangezien de buurman M. verklaard heeft dat toen 
hij met andere personen naar het veld is gegaan om (eiser) ter hulp te komen, 
deze blijkbaar de afsluiting aan het herstellen was die de dieren even daarvoor 
hadden vernield. (...). Het gedrag van de stier (namelijk een mens te hebben 
aangevallen met wie hij vertrouwd was) lijkt niet abnormaal hoewel sommigen 
het dier omschrijven als zachtaardig en anderen als “een kreng”, vermits beide 
partijen toegeven dat hij nerveus was door de aanwezigheid van loopse koeien. 
Toch wist (eiser), hetgeen hij ook niet betwist, dat de stier die ochtend opge-
wonden en nerveus was. Desalniettemin heeft hij niet alleen het risico genomen 
rond te gaan in de weide om de omvang van de schade in te schatten, maar ook 
om die te herstellen waardoor hij meer tijd in de weide heeft doorgebracht en 
alle aandacht had voor de herstelling. Doordat hij aldus alleen in de weide was 
hoewel hij reeds gehandicapt was aan rechteroog en -oor, hetgeen zijn visuele en 
auditieve waarnemingsvermogen beperkte, moet ervan worden uitgegaan dat hij 
een fout heeft begaan die heeft bijgedragen tot de schade. (Eiser) heeft immers 
zelf toegegeven dat zijn arbeider moest langskomen en verklaard dat hij hem 
wilde vragen de afsluiting te herstellen zodat hij, als hij de herstelling dringend 
achtte en niet wachten kon op de terugkeer (van verweerder), op zijn minst 
had kunnen wachten op de komst van zijn arbeider om samen de afsluiting te 
herstellen. Doordat hij alleen handelde met zijn rug naar de stier die mogelijk 
op hem kon afkomen, en die hij in de buurt wist, heeft hij een onvoorzichtig 
risico genomen dat helaas heeft bijgedragen tot de schade. Zodoende belet de 
fout van het slachtoffer dat de oorzaak van de schade ligt in een handeling van 
het dier dat zich niet abnormaal of onvoorzienbaar heeft gedragen, of in een 
fout van de eigenaar, zoals hierboven werd onderzocht. (Eiser) tilt zwaar aan 
het feit dat (verweerder) naar het werk is gegaan zonder zich te bekommeren 
om het vee en zonder enige maatregel te hebben getroffen om de stier af te 
zonderen hoewel hij wist dat die agressief was. Beide broers hadden nochthans 
een akkoord gesloten voor (verweerder) naar het werk vertrok en het bleek niet 
nodig te zijn om de stier af te zonderen om enig gevaar voor een voorzichtig 
landbouwer te vermijden. Hoewel het ongeval de eiser helaas aanzienlijk heeft 
geschaad, zijn ze het gevolg van het gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg 
waarvan hij die dag blijk had gegeven.

Er moet inzonderheid beklemtoond worden dat : 1. (Eiser) als landbouwer bij 
het betreden van de weide niet alleen de aanwezigheid had moeten opmerken 
van een stier omgeven door loopse vaarzen maar ook had moeten weten dat 
die toestand een reëel probleem vormde voor elke persoon die de kudde zou 
naderen of in haar nabijheid zou komen. Hoewel geen enkele hoogdringendheid 
een onmiddellijke interventie vereiste – noch om de afsluiting te herstellen, 
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noch om het vee af te zonderen – heeft (eiser) bewust dat ontegensprekelijk 
voorspelbaar risico gelopen ; 2. (Eiser) heeft overigens nergens de bewering van 
(verweerder) ontkracht namelijk dat “het gedrag van de stier volledig in de lijn 
lag van de aard van een mannelijk dier in aanwezigheid van loopse vrouwelijke 
dieren” (...) 3. Elke discussie over de kwestie of (eiser), op het ogenblik dat de 
stier aanviel, reeds bezig was met het herstellen van de afsluiting – een taak die 
hij allerminst onverwijld diende aan te vatten aangezien er geen enkele gezags-
verhouding bestond tegenover (verweerder) – van geen enkel werkelijk belang is 
voor de oplossing van het geschil aangezien het volstaat op te merken dat (eiser), 
tegen alle elementaire voorzichtigheidregels in, in de weide was gegaan en zich 
door eigen toedoen in de buurt van een dier bevond wiens agressieve houding, 
door omstandigheden waarvan hij zich bewust was of moest zijn, normaliter in 
de lijn van de verwachtingen lag voor een bedachtzaam landbouwer ; 4. (Eiser) 
zich aldus vrijwillig en zonder enige dwang vooraf of op het ogenblik zelf aan 
een gevaar heeft blootgesteld dat hij had kunnen vermijden, hetzij door de weide 
niet in te gaan, hetzij door de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om elke 
aanval van de stier te voorkomen. Dergelijke voorzorgen moesten des te meer 
worden genomen wegens de handicap van ‹eiser› waardoor zijn visuele en audi-
tieve waarnemingsvermogens onvermijdelijk beperkter waren. In die omstan-
digheden ligt alleen de onvoorzichtigheid van (eiser) bijgevolg aan de oorsprong 
van de door het dier toegebrachte letsels zodat (verweerder) in voldoende mate 
de grond van vrijstelling bewijst die hem van elke aansprakelijkheid vrijstelt, 
ondanks het in artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde wettelijk 
vermoeden”. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vijfde onderdeel

Artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek stelt een wettelijk en niet weerleg-
baar vermoeden van schuld in ten laste van de eigenaar of bewaarder van het 
dier voor de schade die het dier veroorzaakt. Die bepaling sluit niet uit dat de 
aansprakelijkheid van de eigenaar of van de bewaarder vervalt als er geen oorza-
kelijk verband is, dat is als de fout van het slachtoffer de daad van het dier heeft 
uitgelokt of die elke fout van de eigenaar of bewaarder van het dier uitsluit als 
oorzaak van de schade.

Dat is slechts mogelijk als de onweerlegbaar vermoede fout van de eigenaar 
of bewaarder van het dier door het materiële gedrag van het dier dat aan de 
oorsprong ligt van de schade is uitgeschakeld als oorzaak van de schade, hetgeen 
impliceert dat de eigenaar of bewaarder van het dier volledig vreemd is aan de 
gebeurtenissen waarin het dier schade heeft toegebracht aan een derde. 

In casu stelt het arrest de verweerder vrij van elke aansprakelijkheid voor de 
stier waarvan hij de eigenaar is op grond dat het gedrag van de stier abnormaal, 
noch onvoorzienbaar was en dat de eiser die de weide waar de stier stond heeft 
betreden zich vrijwillig heeft blootgesteld aan een gevaar dat hij had kunnen 
vermijden. Die redenen zouden de vrijstelling van de verweerder als eigenaar 
van het dier enkel en alleen dan wettigen als de eigenaar zelf het initiatief 
had genomen om die weide te betreden, zonder uitnodiging of voorstel van de 
verweerder, de eigenaar van de stier. In dat geval zou men kunnen aannemen dat 
de vermoede schuld van de eigenaar van het dier als oorzaak van de schade is 
uitgeschakeld. Zoals de eiser aanvoert in de passages van zijn verzoekschrift tot 
hoger beroep en in de in het eerste onderdeel van het middel vermelde beroeps-
conclusie, ontkent het arrest niet dat uit de verklaring van de verweerder bleek 
dat die de eiser had uitgenodigd om de weide te betreden waarin de stier zich 
bevond om de koeien terug te halen en ze af te zonderen van de stier. Het arrest 
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stelt dus niet vast dat de verweerder niets te maken had met de gebeurtenissen 
die aan de oorsprong liggen van de schade die de stier heeft veroorzaakt waarvan 
hij de eigenaar is en dat de schuld van de eiser bijgevolg zou volstaan om het juri-
disch oorzakelijk verband tussen de vermoede fout van de verweerder en de door 
zijn dier veroorzaakte schade uit te schakelen. Het arrest is dus niet naar recht 
verantwoord (schending van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek).

Als het arrest oordeelt dat de eiser ontkomt aan de vermoede aansprakelijheid 
van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek op grond dat hij geen enkele fout 
heeft begaan door zijn stier niet op te sluiten en in de weide te laten, schendt 
het eveneens artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek aangezien het vermoeden 
van schuld dat weegt op de eigenaar of bewaarder van het dier onweerlegbaar is.

III. beSliSSSing van heT hoF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vijfde onderdeel

Hoewel artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek een wettelijk en 
onweerlegbaar vermoeden van schuld aan de door een dier veroorzaakte 
schade instelt ten laste van de eigenaar van een dier of ten laste van 
degene die zich ervan bedient terwijl hij het in gebruik heeft, waardoor 
die eigenaar of bewaarder aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die 
het dier heeft veroorzaakt, sluit het een vrijstelling van die aansprake-
lijkheid niet uit bij gebrek aan oorzakelijk verband, met name wanneer 
het dier zich niet abnormaal en onvoorzienbaar heeft gedragen en een 
fout van het slachtoffer de schade heeft veroorzaakt, waardoor elke 
mogelijke fout van de eigenaar of bewaarder als oorzaak van de schade 
is uitgeschakeld.

Op grond van de vermeldingen op de grief van onwettigheid die is 
aangevoerd in het vierde onderdeel van het middel, oordeelt het arrest 
enerzijds dat “het gedrag van de stier normaal en voorzienbaar [was]”, 
anderzijds dat de eiser “zich [...] vrijwillig [...] heeft blootgesteld aan een 
gevaar waaraan hij zich had kunnen onttrekken doordat hij de weide 
waar de stier zich bevond heeft betreden”.

Het arrest beslist bijgevolg naar recht dat de eiser alleen aansprake-
lijk is voor het ongeval en dat voornoemd artikel 1385 hier niet moet 
worden toegepast. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

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

6 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en de heer Mahieu.
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N° 16
10.1.12

2° kamer — 10 januari 2012
(P.11.0843.N)

1o STedenbouw. — ruimTelijke ordening. plan van aanleg. — 
inbreuk op de plannen van aanleg en verordeningen. — plegen en voorT-
zeTTen van de inbreuk. — inSTandhouding. — begrip. — gevolg 

2o miSdrijF. — allerlei. — STedenbouw. — inbreuk op de plannen van 
aanleg en verordeningen. — plegen en voorTzeTTen van de inbreuk. — 
inSTandhouding. — begrip. — gevolg.

1o en 2o Anders dan het “plegen” of het “voortzetten” van de inbreuk op een 
bestemmingsvoorschrift door een daarmee strijdig gebruik, die het stellen 
van één of meerdere zowel positieve als aflopende handelingen van gebruik 
veronderstelt, vormt de “instandhouding” één voortdurend misdrijf van 
behoud van de delictuele toestand van gebruik die ten gevolge van voormelde 
positieve handeling(en) is ontstaan en waaraan de dader geen einde stelt ; de 
voltooiing van het plegen of het voortzetten van het strijdige gebruik door het 
beëindigen van voormelde positieve handelingen sluit het voortbestaan van 
een met het bestemmingsvoorschrift strijdige toestand die door dit gebruik is 
ontstaan, niet uit. (Art. 146, eerste lid, 6°, Stedenbouwdecreet 1999, thans 
art. 6.1.1, eerste lid, 6o, VCRO)

(geweSTelijk STedenbouwkundig inSpecTeur T. d. e.a.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 
Brussel, correctionele kamer, van 29 maart 2011, op verwijzing gewezen 
na arrest van het Hof van 13 december 2005.

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

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

ii. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Middel

Het middel voert schending aan van de artikelen 2 en 65 Strafwet-
boek, de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, artikel 146, 
eerste lid, 1o, en derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, artikel 146, eerste 
lid, 6o, Stedenbouwdecreet 1999, zowel in de versie vóór als na de wijzi-
ging bij artikel 46, 2o, van het decreet van 21 november 2003, als in de 
versie vóór en na de wijziging bij artikel 50, 4o, Aanpassingsdecreet 2009, 
artikel 6.1.1, eerste lid, 6o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zowel 
in de versie vóór als na de wijziging bij artikel 43, 2o, van het decreet 
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van 16 juli 2010, de  artikelen 1.1.2, 9o, 4.1, 1o, 6.1.1, eerste lid, 1o, derde en 
vierde lid, en 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning, artikel 2, § 1, Stedenbouwdecreet 1996, zoals van toepassing vóór 
de opheffing bij artikel 97 Aanpassingsdecreet 2009, en artikel 11 Gewest-
plannenbesluit 1972 : de appelrechters weigeren onterecht de telastleg-
ging wegens instandhouding van “stallingen die gebruikt worden deels 
voor bewoning, deels voor het stallen van dieren en deels als stapel-
ruimte en opslagruimte”, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdruk-
kelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen, 
“vanaf 1 januari 1990 tot minstens de dag van de dagvaarding” (dit is 
tot 1 april 2003), te herkwalificeren als een inbreuk op artikel 6.1.1, 
eerste lid, 6o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met name het niet-
vergunde gebruik, na 1 mei 2000, in strijd met de gewestplanbestemming ; 
immers, het plegen van een inbreuk op het gewestplan door het niet-
vergunde gebruik van een constructie in strijd met de bestemmings-
voorschriften is een voortdurend misdrijf in zoverre een ononderbroken 
delictuele toestand bestaat die door de dader wordt bestendigd ; het 
vormt minstens een voortgezet misdrijf in zoverre opeenvolgend, door 
het strijdig gebruik, inbreuken worden begaan op de bestemmingsvoor-
schriften die, overeenkomstig artikel 65 Strafwetboek, de voortzetting 
zijn van eenzelfde misdadig opzet, en aldus slechts één misdrijf ople-
veren, dat pas voltooid is na het laatste feit ; deze inbreuk op het gewest-
plan als voortdurend, minstens voortgezet misdrijf, is te onderscheiden 
van het instandhoudingsmisdrijf bepaald in artikel 6.1.1, eerste lid, 1o, 
en derde lid, alsook in artikel 6.1.1, vierde lid, Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening, daar het instandhoudingsmisdrijf het verzuim betreft 
om aan het bestaan van eerder voltooide wederrechtelijke werken of 
wijzigingen een einde te maken, terwijl bij de inbreuk op de gewest-
planbestemming door strijdig gebruik geen eerder voltooid misdrijf door 
verzuim wordt in stand gehouden, maar het misdrijf zelf voortduurt of 
wordt voortgezet ; de enkele omstandigheid dat de wederrechtelijke 
constructie werd opgericht vóór 1 mei 2000, en dat de gewestplanbestem-
ming aldus reeds geschonden werd op een tijdstip dat deze schending nog 
niet strafbaar was, belet niet dat de na 1 mei 2000 aangehouden bestem-
ming, vanaf dat ogenblik, een misdrijf oplevert, daar na 1 mei 2000 de 
constitutieve bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn, met name 
de strijdigheid met de gewestplanbestemming in functie van het gebruik 
van de constructies ; het arrest kan dan ook niet wettig, louter op grond 
van het tijdstip van oprichting van de wederrechtelijke stallingen vóór 
1 mei 2000, en zonder uit te sluiten dat de wederrechtelijke bestemming 
ook na 1 mei 2000 bestond, oordelen dat geen inbreuk voorhanden is op 
artikel 146, eerste lid, 6o Stedenbouwdecreet 1999, en, sinds 1 september 
2009, op artikel 6.1.1, eerste lid, 6oVlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning ; de inbreuk op de gewestplanbestemming als voortdurend misdrijf, 
minstens als voortgezet misdrijf, brengt met zich mee dat het “oprich-
tingsmisdrijf” in dit verband pas als voltooid kan worden beschouwd 
wanneer de strijdige bestemming beëindigd wordt ; het instandhou-
dingsmisdrijf, dat werd gedepenaliseerd, en op grond waarvan, sinds 
1 september 2009, geen herstelvordering meer kan worden ingewilligd 
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wanneer de instandhouding niet meer strafbaar is op het ogenblik van 
de uitspraak, kan slechts bestaan na voltooiing van het plegen of het 
voortzetten van de inbreuk op de gewestplanbestemming ; in zoverre 
de redengeving van het arrest toelaat aan te nemen dat de appelrech-
ters eveneens oordelen dat het plegen of voortzetten van een inbreuk op 
de gewestplanbestemming “agrarisch gebied”, een toevoeging van een 
gedraging zou betekenen aan de oorspronkelijke telastlegging, geeft 
het aan de dagvaarding een uitlegging die niet verenigbaar is met de 
inhoud en de bewoordingen ervan, daar het gebruik van de stallingen 
– “deels voor bewoning, deels voor het stallen van dieren en deels als 
stapelruimte en opslagruimte”- uitdrukkelijk is vermeld in de oorspron-
kelijke telastlegging, evenals de bestendiging van de wederrechtelijke 
toestand, aangeduid in de telastlegging als “instandhouding”.

De appelrechters oordelen niet dat het toevoegen aan de oorspronke-
lijke telastlegging van het plegen of voortzetten van een inbreuk op 
de gewestplanbestemming “agrarisch gebied” een ongeoorloofde toevoe-
ging zou betekenen, maar wel dat het uitbreiden van de telastlegging 
tot het misdrijf van oprichting, zoals gevorderd door de eiser, dergelijke 
ongeoorloofde toevoeging zou betekenen.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Het na 1 mei 2000 aanhoudend gebruik van een constructie in strijd 

met de gewestplanbestemming “waarbij het misdrijf zelf voortduurt of 
wordt voortgezet” (memorie, p. 11), maakt geen zelfstandig misdrijf uit 
maar is strafbaar krachtens artikel 146, eerste lid, 6o Stedenbouwdecreet 
1999, en, sinds 1 september 2009, krachtens artikel 6.1.1, eerste lid, 6o, 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die zowel het plegen, het voort-
zetten als het in stand houden van een inbreuk op de nog van kracht 
zijnde plannen van aanleg strafbaar stellen. 

Anders dan het “plegen” of het “voortzetten” van de inbreuk op een 
bestemmingsvoorschrift door een daarmee strijdig gebruik, die het 
stellen van één of meerdere zowel positieve als aflopende handelingen 
van gebruik veronderstellen, vormt de “instandhouding” één voortdurend 
misdrijf van behoud van de delictuele toestand van gebruik die ten 
gevolge van voormelde positieve handeling(en) is ontstaan en waaraan 
de dader geen einde stelt. De voltooiïng van het plegen of het voortzetten 
van het strijdige gebruik door het beëindigen van voormelde positieve 
handelingen sluit het voortbestaan van een met het bestemmingsvoor-
schrift strijdige toestand die door dit gebruik is ontstaan, niet uit. 

In zoverre het middel aanvoert dat bij de inbreuk op de gewestplan-
bestemming door strijdig gebruik van de constructie het misdrijf zelf 
enkel voortduurt of wordt voortgezet maar geen eerder voltooid misdrijf 
door verzuim wordt in stand gehouden (memorie, p. 11, tweede para-
graaf), faalt het naar recht.

De dagvaarding vermeldt als tijdsperiode van de telastlegging “vanaf 
1 januari 1990 tot minstens de dag van de dagvaarding”, dit is tot 1 april 
2003.

Het arrest oordeelt niet alleen dat “het misdrijf van oprichting (…) 
zeker gepleegd werd vóór 1 mei 2000, datum dat de inbreuk op art. 146, 
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6o DRO (…) nog niet strafbaar was”, maar ook dat “uit de libellering 
van de enige telastlegging, meer bepaald de bewoordingen en de daarin 
vermelde data, (…) duidelijk (blijkt) dat de [verweerders] enkel vervolgd 
werd[en] voor feiten van instandhouding, wel nog strafbaar op het ogen-
blik van de dagvaarding.”

Zonder de bewijskracht van de dagvaarding te miskennen, vermochten 
de appelrechters op grond van voormelde libellering die niet het bestaan 
van eenheid van opzet tussen meerdere daden van gebruik vermeldt, 
te besluiten tot de vervolging van een “enige” telastlegging in die zin 
dat niet werd vervolgd elk aanhoudend gebruik van de constructie “in 
zoverre opeenvolgend, door het strijdig gebruik, inbreuken worden 
begaan op de bestemmingsvoorschriften die, overeenkomstig artikel 65 
van het Strafwetboek, de voortzetting zijn van eenzelfde misdadig opzet, 
en aldus slechts één misdrijf oplevert, dat pas voltooid is na het laatste 
feit” (memorie, p. 10, onderaan, en p. 11, bovenaan).

Voor het overige oordelen de appelrechters “dat de herstelvordering in 
zoverre geënt op het misdrijf van instandhouding niet meer gegrond is 
conform art. 6.1.1, derde en vierde lid VCRO, ook in zoverre gebaseerd op 
de inbreuk van art. 6.1.1.6o VCRO.”

Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun weigering om de 
oorspronkelijke telastlegging te heromschrijven als een telastlegging 
op grond van artikel 6.1.1, eerste lid, 6o, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, naar recht. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

10 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Goet-
hals, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, 
advocaat-general. — Advocaten : mevr. Geinger.

N° 17
10.1.12

2° kamer — 10 januari 2012
(P.11.0868.N)

1o hoger beroep. — STraFzaken (douane en accijnzen inbe-
grepen). — rechTSpleging in hoger beroep. — verval van heT rechT een 
voerTuig Te beSTuren wegenS lichaamSongeSchikTheid. — aard. — maaT-
regel nieT opgelegd door de eerSTe rechTer. — maaTregel opgelegd in 
hoger beroep. — voorwaarde. — eenparigheid.
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2o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSbepalingen. — arTikel 
42. — verval van heT rechT een voerTuig Te beSTuren wegenS lichaamSon-
geSchikTheid. — aard. — maaTregel nieT opgelegd door de eerSTe rechTer. 
— maaTregel opgelegd in hoger beroep. — voorwaarde. — eenparigheid.

1° en 2° Hoewel het verval van het recht een voertuig te besturen wegens 
lichaamsongeschiktheid een beveiligingsmaatregel is en geen straf, kan het 
rechtscollege in hoger beroep deze maatregel, die niet opgelegd werd door 
de eerste rechter, niet dan met eenparigheid van zijn leden uitspreken  (1). 
(Artt. 211bis, Wetboek van Strafvordering en 42 Wegverkeerswet)

(r.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Antwerpen van 7 april 2011.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF 

Beoordeling

Geschonden wettelijke bepaling

 — Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering

1. Het vonnis van de politierechtbank te Antwerpen van 27 mei 2009 
veroordeelt de eiser op tegenspraak voor de bewezen verklaarde feiten 
tot een geldboete ; tevens werd op basis van artikel 38, § 1, 1o, Wegver-
keerswet een vervallenverklaring uitgesproken van het recht tot sturen 
waarvan het herstel afhankelijk werd gemaakt van het slagen in een 
medisch-psychologisch onderzoek. 

2. Op de hogere beroepen van de eiser en het openbaar ministerie, 
bevestigt de correctionele rechtbank te Antwerpen bij op tegenspraak 
gewezen vonnis van 29 oktober 2009 het vonnis van de politierechtbank 
en stelt alvorens recht te doen over een eventuele beveiligingsmaatregel 
een deskundige aan. 

3. Het bestreden vonnis verklaart de eiser vervallen van het recht tot 
het besturen van alle motorvoertuigen wegens lichamelijke ongeschikt-
heid gedurende een periode van 5 jaar. 

4. Hoewel het verval van het recht een voertuig te besturen wegens 
lichaamsongeschiktheid een beveiligingsmaatregel is en geen straf, kan 
de rechter in hoger beroep deze maatregel, die niet opgelegd werd door 
de eerste rechter, niet dan met eenparigheid van zijn leden uitspreken. 
Het bestreden vonnis is niet naar recht verantwoord.

  (1) Cass. 17 nov. 1981, AC 1981-1982, nr. 178.
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Middel van de eiser

5. Het middel van de eiser dat niet tot een ruimere cassatie of een 
cassatie zonder verwijzing kan leiden, behoeft geen antwoord. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigd vonnis.
Laat de kosten van zijn cassatieberoep ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Turnhout, rechts-

zitting houdend in hoger beroep.

10 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 18
10.1.12

2° kamer — 10 januari 2012
(P.11.0938.N)

1o douane en accijnzen. — invoer van goederen. — aanvraag van voor-
aFgaande machTiging. — aangeven van onjuiSTe waarde. — gevolg.

2o STraF. — andere STraFFen. — bijzondere verbeurdverklaring. — 
goederen en waarden die in de plaaTS van heT rechTSTreekS vermogenS-
voordeel zijn geSTeld. — inkomSTen uiT belegde voordelen. — begrip.

3o STraF. — andere STraFFen. — bijzondere verbeurdverklaring. — 
rechTSTreekS uiT heT miSdrijF verkregen vermogenSvoordeel. — begrip.

4o STraF. — andere STraFFen. — bijzondere verbeurdverklaring. — 
uiT heT miSdrijF verkregen vermogenSvoordeel. — voorwaarde.

5o valSheid en gebruik van valSe STukken. — uiT heT miSdrijF 
verkregen vermogenSvoordeel.

6o miSdrijF. — allerlei. — uiT heT miSdrijF verkregen vermogenSvoor-
deel.

7o STraF. — andere STraFFen. — bijzondere verbeurdverklaring. — 
uiT heT miSdrijF verkregen vermogenSvoordeel. — onaanTaSTbare beoorde-
ling door de FeiTenrechTer.

8o onaanTaSTbare beoordeling door de FeiTenrechTer. — 
bijzondere verbeurdverklaring. — uiT heT miSdrijF verkregen vermogenS-
voordeel 

9o caSSaTie. — bevoegheid van heT hoF. — allerlei. — STraFzaken. — 
bijzondere verbeurdverklaring. — uiT heT miSdrijF verkregen vermogenS-
voordeel. — onaanTaSTbare beoordeling door de FeiTenrechTer. — margi-
nale ToeTSing. — grenS.

ARREST-2012-01.indb   70 17/01/13   17:27



N° 18 - 10.1.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 71

10o STraF. — andere STraFFen — bijzondere verbeurdverklaring. — 
uiT heT miSdrijF verkregen vermogenSvoordeel. — FicTieve Schuld.

11o miSdrijF. — allerlei. — uiT heT miSdrijF verkregen vermogenSvoor-
deel. — FicTieve Schuld.

12o STraFvordering. — middel daT heT verval van de STraFvordering 
aanvoerT. — middel geSTeund op heT gezag van gewijSde van een beSchik-
king van buiTenvervolgingSTelling. — middel geSTeund op heT NoN bis iN 
idem-beginSel van een beSliSSing van vrijSpraak. — verwerping door de 
rechTer. — moTivering.

13o redenen van de vonniSSen en arreSTen. — op concluSie. — 
STraFzaken (geeSTrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). 
— STraFvordering. — middel daT heT verval van de STraFvordering 
aanvoerT. — middel geSTeund op heT gezag van gewijSde van een beSchik-
king van buiTenvervolgingSTelling. — middel geSTeund op heT NoN bis iN 
idem-beginSel van een beSliSSing van vrijSpraak. — verwerping door de 
rechTer. — moTivering.

1o Het invoeren van goederen, waarvoor bij de aanvragen van een vooraf-
gaande machtiging een onjuiste waarde werd aangegeven en welke machti-
ging bij toepassing van de artikelen 2, § 2, en 5, § 1, 1o, Besluit In-, Uit- en 
Doorvoer Goederen bijgevolg nietig is, zijn invoeren met aangifte maar onder 
dekking van valse of bedrieglijk verkregen machtigingen die strafbaar zijn 
bij toepassing van artikel 231, § 1, AWDA, zonder dat in hoofde van de 
aangever het opzet moet worden aangetoond om de douaneautoriteiten te 
misleiden. 

2o Uit artikel 42, 3°, Strafwetboek volgt dat naast de vermogensvoordelen die 
“rechtstreeks” uit het misdrijf zijn verkregen, met name de primaire vermo-
gensvoordelen, ook “de goederen en waarden die in de plaats zijn gesteld” 
van die primaire vermogensvoordelen, met name de vervangingsgoederen en 
“de inkomsten uit de belegde voordelen” die voortvloeien uit de primaire 
vermogensvoordelen of de vervangingsgoederen, kunnen worden verbeurd-
verklaard ; deze twee laatste categorieën betreffen eveneens voordelen 
die verkregen zijn uit het misdrijf, zij het onrechtstreeks ten gevolge van 
bepaalde verrichtingen die deze voordelen rechtstreeks opleveren  (1).

3° Het begrip “rechtstreeks” in artikel 42, 3o, Strafwetboek wijst niet op een 
beperking van de verbeurdverklaring tot de voordelen die zonder enige 
tussenschakel verkregen zijn uit het misdrijf, maar duidt op de primaire 
vermogensvoordelen als één der vermogensvoordelen die naast nog andere 
voor verbeurdverklaring vatbaar is zodat de in artikel 42, 3o, Strafwetboek 
bedoelde straf van de bijzondere verbeurdverklaring kan worden toegepast 
op de vermogensvoordelen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks uit het 
misdrijf zijn verkregen (2).

4o Een vermogensvoordeel is uit het misdrijf verkregen indien er een causaal 
verband bestaat tussen dit misdrijf en het vermogensvoordeel ; een eventueel 
causaal verband tussen dit vermogensvoordeel en een latere verrichting doet 

  (1), (2) Cass. 18 oktober 2011, AR P.11.0201.N, AC 2011, nr. 555.
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het causaal verband tussen dit vermogensvoordeel en het voordien gepleegde 
misdrijf niet verdwijnen (1). (Art. 42, 3o Strafwetboek)

5o en 6o Elk misdrijf, ook dat van valsheid in geschriften of het gebruik van 
valse stukken, kan in beginsel vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 
3°, Strafwetboek opleveren.

7o, 8o en 9o De rechter oordeelt in feite, mitsdien op onaantastbare wijze, of 
een misdrijf vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3o, Strafwetboek 
heeft opgeleverd ; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten die hij 
vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond 
daarvan niet kunnen worden verantwoord  (1).

10o en 11o Het louter opbouwen van een fictieve schuld kan als dusdanig geen 
door artikel 42, 3o, Strafwetboek bedoeld vermogensvoordeel vormen. 

12o en 13o De rechter vermag de aanvoering van het verval van de strafvorde-
ring wegens het gezag van gewijsde van een beschikking van de raadkamer 
van buitenvervolgingstelling en wegens het non bis idem-beginsel van een 
beslissing van vrijspraak niet verwerpen op de enkele grond dat het strafdos-
sier geen eensluidend verklaard afschrift bevat van die beschikking of geen 
bewijs bevat van de afwezigheid van het aanwenden van een rechtsmiddel 
tegen de beschikking of beslissing  (2).

(m. e.a. T. m. e.a.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 7 april 2011.

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

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

middelen aan.
De eiser IV voert geen middel aan.
De eiser V voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf 

middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF 

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

Middel van de eiser II

2. Het middel voert schending aan van de artikelen 29, 62.2 en 79, 
tweede lid, CDW, artikel 199.1 van de Verordening (EG) nr. 2454/93 van 

  (1) Zie Cass. 22 oktober 2003, AR P.03.0084.F, AC 2003, nr. 516 met conclusie adv.-gen. 
Spreutels.

  (2) Zie Cass. 17 december 2008, AR P.08.1233.F, AC 2008, nr. 737.
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2 juli 1993 van de Commissie houdende vaststellingen van enkele bepa-
lingen ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 2913/92 van de Raad 
tot vaststelling van het communautair douanewetboek, de artikelen 2 
en 5 van de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en door-
voer van goederen en de daaraan verbonden technologie (hierna : Wet 
In-, Uit- en Doorvoer Goederen), artikel 231 AWDA en artikel 2, § 2, van 
het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in- uit- 
en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie (hierna 
Besluit In-, Uit- en Doorvoer Goederen) : het arrest spreekt ten onrechte 
de verweerders II vrij voor de feiten 1 en 2 van de zaak II : het arrest stelt 
vast dat de verweerders II in België ruwe diamanten hebben ingevoerd 
onder dekking van valse of bedrieglijk verkregen machtigingen aange-
zien bij de bevoegde autoriteiten facturen werden aangeven met een 
opgegeven waarde van de diamanten, die niet de werkelijk betaalde of 
te betalen prijs was ; het opgeven van een onjuiste waarde van goederen 
bij de aanvragen tot voorafgaande machtiging houdt in dat die machti-
ging werd verkregen op basis van een onjuiste of een opzettelijk onvol-
ledige verklaring en dus nietig is ; door bewust aan de diamanten een 
onjuiste waarde te geven, hebben de verweerders II de invoerformali-
teiten niet regelmatig vervuld en werd ingevoerd met aangifte, maar 
onder dekking van valse of bedrieglijk verkregen machtigingen in de zin 
van artikel 231, § 1, AWDA ; geen wetsbepaling vereist voor de feiten 1 en 
2 van de zaak II in hoofde van de aangever een bijzonder opzet bestaande 
in het misleiden van de douaneautoriteiten. 

3. Krachtens artikel 2 Wet In-, Uit- en Doorvoer Goederen kan de 
Koning bij in de Ministerraad overlegd besluit, met het oog op de in die 
bepaling vermelde doelstellingen de in-, uit- en doorvoer van goederen 
en van technologie reglementeren, onder meer door een stelsel van 
vergunningen, door de heffing van bijzondere rechten, door toezichts-
maatregelen of door de invoering van formaliteiten zoals het oorsprong-
scertificaat.

Volgens artikel 2, § 2, Besluit In-, Uit- en Doorvoer Goederen moeten 
de aanvragen om voorafgaande machtiging inzonderheid alle gegevens 
bevatten ter identificatie van de door de transactie gebonden partijen, 
de precieze omschrijving van de beoogde goederen of technologie, hun 
oorsprong, de hoeveelheid en de waarde die het voorwerp zijn van de 
aanvraag.

Artikel 5, § 1, 1o, Besluit In-, Uit- en Doorvoer Goederen schrijft de 
nietigheid voor van de voorafgaande machtigingen verkregen op 
aanvragen die onjuiste of opzettelijk onvolledige verklaringen bevatten 
en dit onverminderd de bepalingen van artikel 231 AWDA.

Volgens artikel 10, eerste lid, Wet In-, Uit- en Doorvoer Goederen 
wordt de overtreding van de krachtens deze wet uitgevaardigde bepa-
lingen gestraft overeenkomstig de artikelen 231, 249 tot 253 en 263 tot 284 
AWDA.

Artikel 231, § 1, AWDA bepaalt dat de artikelen 220 tot 225, 227, 229, 230, 248, 
§ 1, en 277 toepasselijk zijn bij invoer, uitvoer of doorvoer zonder aangifte 
ofwel met aangifte maar onder dekking van valse of bedrieglijk verkregen 
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machtigingen, van alle al dan niet belastbare goederen, welke tijdelijk en 
om welke reden ook, aan verbodsbepalingen, beperkingen of controlemaa-
tregelen zijn onderworpen bij het binnenkomen, bij het uitgaan of bij de 
doorvoer, langs alle grenzen of alleen langs een gedeelte ervan.

Volgens artikel 79, tweede lid, CDW omvat het in het vrije verkeer 
brengen de toepassing van de handelspolitieke maatregelen en het 
vervullen van de andere formaliteiten voor de invoer van goederen, 
alsmede de toepassing van de wettelijk verschuldigde rechten.

Artikel 62.2 CDW schrijft voor dat bij de aangifte alle bescheiden 
moeten worden gevoegd, die moeten worden overgelegd om de toepas-
sing mogelijk te maken van de bepalingen welke gelden voor de douane-
regeling waarvoor de goederen zijn aangegeven.

Volgens artikel 29.1 CDW is de douanewaarde van ingevoerde goederen 
de transactiewaarde van die goederen, dat wil zeggen de voor de goederen 
werkelijk betaalde of te betalen prijs indien zij voor uitvoer naar het 
douanegebied van de Gemeenschap worden verkocht.

4. Uit de samenlezing van die bepalingen volgt dat invoeren van 
goederen, waarvoor bij de aanvragen van een voorafgaande machtiging 
een onjuiste waarde werd aangegeven en welke machtiging bij toepas-
sing van de artikelen 2, § 2, en 5, § 1, 1o, Besluit In-, Uit- en Doorvoer 
Goederen bijgevolg nietig is, invoeren zijn met aangifte maar onder 
dekking van valse of bedrieglijk verkregen machtigingen in de zin 
van artikel 231, § 1, AWDA. Die feiten zijn strafbaar bij toepassing van 
artikel 231, § 1, AWDA, zonder dat in hoofde van de aangever het opzet 
moet worden aangetoond om de douaneautoriteiten te misleiden.

5. Het arrest (p. 37-39) grondt de vrijspraak van de verweerders II voor 
de feiten 1 en 2 van de zaak II op de volgende redenen :

 — volgens de eiser II zijn de documenten (ontvangstbewijzen en de 
facturen) vermeld onder de telastleggingen van zaak II vals ;

 — de valsheid heeft alleen betrekking op de fictieve verhoging van het 
op de facturen vermelde bedrag ;

 — de omstandigheid dat de aangegeven karaten werden overgewaar-
deerd, bewijst nog niet dat er enige valsheid werd gepleegd met betrek-
king tot de ingevoerde karaten of diamanten zelf ;

 — het was niet de bedoeling de douaneautoriteiten te misleiden ; de 
douaneautoriteiten hebben destijds overigens geen bezwaar gemaakt 
tegen deze overfacturering en zij waren hiervan op de hoogte ; de bedragen 
op de Kimberley-certificaten kwamen immers niet overeen met die van 
de facturen ; het onderzoek werd overigens niet opgestart op vraag van 
de douaneadministratie.

6. Uit die door het arrest gedane vaststellingen in verband met het 
onjuist opgeven van de waarde volgt dat de machtigingen tot invoer 
overeenkomstig de artikelen 2, § 2, en 5, § 1, 1o, Besluit In-, Uit- en Door-
voer Goederen nietig zijn en de invoer met aangifte maar onder dekking 
van valse of bedrieglijk verkregen machtigingen geschiedde in de zin 
van artikel 231, § 1, AWDA. 

De beslissing dat de feiten 1 en 2 van de zaak II niet bewezen zijn en de 
verweerders II voor die feiten moeten worden vrijgesproken is, zelfs met 
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de vaststelling dat het niet de bedoeling was van de verweerders II om de 
douaneautoriteiten te misleiden, niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Middelen van de eiseres III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel

Tweede onderdeel

13. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 42, 3o, 43bis, 
eerste of tweede lid, 196 en 197 Strafwetboek, evenals miskenning van 
het wettelijk begrip rechtstreekse vermogensvoordelen : het arrest 
oordeelt ten onrechte dat de telastleggingen C.II, C.III en C.IV van de 
zaak I vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3o, Strafwetboek 
hebben opgeleverd en spreekt ten onrechte lastens de eiseres III een 
bijzondere verbeurdverklaring uit voor 1.849.239,10 euro, 7.510.768,00 euro 
en 1.735.929,00 euro, die zouden voortkomen uit de bewezen verklaarde 
misdrijven dan wel die de overeenstemmende waarde daarvan vormen ; 
valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken als instrumentele 
of middelenmisdrijven kunnen op zich niet rechtstreeks vermogensvoor-
delen opleveren ; hoogstens kunnen vermogensvoordelen voortkomen 
uit misdrijven die “dankzij” deze misdrijven konden worden gepleegd ; 
de concrete feitenconstellatie waarop de voormelde telastleggingen 
betrekking hebben, houdt weliswaar verband met facturen die (beweer-
delijk) werden opgesteld met als doel over het bedrag van de over- en 
meerfacturatie te beschikken of de fiscus te bedriegen bij de fiscale 
aangifte, maar het bereiken van deze doeleinden veronderstelt andere 
(vermogens)misdrijven dan deze valsheden.

14. Het arrest spreekt lastens de eiseres III geen bijzondere verbeurd-
verklaring uit van de bedragen van 1.849.239,10 euro, 7.510.768,00 euro 
en 1.735.929,00 euro, die zouden voortkomen uit de bewezen verklaarde 
misdrijven dan wel de overeenstemmende waarde daarvan vormen. Het 
spreekt wel bij toepassing van de artikelen 42, 3o, 43bis, eerste lid, 196 
en 197 Strafwetboek de bijzondere verbeurdverklaring uit van het huis 
gelegen te N, A J-laan 25 en het appartement gelegen te W, K-straat 
8, die werden aangekocht met de illegale opbrengsten uit de bewezen 
verklaarde telastlegging C.II.

Het onderdeel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het arrest 
en mist feitelijke grondslag.

15. Artikel 42, 3o, Strafwetboek bepaalt : “Bijzondere verbeurdverkla-
ring wordt toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 
misdrijf zijn verkregen, op de goederen en de waarden die in de plaats 
ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen.”

Uit die bepaling volgt dat naast de vermogensvoordelen die “recht-
streeks” uit het misdrijf zijn verkregen, met name de primaire vermo-
gensvoordelen, ook “de goederen en waarden die in de plaats zijn gesteld” 
van die primaire vermogensvoordelen, met name de vervangingsgoe-
deren en “de inkomsten uit de belegde voordelen” die voortvloeien uit 
de primaire vermogensvoordelen of de vervangingsgoederen, kunnen 
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worden verbeurdverklaard. Deze twee laatste categorieën betreffen 
eveneens voordelen die verkregen zijn uit het misdrijf, zij het onrecht-
streeks ten gevolge van bepaalde verrichtingen die deze voordelen recht-
streeks opleveren.

Het begrip “rechtstreeks” in artikel 42, 3o, Strafwetboek wijst aldus 
niet op een beperking van de verbeurdverklaring tot de voordelen die 
zonder enige tussenschakel verkregen zijn uit het misdrijf, maar duidt 
op de primaire vermogensvoordelen als één der vermogensvoordelen die 
naast nog andere voor verbeurdverklaring vatbaar is.

De in artikel 42, 3o, Strafwetboek bedoelde straf van de bijzondere 
verbeurdverklaring kan worden toegepast op de vermogensvoordelen die 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen.

16. Een vermogensvoordeel is uit het misdrijf verkregen indien er een 
causaal verband bestaat tussen dit misdrijf en het vermogensvoordeel. 
Een eventueel causaal verband tussen dit vermogensvoordeel en een 
latere verrichting doet het causaal verband tussen dit vermogensvoor-
deel en het voordien gepleegde misdrijf niet verdwijnen.

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

17. Elk misdrijf kan in beginsel vermogensvoordelen in de zin van 
artikel 42, 3o, Strafwetboek opleveren.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat valsheid in geschriften of het 
gebruik van valse stukken nooit een vermogensvoordeel in de zin van 
artikel 42, 3o, Strafwetboek kunnen opleveren, faalt in zoverre naar recht.

18. De rechter oordeelt in feite, mitsdien op onaantastbare wijze, of 
een misdrijf vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3o, Strafwet-
boek heeft opgeleverd. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten 
die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden 
of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord. 

19. Het arrest (p. 52) verklaart de eiseres III onder meer schuldig aan 
de telastlegging C.II van de zaak I, die omschreven is als het valselijk 
opstellen of doen opstellen van de vermelde facturen en andere docu-
menten, het opnemen of doen opnemen van deze documenten in de boek-
houding van de verweerster II.1, waarbij de prestaties of leveringen 
opgenomen in deze facturatie voorzien van fictieve verhogingen niet 
overeenstemt met de werkelijke waarde van de geleverde goederen of 
diensten, evenals het gebruik van die valse documenten, dit alles met het 
bedrieglijk opzet om door deze over- of meerfacturatie over dit bedrag 
in verschil illegaal te kunnen beschikken. Het arrest (p. 33) oordeelt 
dat in de boekhouding van de verweerster II.1 een leverancierschuld is 
opgebouwd, die niet wordt verantwoord door werkelijke aankopen en 
dat aldus de verweerster II.1 een fictieve schuld heeft opgebouwd die 
kon worden gebruikt om niet-geboekte illegale aankopen te financieren.

Het arrest (p. 53) verklaart lastens de eiseres III het huis gelegen te N, 
Abel Janssenslaan 25 en het appartement te Antwerpen (Wilrijk), Kern-
energiestraat 8, verbeurd op de volgende gronden (p. 45-47) :

 — het vermogensvoordeel is te dezen de opbouw van een niet langer 
officieel en dus aan onder meer de fiscus onttrokken vermogen, dat kan 
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worden aangewend om illegale goederen, zoals in casu bloed- en conflict-
diamanten, wit te wassen of aan te kopen ;

 — het misdrijf van valsheid in geschriften heeft te dezen rechtstreeks 
een boekhoudkundig vermogen gecreëerd dat niet aan de werkelijkheid 
beantwoordt waardoor, door de aanwending ervan, illegale vermogens-
voordelen legaal kunnen worden en dit illegaal vermogen los staat van 
de eventueel ontdoken belastingen ;

 — het vaststaat dat de veroordeelde beklaagden gezamenlijk een 
vermogen ten bedrage van 11.095.936,10 euro uit de bewezen verklaarde 
feiten hebben verkregen, zonder dat dit betekent dat elk van hen voor 
het geheel verantwoordelijk is ;

 — in het bedrag van 11.095.936,10 euro het huis te N, J-laan 25 en het 
appartement te W, K-straat 8 zijn begrepen, die werden aangekocht door 
de eiseres III en de eiser I met de illegale opbrengsten uit de betreffende 
bewezen verklaarde misdrijven ;

 — deze onroerende goederen een nog in het vermogen van de eiseres III 
voorhanden zijnde deel vormen van het door de bewezen verklaarde 
misdrijven verkregen voordeel en dit deel niet meer bedraagt dan het ten 
laste van de eiseres III uit hoofde van de telastlegging C.II gevorderde.

20. Het louter opbouwen van een fictieve schuld kan als dusdanig geen 
door artikel 42, 3o, Strafwetboek bedoeld vermogensvoordeel vormen. 
Het arrest kon op de enkele grond dat door de overfacturatie zoals 
omschreven onder de telastlegging C.II een fictieve schuld werd opge-
bouwd, die kon worden aangewend om illegale goederen, zoals in casu 
bloed- of conflictdiamanten, wit te wassen of aan te kopen, zonder de 
vaststelling dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd, niet oordelen dat de 
beklaagden voor het bedrag van die fictieve schuld vermogensvoordelen 
hebben verkregen, waarmee de zich nog in het vermogen van onder meer 
de eiseres III bevindende onroerende goederen werden aangekocht. De 
beslissing om deze onroerende goederen lastens de eiseres III verbeurd 
te verklaren als uit de telastlegging C.II verkregen vermogensvoordelen 
in de zin van artikel 42, 3o, Strafwetboek, is dan ook niet naar recht 
verantwoord. 

Het onderdeel is in zoverre gegrond. 

Overige grieven van de eiseres III

21. De overige grieven van de eiseres III kunnen niet leiden tot een 
ruimere cassatie of een cassatie zonder verwijzing. Zij behoeven dan ook 
geen antwoord.

Middelen van de eiser V

Derde middel

Eerste onderdeel

25. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 246 tot 248 
Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van de regels betref-
fende het bewijs in strafzaken : de eiser V heeft met verwijzing naar 
een beschikking van de raadkamer van 20 juni 2007 aangevoerd dat zijn 
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vervolging voor de telastlegging C.III van de zaak I niet ontvankelijk 
is, aangezien hij voor die feiten buiten vervolging werd gesteld en de 
in de artikelen 246 tot 248 Wetboek van Strafvordering bepaalde proce-
dure niet werd gevolgd ; hij heeft met verwijzing naar een in kracht van 
gewijsde getreden vonnis van de correctionele rechtbank van 25 oktober 
2007 aangevoerd dat hij wat betreft de telastlegging H van de zaak I 
voor de vóór 31 december 2001 gepleegde feiten niet kon worden veroor-
deeld, gelet op de vrijspraak voor de periode van 1 januari 2000 tot 
31 december 2001.

26. De rechter vermag de aanvoering van het verval van de strafvor-
dering wegens het gezag van gewijsde van een beschikking van de raad-
kamer tot buitenvervolgingstelling en wegens het non bis idem-beginsel 
van een beslissing van vrijspraak niet verwerpen op de enkele grond 
dat het strafdossier geen eensluidend verklaard afschrift bevat van die 
beschikking of geen bewijs bevat van de afwezigheid van het aanwenden 
van een rechtsmiddel tegen de beschikking of beslissing.

27. Het arrest (p. 25-26, nr. 4-5) beantwoordt het in zijn appelconclusie 
aangevoerd verweer van de eiser V, als volgt :

 — in het strafdossier is geen eensluidend verklaard afschrift van de 
beschikking van de raadkamer te Antwerpen van 20 juni 2007 aanwezig 
en uit geen enkel stuk blijkt dat tegen deze beschikking geen rechts-
middel is aangewend ;

 — geen bewijs ligt voor dat het vonnis van de correctionele rechtbank 
te Antwerpen van 25 oktober 2007 in kracht van gewijsde is getreden ;

 — de eiser V heeft in het petitum van zijn appelconclusie niet geconclu-
deerd tot de niet-ontvankelijkheid van dit deel van de strafvordering op 
grond van het ne bis in idem-beginsel. 

Op die gronden is de beslissing tot afwijzing van het door de eiser V 
aangevoerde verval van de strafvordering met betrekking tot de telast-
legging C.III, H (voor de periode tot 31 december 2001) van de zaak I niet 
naar recht verantwoord.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven van de eiser V

28. Deze grieven, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of cassatie 
zonder verwijzing, behoeven geen antwoord.

Ambtshalve middel met betrekking tot de eisers I en IV

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 42, 3o, 43bis, 196 en 197 Strafwetboek

29. Het arrest spreekt lastens de eiser I op basis van de telastleggingen 
C.II, C.III en C.IV bij toepassing van de artikelen 42, 3o, 43bis, eerste 
lid en tweede lid, 196 en 197 Strafwetboek de bijzondere verbeurdverkla-
ring uit van het huis te N, J- laan 25 en het appartement te W, K-straat 
8, evenals van een bedrag van 8.000.000,00 euro.

Het arrest spreekt lastens de eiser IV op basis van de telastleggingen 
C.III en C.IV bij toepassing van de artikelen 42, 3o, 43bis, tweede lid, 196 
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en 197 Strafwetboek de bijzondere verbeurdverklaring uit van een bedrag 
van 500.000,00 euro.

30. Die beslissingen zijn om de redenen vermeld als antwoord op het 
tweede onderdeel van het derde middel van de eiseres III niet naar recht 
verantwoord.

Omvang van cassatie

31. De vernietiging van de schuldigverklaring van de eiser V aan de 
telastlegging C.III en H (voor de periode tot 31 december 2001) van de 
zaak I heeft de vernietiging tot gevolg van zijn schuldigverklaring aan 
de telastlegging E.IV en zijn veroordeling tot straf en de bijdrage aan 
het Slachtofferfonds.

De vernietiging laat zijn schuldigverklaring aan de telastleggingen 
A.I, C.II, C.IV, D.I.a, D.I.b, D.II, G en H (voor de periode na 31 december 
2001) van de zaak I onaangetast.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het :

 — de verweerders II vrijspreekt voor de feiten 1 en 2 van de zaak II ;
 — lastens de eiseres III de bijzondere verbeurdverklaring uitspreekt 

van het huis te N, J-laan 25 en het appartement te W, K-straat 8 ;
 — lastens de eiser I de bijzondere verbeurdverklaring uitspreekt van 

het huis te N, J-laan 25 en het appartement te W, K-straat 8 en van een 
bedrag van 8.000.000,00 euro ;

 — lastens de eiser IV de bijzondere verbeurdverklaring uitspreekt van 
een bedrag van 500.000,00 euro ;

 — de eiser V schuldig verklaart aan de telastleggingen C.III, H (voor 
de periode vóór 31 december 2001) en E.IV van de zaak I en hem tot straf 
en tot de bijdrage aan het Slachtofferfonds veroordeelt.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers I, III en IV elk tot vijf zesden van hun cassatie-

beroep en laat het overige zesde telkens ten laste van de Staat.
Veroordeelt de verweerders II elk tot een zesde van de kosten van het 

cassatieberoep van de eiser II en laat de overige helft van de kosten ten 
laste van de Staat.

Veroordeelt de eiser V tot de helft van de kosten van zijn cassatie-
beroep en laat de overige helft ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
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10 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn, de 
heer Verstraeten en de heer Gillard (bij de balie te Brussel).

N° 19
10.1.12

2° kamer — 10 januari 2012
(P.11.1116.N)

1o wegverkeer. — wegverkeerSreglemenT van 01-12-1975. — 
reglemenTSbepalingen. — arTikel 5. — verkeerSTekenS. — aFme-
Tingen en bijzondere plaaTSingSvoorwaarden. — mogelijkheid ToT aankon-
diging van een verkeerSTeken. — vrije appreciaTie van de overheid. 
— voorwaarde.

2o wegverkeer. — wegverkeerSreglemenT van 01-12-1975. — 
reglemenTSbepalingen. — arTikel 60. — arTikel 60.2. — verkeerS-
TekenS. — aFmeTingen en bijzondere plaaTSingSvoorwaarden. — mogelijk-
heid ToT aankondiging van een verkeerSTeken. — vrije appreciaTie van de 
overheid. — voorwaarde.

3o wegverkeer. — wegverkeerSreglemenT van 01-12-1975 — 
reglemenTSbepalingen. — arTikel 68. — arTikel 68.2. — verkeerS-
TekenS. — aFmeTingen en bijzondere plaaTSingSvoorwaarden. — mogelijk-
heid ToT aankondiging van een verkeerSTeken. — vrije appreciaTie van de 
overheid. — voorwaarde.

4o wegverkeer. — wegverkeerSreglemenT van 01-12-1975. — 
reglemenTSbepalingen. — arTikel 60. — arTikel 60.2. — verkeerS-
TekenS. — aFmeTingen en bijzondere plaaTSingSvoorwaarden. — SnelheidS-
beperking buiTen bebouwde kom. — verkeerSbord c43. — aankondiging door 
een gelijkaardig verkeerSbord meT onderbord. — voorwaarde. — gevolg.

1o, 2o en 3o Uit de artikelen 5, 60.2 en 68.2 Wegverkeersreglement volgt dat de 
mogelijkheid tot aankondiging van een verkeersteken als bedoeld in artikel 
68.2 Wegverkeersreglement, en de vrije appreciatie van de overheid die deze 
mogelijkheid inhoudt, slechts bestaan wanneer de plaatsingsvoorwaarden 
ervan niet bij de ter uitvoering van artikel 60.2 Wegverkeersreglement 
genomen reglementering zijn bepaald.

4o Artikel 9.9.3o van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, genomen ter 
uitvoering van artikel 60.2 Wegverkeersreglement, dat bepaalt dat wanneer 
een snelheidsbeperking wordt opgelegd buiten de bebouwde kom, het eerste 
verkeersbord C43 aangekondigd moet worden door een gelijkaardig verkeers-
bord, aangevuld met een onderbord van het type I a van bijlage 2 tot dit 
besluit, indien het verschil tussen de maximale toegelaten snelheid en de 
opgelegde snelheidsbeperking meer dan 20 km/u bedraagt, houdt in dat in 
voorkomend geval de overheid de verplichting heeft het verkeersbord eerst 
aan te kondigen, zonder dat zij daarover enige appreciatiemogelijkheid heeft. 

(g.)
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arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Brussel van 12 mei 2011. 

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

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

II. beSliSSing van heT hoF 

Beoordeling 

Eerste grief

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 5, 60.2 en 68.2 Wegver-
keersreglement en 9.9.3o van het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoor-
waarden worden bepaald (hierna ministerieel besluit van 11 oktober 
1976) : het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat de overheid een 
appreciatiebevoegdheid heeft om een verkeersbord C43 te laten voor-
afgaan door een gelijkaardig verkeersbord ; dergelijke aankondiging is 
verplicht van zodra het verschil tussen de maximaal toegelaten snelheid 
en de opgelegde snelheidsbeperking meer dan 20 km/u bedraagt. 

2. Artikel 5 Wegverkeersreglement bepaalt : “De weggebruikers moeten 
de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht nemen, 
wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en 
overeenkomstig de voorschriften van dit reglement zijn aangebracht.”

Artikel 60.2 bepaalt : “De minister van Verkeerswezen bepaalt de 
minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van 
de verkeerstekens die niet in dit reglement zijn voorzien, evenals de 
manier waarop de werken en de verkeersbelemmeringen moeten gesig-
naleerd worden.” 

Artikel 68.2 Wegverkeersreglement bepaalt : “Een verkeersbord mag 
aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord, aangevuld 
met een onderbord dat bij benadering de afstand aanduidt waarop het 
verbod begint.”

3. Uit deze bepalingen volgt dat de mogelijkheid tot aankondiging 
van een verkeersteken als bedoeld in artikel 68.2 Wegverkeerswet, en de 
vrije appreciatie van de overheid die deze mogelijkheid inhoudt, slechts 
bestaan wanneer de plaatsingsvoorwaarden ervan niet bij de ter uitvoe-
ring van artikel 60.2 Wegverkeersreglement genomen reglementering 
zijn bepaald. 

4. Artikel 9.9.3o, van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 
bepaalt : “Wanneer een snelheidsbeperking wordt opgelegd buiten de 
bebouwde kom, moet het eerste verkeersbord C43 aangekondigd worden 
door een gelijkaardig verkeersbord, aangevuld met een onderbord van 
het type I a van bijlage 2 tot dit besluit, indien het verschil tussen de 
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maximale toegelaten snelheid en de opgelegde snelheidsbeperking meer 
dan 20 km/u bedraagt.”

5. Deze bepaling, genomen ter uitvoering van artikel 60.2 Wegver-
keersreglement, houdt in dat indien het verschil tussen de maximaal 
toegelaten snelheid en de opgelegde snelheidsbeperking meer dan 
20 km/u bedraagt, de overheid de verplichting heeft het verkeersbord 
eerst aan te kondigen, zonder dat zij daarover enige appreciatiemoge-
lijkheid heeft. Het bestreden vonnis, dat anders oordeelt, is niet naar 
recht verantwoord. 

De grief is gegrond. 

Tweede grief

6. De grief kan niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en behoeft 
bijgevolg geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde vonnis. 
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Leuven, rechtszit-

ting houdende in hoger beroep.

10 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Asch (bij 
de balie te Brussel).

N° 20
10.1.12

2° kamer — 10 januari 2012
(P.11.1507.N)

1o vonniSSen en arreSTen. — STraFzaken. — STraFvordering. — 
arreST gewezen op TegenSpraak. — begrip.

2o verzeT. — STraFzaken. — STraFvordering. — beSliSSing vaTbaar voor 
verzeT. — arreST gewezen op TegenSpraak. — begrip.

3o vonniSSen en arreSTen. — STraFzaken. — STraFvordering. — 
arreST gewezen op TegenSpraak. — maaTSTaF. — door de rechTer gegeven 
omSchrijving aan zijn beSliSSing oF aan de rechTSpleging. — draagwijdTe.

4o verzeT. — STraFzaken. — STraFvordering. — beSliSSing vaTbaar voor 
verzeT. — arreST gewezen op TegenSpraak. — maaTSTaF. — door de rechTer 
gegeven omSchrijving aan zijn beSliSSing oF aan de rechTSpleging. — draag-
wijdTe.

1o en 2o Een arrest is ten aanzien van een partij op tegenspraak gewezen, 
wanneer die partij tijdens alle stadia van de rechtspleging waarin bewijs-
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materiaal of beschuldigingen tegen haar worden aangevoerd, aanwezig of 
vertegenwoordigd is en daarover verweer kan voeren  (1). 

3o en 4o Om te bepalen of een beslissing op tegenspraak is gewezen, dient geen 
rekening te worden gehouden met de omschrijving die de rechter geeft aan 
de voor hem gevoerde rechtspleging, maar met de stukken waaruit blijkt 
dat partijen al dan niet het debat hebben bijgewoond en hun vorderingen, 
verweermiddelen en excepties hebben kunnen aanvoeren (2).

(b.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 30 juni 2011.

De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Ambtshalve middel 

Geschonden wettelijke bepaling

 — de artikelen 187, 188 en 208 Wetboek van Strafvordering

1. Een arrest is ten aanzien van een partij op tegenspraak gewezen, 
wanneer die partij tijdens alle stadia van de rechtspleging waarin bewijs-
materiaal of beschuldigingen tegen haar worden aangevoerd, aanwezig 
of vertegenwoordigd is en daarover verweer kan voeren. 

2. Om te bepalen of een beslissing op tegenspraak is gewezen, dient geen 
rekening te worden gehouden met de omschrijving die de rechter geeft 
aan de voor hem gevoerde rechtspleging, maar met de stukken waaruit 
blijkt dat partijen al dan niet het debat hebben bijgewoond en hun vorde-
ringen, verweermiddelen en excepties hebben kunnen aanvoeren.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
 — op de rechtszitting van 7 februari 2001 de eiser aanwezig was, een 

aantal burgerlijke partijen werden gehoord, het openbaar ministerie 
heeft gevorderd en de eiser werd gehoord in zijn middelen van verde-
diging ontwikkeld door zijn raadsman, waarop de zaak in voorzetting 
werd gesteld naar de rechtszitting van 14 februari 2001 ;

 — op die rechtszitting in afwezigheid van de eiser en zijn raadsman de 
behandeling van de zaak in voortzetting werd gesteld naar de rechtszitting 
van 14 maart 2001, zonder dat werd gevorderd of partijen werden gehoord ;

 — op die rechtszitting in afwezigheid van de eiser en zijn raadsman 
een burgerlijke partij werd gehoord, het openbaar ministerie verklaarde 
geen vordering meer te hebben en de zaak in beraad werd genomen ;

  (1), (2) Zie Cass. 24 maart 2010, AR P.10.0284.F, AC 2010, nr. 213.
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 — bij tussenarrest van 4 april 2001 het debat werd heropend “enkel 
teneinde het Openbaar Ministerie toe te laten een eensluidend afschrift 
te voegen van het vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel 
dd. 13 april 1995 voorzien van het bewijs dat deze beslissing kracht van 
gewijsde heeft bekomen, ter staving van de in de inleidende akte voor-
ziene wettelijke herhaling lastens [de eiser]” en de zaak in voortzetting 
werd gesteld naar de rechtszitting van 2 mei 2001 ;

 — op die rechtszitting in afwezigheid van de eiser en zijn raadsman 
het openbaar ministerie werd gehoord, dat meedeelde dat het gevraagde 
stuk bij het dossier van de rechtspleging werd gevoegd, evenals de 
aanwezige burgerlijke partijen die meedeelden niets meer te zeggen te 
hebben, waarop de zaak in beraad werd genomen ;

 — de eiser bij arrest van 30 mei 2001 in staat van wettelijke herhaling 
werd veroordeeld tot onder meer tien jaar hoofdgevangenisstraf, waarbij 
het arrest vermeldt dat het ten aanzien van de eiser op tegenspraak is 
gewezen.

4. Het arrest dat eisers verzet van 31 mei 2011 tegen het arrest van 
30 mei 2001 niet-ontvankelijk verklaart op de grond dat alleen bij verstek 
gevelde beslissingen vatbaar zijn voor verzet en dat aldus bij de beoor-
deling van het al dan niet tegensprekelijk karakter van het arrest van 
30 mei 2001 geen acht slaat op de omstandigheid dat na voeging van een 
voor de eiser gebeurlijk belastend stuk, de rechtspleging werd verder 
gezet zonder dat hij op de daarop volgende rechtszitting aanwezig of 
vertegenwoordigd was en omtrent dit stuk verweer kon voeren, is niet 
naar recht verantwoord.

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.

10 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal.

N° 21
10.1.12

2o kamer — 10 januari 2012
(P.12.0024.N)

1o rechTen van de menS. — verdrag rechTen van de menS. — arTikel 
6. — arTikel 6.1. — redelijke Termijn. — rechT op daadwerkelijke rechTS-
hulp voor een naTionale inSTanTie. — onderzoek van de redelijke Termijn 
door een naTionale inSTanTie. — voorwaarde. — ToepaSSing.

2o europeeS aanhoudingSbevel. — TenuiTvoerlegging. — onderzoek 
van de redelijke Termijn door heT onderzoekSgerechT.

ARREST-2012-01.indb   84 17/01/13   17:27



N° 21 - 10.1.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 85

3o onderzoekSgerechTen. — europeeS aanhoudingSbevel. — TenuiT-
voerlegging. — onderzoek van de redelijke Termijn.

4o europeeS aanhoudingSbevel. — TenuiTvoerlegging. — onder-
zoekSgerechT. — weigeringSgronden. — onderzoek oF er ernSTige redenen 
beSTaan daT de TenuiTvoerlegging aFbreuk doeT aan FundamenTele rechTen. 
— grenS.

5o onderzoekSgerechTen. — europeeS aanhoudingSbevel — TenuiT-
voerlegging. — weigeringSgronden. — onderzoek oF er ernSTige redenen 
beSTaan daT de TenuiTvoerlegging aFbreuk doeT aan FundamenTele rechTen. 
— grenS.

6o europeeS aanhoudingSbevel. — TenuiTvoerlegging. — verhoor 
van de perSoon die heT voorwerp uiTmaakT van een aanhoudingSbevel door 
de onderzoekSrechTer. — doel. — gevolg.

1o, 2o en 3o De miskenning van het recht op de behandeling van de gegrondheid 
van een strafvervolging binnen een redelijke termijn, zoals bepaald in artikel 
6 EVRM, kan door een nationale instantie slechts onderzocht worden voor 
zover die nationale instantie van de strafvervolging kennis kan nemen ; dit is 
niet het geval voor het onderzoeksgerecht van de uitvoerende autoriteit van 
een lidstaat, dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel aangezien in dat geval de strafvordering enkel aanhangig 
is bij de uitvaardigende rechterlijke autoriteit die bijgevolg de enige is die 
rechtsmacht heeft om uitspraak te doen over de strafvervolging  (1).

4o en 5o De verplichting voor het onderzoeksgerecht de weigeringsgrond 
bepaald in artikel 4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, te onderzoeken, 
houdt niet in dat dit gerecht ook moet onderzoeken of de redelijke termijn 
binnen dewelke de strafvervolging moet worden berecht, al dan niet is over-
schreden.

6o Uit artikel 11, §§ 1 en 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel, volgt dat het 
verhoor van de persoon die het voorwerp is van een Europees aanhoudings-
bevel, door de onderzoeksrechter, enkel betrekking heeft op zijn eventuele 
hechtenis en bijgevolg vreemd is aan de regelmatigheid van het voordien 
door de uitvaardigende rechterlijke autoriteit afgeleverde Europees aanhou-
dingsbevel.

(S.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 december 2011.

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

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

  (1) Zie Cass. 27 mei 2008, AR P.08.0783.N, AC 2008, nr. 322.
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II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 4, 
5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel : het arrest oordeelt ten onrechte dat 
er voor de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel geen 
weigeringsgrond bestaat daar het onderzoeksgerecht niet kan oordelen 
over de overschrijding van de redelijke termijn ; artikel 4, 5o, Wet Euro-
pees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de tenuitvoerlegging van het Euro-
pees aanhoudingsbevel kan worden geweigerd wanneer zij afbreuk zou 
doen aan de grondrechten zoals die bevestigd worden door artikel 6 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna Verdrag Europese 
Unie) ; aldus sluit het arrest de toepassing uit van de in die wetsbepaling 
bedoelde weigeringsgrond.

2. Artikel 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de tenuit-
voerlegging van het Europees aanhoudingsbevel kan worden geweigerd 
ingeval er ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging 
van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamen-
tele rechten van de betrokken persoon, zoals die worden bevestigd door 
artikel 6 Verdrag Europese Unie. 

Artikel 6, derde lid, Verdrag Europese Unie bepaalt dat de grond-
rechten, zoals zij worden bepaald door het Europees Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, als alge-
mene rechtsbeginselen deel uitmaken van het recht van de Unie.

Artikel 6.1 EVRM bepaalt dat bij het bepalen van de gegrondheid van 
een tegen hem ingestelde strafvervolging, eenieder recht heeft op een 
eerlijke en openbare behandeling binnen een redelijke termijn.

3. De miskenning van het recht op de behandeling van de gegrond-
heid van een strafvervolging binnen een redelijke termijn zoals bepaald 
in artikel 6 EVRM kan door een nationale instantie slechts onderzocht 
worden voor zover die nationale instantie van de strafvervolging kennis 
kan nemen. Dit is niet het geval voor het onderzoeksgerecht van de 
uitvoerende autoriteit van een lidstaat, dat uitspraak doet over de 
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel. In dat geval is 
de strafvordering immers enkel aanhangig bij de uitvaardigende rech-
terlijke autoriteit die bijgevolg de enige is die rechtsmacht heeft om 
uitspraak te doen over de strafvervolging.

4. Hieruit volgt dat de verplichting voor het onderzoeksgerecht de 
weigeringsgrond bepaald in artikel 4, 5o, Wet Europees Aanhoudings-
bevel, te onderzoeken, niet inhoudt dat dit gerecht ook moet onder-
zoeken of de redelijke termijn binnen dewelke de strafvervolging moet 
worden berecht, al dan niet is overschreden.

In zoverre faalt het middel dat uitgaat van het tegendeel, naar recht.
5. Voor het overige is het middel afgeleid uit de hierboven vergeefs 

aangevoerde onwettigheid en is het niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Derde middel

8. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.3 en 13 EVRM : 
het arrest oordeelt dat het aan het onderzoeksgerecht niet toekomt de 
regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel te beoordelen en 
dat het dit gerecht enkel staat de wettelijke verificaties te verrichten 
vermeld in artikel 16, § 1, tweede lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel ; 
de eiser had bij zijn verhoor geen bijstand van een advocaat, recht dat 
hem door artikel 6.3 EVRM nochtans wordt erkend.

9. Het arrest oordeelt niet dat het recht op bijstand van een advocaat 
enkel kan opgeworpen worden voor de rechter van de uitvaardigende 
Lidstaat en niet voor de onderzoeksgerechten in België ;

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

10. Artikel 11, § 1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de 
betrokken persoon binnen vierentwintig uur na zijn effectieve vrijheids-
beneming voor de onderzoeksrechter wordt gebracht die hem in kennis 
stelt van :

 — het bestaan en de inhoud van het Europees aanhoudingsbevel ;
 — de mogelijkheid in te stemmen met zijn overlevering aan de uitvaar-

digende rechterlijke autoriteit ;
 — zijn recht een advocaat en een tolk te kiezen.

Artikel 11, § 2, van diezelfde wet bepaalt dat de onderzoeksrechter 
vervolgens de betrokken persoon hoort omtrent zijn eventuele hech-
tenis en de opmerkingen die hij ter zake formuleert.

11. Uit deze bepalingen volgt dat het verhoor van de betrokken persoon 
door de onderzoeksrechter enkel betrekking heeft op zijn eventuele 
hechtenis. Dit verhoor is vreemd aan de regelmatigheid van het voor-
dien door de uitvaardigende rechterlijke autoriteit afgeleverde Euro-
pees aanhoudingsbevel.

In zoverre faalt het middel naar recht.
12. Voor het overige is het middel afgeleid uit de hierboven vergeefs 

aangevoerde onwettigheid en is het niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek

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

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

10 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Hende 
(bij de balie te Gent).
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N° 22
11.1.12

2o kamer — 11 januari 2012
(P.11.0846.F)

1o beroepSgeheim. — verTrouwelijke STukken. — inbeSlagneming door de 
onderzoekSrechTer. — voorwaarden.

2o onderzoek in STraFzaken. — verTrouwelijke STukken. — inbeSlag-
neming door de onderzoekSrechTer. — voorwaarden.

1o en 2o De vertrouwelijkheid van een stuk dat het bestaan van een misdaad 
of wanbedrijf kan aantonen, verhindert op zich niet dat het door een onder-
zoeksrechter in beslag genomen wordt, mits de wettelijke en substantiële 
rechtsvormen die de geldigheid van een dergelijke akte regelen, in acht 
genomen worden  (1).

(eThiaS n.v.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 april 2011.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Middel 

Eerste onderdeel

De eiseres voert aan dat de onderzoeksmagistraat de stukken waarvan 
zij de inbeslagneming betwist, niet aan de kamer van inbeschuldiging-
stelling heeft overgedragen, zodat het onderzoeksgerecht niet heeft 
kunnen oordelen of ze al dan niet vertrouwelijk waren.

Enerzijds zou het onderzoek van het middel het Hof verplichten tot 
een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is.

Anderzijds sluit het arrest niet uit dat de medische gegevens die door 
de onderzoeksrechter zijn vergaard van vertrouwelijke aard zijn, maar 
oordeelt het dat de akte van inbeslagneming in geen enkel opzicht onre-
gelmatig is.

Aangezien het middel feit en recht vermengt en tegelijkertijd geen 
belang vertoont, is het niet ontvankelijk.

  (1) Zie Henri D. boSly, D. vandermeerSch en M.-A. beernaerT, Droit de la procédure 
pénale, 6de uitg., Die Keure, 2010, p. 425 tot 427.
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Tweede onderdeel

In strijd met wat het middel aanvoert, verhindert de vertrouwelijk-
heid van een stuk dat het bestaan van een misdaad of wanbedrijf kan 
aantonen, op zich niet dat het door een onderzoeksrechter in beslag 
genomen wordt mits de wettelijke en substantiële rechtsvormen die de 
geldigheid van een dergelijke akte regelen, in acht genomen worden.

Het middel faalt wat dat betreft naar recht.
Voor de appelrechters werd ook, en voor het Hof wordt nog steeds, 

aangevoerd dat het beslag niet in verhouding stond tot het nage-
streefde doel, met name omdat de litigieuze stukken geen verband 
houden met het rechtmatig verloop van het gerechtelijk onderzoek, 
maar stukken zijn met als doel de verdediging van de in het geding 
betrokken personen.

Het arrest wijst erop dat de door de eiseres opgeworpen exceptie 
gegrond is in zoverre zij betrekking heeft op de briefwisseling met de 
advocaten maar dat de berichten aan de verzekeraar of de adviserend 
geneesheer geneeskundige overwegingen bevatten en in dat opzicht, in 
het kader van een gerechtelijk onderzoek naar een eventuele medische 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid, stukken zijn die een antwoord 
kunnen geven op de legitieme vragen van de klagers.

De appelrechters schenden aldus de artikelen 6 en 8 EVRM niet.
Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-

vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

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

11 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 23
11.1.12

2° kamer — 11 januari 2012
(P.11.1332.F)

1o STedenbouw. — herSTel van plaaTS in de vorige STaaT. — beTaling van 
een meerwaarde. — herSTel van plaaTS in de vorige STaaT. — beoordeling 
door de rechTer. — grenzen.

2o STedenbouw. — herSTel van plaaTS in de vorige STaaT. — beTaling van 
een meerwaarde. — herSTel van plaaTS in de vorige STaaT. — beoordeling 
door de rechTer. — omvang.
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1o De rechterlijke macht is bevoegd om te onderzoeken of de keuze, door de 
gemachtigd ambtenaar, voor het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand of voor een welbepaalde herstelmaatregel, alleen ingegeven was 
door het belang van een goede ruimtelijke ordening ; de rechter is bevoegd 
om een vordering niet in te willigen als die kennelijk onredelijk is of steunt 
op gronden die met het voormelde doel geen verband houden  (1). (Art. 159, 
Grondwet ; Art. 155, §§ 1 en 2, Waals Wetboek van Ruimtelijke Orde-
ning, Stedenbouw en Patrimonium).

2o De rechter kan bij zijn beoordeling van de kennelijk onredelijke aard van 
de vordering van de gemachtigd ambtenaar tot herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand of van een welbepaalde herstelmaatregel, rekening 
houden met het bestaan van een eventuele andere maatregel die noodza-
kelijk kan blijken, rekening houdend met de aard van de overtreding, de 
omvang van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het voor-
deel dat voor die ordening voortvloeit uit het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand, tegenover de last die eruit zou voortvloeien voor de 
overtreder  (2). (Art. 159, Grondwet ; art. 155, §§ 1 en 2, Waals Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium).

(de gemachTigd ambTenaar van heT operaTionele  
direcToraaT-generaal ruimTelijke ordening, huiSveSTing,  

erFgoed en energie T. T.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 14 juni 2011.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Middel 

Eerste onderdeel

Tot staving van zijn vordering om de plaats te herstellen door de volle-
dige afbraak van het litigieuze gebouw, heeft de eiser aangevoerd dat er 
tussen de toegestane constructie en het opgetrokken gebouw aanzienlijke 
verschillen waren vastgesteld. Hij betoogt eveneens dat het herstel van 
de plaats in de oorspronkelijke toestand niet buitensporig zou zijn daar 
het gebouw niet afgewerkt was en er aanzienlijke werkzaamheden nodig 
waren om het in overeenstemming te brengen met de bouwvergunning.

  (1) Zie Cass. 4 feb. 2003, AR P.01.1462.N, AC 2003, nr. 80 ; Cass. 18 maart 2008, AR 
P.07.1509.N, AC 2008, nr. 187.

  (2) Zie Cass. 18 maart 2008, AR P.07.1509.N, AC 2008, nr. 187.
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Het arrest oordeelt, enerzijds, dat de afbraak niet in verhouding zou 
staan tot het doel omdat die maatregel gelijk zou staan met de nietig-
verklaring van de vergunning die aan de verweerder is verleend en hem 
de voordelen zou ontnemen die hij op grond van die titel geniet en, 
anderzijds, dat de bewering dat het opgetrokken gebouw dermate van 
het ontwerp verschilt dat de volledige constructie in strijd is met de 
bouwvergunning en moet worden afgebroken, niet juist is.

Met die overwegingen antwoordt het arrest op de conclusie van de eiser.
Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

De eiser oefent kritiek uit op de vermelding in het arrest volgens 
welke het aan de correctionele rechter staat om, met toepassing van 
artikel 159 Grondwet, de externe en interne wettigheid van de vordering 
van de gemachtigd ambtenaar na te gaan.

Het middel betoogt dat de aangevoerde grondwettelijke bepaling niet 
de grondslag vormt van het aan de hoven en rechtbanken opgedragen 
wettigheidstoezicht, aangezien de keuze van de wijze van herstel geen 
besluit of verordening is in de zin van het voormelde artikel 159.

De eiser betwist niet dat de correctionele rechter bevoegd is om na te 
gaan of, zonder daarbij te vervallen in een toezicht op de opportuniteit, 
de maatregel die de gemachtigde ambtenaar heeft gevorderd niet kenne-
lijk onredelijk is en of die maatregel in overeenstemming is met de wet.

Aangezien het middel zich ertoe beperkt de juridische grondslag te 
betwisten die het arrest aan dit toezicht geeft, maar niet het toezicht 
zelf, kan het niet tot cassatie leiden en is het niet ontvankelijk bij 
gebrek aan belang.

Derde onderdeel

De rechterlijke macht is bevoegd om te onderzoeken of de keuze, 
door de gemachtigde ambtenaar, voor het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand of voor een welbepaalde herstelmaatregel, 
alleen ingegeven was door het oogmerk van een goede ruimtelijke orde-
ning. De rechter is bevoegd om een vordering niet in te willigen als die 
kennelijk onredelijk is of steunt op gronden die met het voormelde doel 
geen verband houden.

De rechter kan bij zijn beoordeling van de kennelijk onredelijke aard 
van de vordering rekening houden met het bestaan van een eventuele 
andere maatregel die noodzakelijk kan blijken, rekening houdend met 
de aard van de overtreding, de omvang van de aantasting van de goede 
ruimtelijke ordening en het voordeel dat voor die ordening voortvloeit 
uit het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand tegenover 
de last die eruit zou voortvloeien voor de overtreder.

Het arrest oordeelt dat het kennelijk onredelijk zou zijn om de afbraak 
uit te breiden tot de delen die niet gebouwd zijn in strijd met de bouw-
vergunning die op regelmatige wijze is verleend en die nu definitief is.

Die beslissing schendt de artikelen 159 Grondwet en 155, § 1en 2, Waals 
Wetboek van Ruimtelijke ordening, Stedenbouw en Patrimonium niet.
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Het middel kan niet worden aangenomen.

Vierde onderdeel

Het middel oefent kritiek uit op de reden van het arrest volgens welke 
een volledige afbraak van het gebouw zou neerkomen op een nietig-
verklaring van de nochtans op regelmatige wijze aan de verweerder 
verleende bouwvergunning.

Volgens de eiser schendt die reden het gezag van gewijsde in straf-
zaken : de overtreder kan niet, zelfs niet gedeeltelijk, het voordeel 
behouden van een vergunning waarvan de miskenning een strafbaar feit 
oplevert.

De bewezen verklaarde telastlegging beperkt de niet conform 
bevonden gedeelten van het gebouw tot het aantal vensters en de afme-
tingen van de vensters, tot het plafond dat de vloerplaat van een nog in 
te richten verdieping uitmaakt en tot de hoogte van de opbouw vóór— 
en achteraan.

De door het arrest bevolen herstelmaatregel slaat op dezelfde 
gedeelten als die welke in de telastlegging strijdig met de bouwver-
gunning werden geacht, daar de verweerder het bevel krijgt om de 
hoogte van de muren te verlagen, de betonplaat weg te halen, het niet 
geplande venster te schrappen en de afmeting van de overige vensters 
te verminderen.

De weigering om de volledige afbraak van het gebouw te bevelen is 
dus niet in strijd met de schuldigverklaring, maar houdt dezelfde beper-
kingen in als die schuldigverklaring.

Die weigering tast evenmin de prerogatieven van de gemachtigd 
ambtenaar aan, aangezien de redenen waarop zij gegrond is en die hier-
boven in het antwoord op het derde onderdeel zijn samengevat, niet zijn 
afgeleid uit gegevens die uitsluitend tot zijn beoordelingsbevoegdheid 
behoren.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

11 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter en Verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.
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N° 24
11.1.12

2° kamer — 11 januari 2012
(P.11.1359.F)

1o verjaring. — STraFzaken. — STraFvordering. — STuiTing. — beSchik-
king. — beSchikking “houdende heT bevel ToT mededeling”. — verjaringSTui-
Tende onderzoekShandeling. — begrip.

2o STraFvordering. — verjaring. — STuiTing. — onderzoek in STraF-
zaken. — beSchikking “houdende heT bevel ToT mededeling”. — verja-
ringSTuiTende onderzoekShandeling. — begrip.

3o onderzoek in STraFzaken. — STraFvordering. — verjaring. — STui-
Ting. — beSchikking “houdende heT bevel ToT mededeling”. — verjaringSTui-
Tende onderzoekShandeling. — begrip.

4o rechTbanken. — STraFzaken. — STraFvordering. — bevoegdheid van 
de rechTer. — ambTShalve opgeworpen middelen. — rechT van verdediging. 
— voorwaarden.

5o rechT van verdediging. — STraFzaken. — bevoegdheid van de 
rechTer. — ambTShalve opgeworpen middelen. — voorwaarden.

6o rechTSbeginSelen (algemene). — algemeen beginSel van eerbiedi-
ging van heT rechT van verdediging. — STraFzaken. — bevoegdheid van de 
rechTer. — ambTShalve opgeworpen middelen. — voorwaarden.

7o STraF. — zwaarSTe STraF. — eenvoudige Schuldigverklaring. — 
opSchorTing van de veroordeling.

8o hoger beroep. — STraFzaken (douane en accijnzen inbegrepen). — 
rechTSpleging in hoger beroep. — verzwaring van de ToeSTand van de 
beklaagde. — eenvoudige Schuldigverklaring in eerSTe aanleg. — opSchor-
Ting van de uiTSpraak bevolen in hoger beroep. — eenparigheidSregel. — 
ToepaSSing.

9o veroordeling meT uiTSTel en opSchorTing van de veroor-
deling. — gewone opSchorTing. — eenvoudige Schuldigverklaring in 
eerSTe aanleg. — opSchorTing van de uiTSpraak bevolen in hoger beroep. 
— verzwaring van de ToeSTand van de beklaagde. — eenparigheidSregel. 
— ToepaSSing.

1o tot 3o De beschikking waarbij de onderzoeksrechter zijn dossier overzendt 
aan het parket, stelt de zaak in staat van wijzen ; zij verliest haar waarde 
van verjaringstuitende daad niet, alleen maar omdat zij was genomen na 
één of meerdere beschikkingen van dezelfde aard, omdat zij volgt op een 
machtiging tot inzage van het strafdossier, of omdat de onderzoeksmagis-
traat reeds eerder van oordeel was dat zijn onderzoek voltooid was  (1).

4o tot 6o De appelrechters die zich niet op een juridische regel of grondslag 
hebben gebaseerd, die niet kon worden voorzien of die de verdedigingsstra-
tegie van een partij voor een verrassing kan plaatsen, maar die zich ertoe 
beperken om één van de voorhanden zijnde standpunten aan te vullen met 

  (1) Zie Cass. 4 jan. 1983, nr. 7564, AC 1983, nr. 258.
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een reden die zij ambtshalve konden opwerpen, aangezien zij die reden 
afleiden uit de feiten en stukken die aan de tegenspraak van de partijen 
zijn onderworpen, miskennen het recht van verdediging niet  (1). (Algemeen 
beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging).

7o tot 9o Het arrest waarbij de opschorting van de uitspraak van de veroorde-
ling wordt bevolen gedurende drie jaar, in plaats van de eenvoudige schul-
digverklaring door de eerste rechter wegens de overschrijding van de rede-
lijke termijn, moet vaststellen dat het met eenparige stemmen van zijn leden 
werd gewezen, aangezien het de toestand van de beklaagde verzwaart  (2). 
(Art. 211bis, Wetboek van Strafvordering)

(r. T. cenTre Scolaire noTre-dame de lourdeS v.z.w.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 21 juni 2011.

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close 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 
strafvordering

Eerste middel

Eerste onderdeel

De eiseres verwijt het arrest dat het oordeelt dat haar conclusie niet 
vermeldt waarom de beschikking tot mededeling van 21 september 2005 
de verjaring niet kon stuiten. Volgens het middel miskent die over-
weging de bewijskracht van de voormelde conclusie, aangezien zij wel 
degelijk de grond bevat die er volgens het arrest niet in voorkomt.

Uit het arrest blijkt dat het dossier tot driemaal toe werd meegedeeld, 
namelijk op 6 augustus 2003, 19 april 2004 en 21 september 2005. 

De eiseres heeft aangevoerd dat de derde beschikking de verjaring niet 
kon stuiten namelijk omdat zij werd opgemaakt nadat machtiging was 
verleend om het dossier in te zien.

Het arrest neemt de aangevoerde grond in overweging vermits het 
vermeldt dat de derde beschikking weliswaar volgt op een nieuw verzoek, 
gegrond op artikel 61ter Wetboek van Strafvordering, maar dat hetzelfde 

  (1) Zie Cass. 24 maart 2006, AR C.05.0360.F, AC 2006, nr. 173 ; Cass. 12 okt. 2006, AR 
C.04.0481.F, AC 2006, nr. 483 ; Cass. 16 feb. 2007, C.06.0431.N, AC 2007, nr. 98.

  (2) Cass. 25 april 2007, AR P.06.1597.F, AC 2007, nr. 207 met concl. adv.-gen. Vander-
meersch.
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geldt voor de eerste beschikking, waarvan de eiseres erkent dat zij de 
verjaring stuit.

De grond die volgens het arrest niet in de conclusie van de eiseres staat, 
werd dus door het hof van beroep niet afdoende bevonden om daaruit de 
gevolgtrekking te maken die de voormelde conclusie eruit wilde afleiden.

Daaruit volgt dat het middel geen belang heeft en bijgevolg niet 
ontvankelijk is.

Tweede onderdeel

De beschikking waarbij de onderzoeksrechter zijn dossier mededeelt 
aan het parket, stelt de zaak in staat van wijzen. Zij verliest haar waarde 
van verjaringstuitende daad niet, alleen maar omdat zij was genomen na 
één of meerdere beschikkingen van dezelfde aard, omdat zij volgt op een 
machtiging tot inzage van het strafdossier, of omdat de onderzoeksma-
gistraat reeds eerder van oordeel was dat zijn onderzoek voltooid was.

Het middel faalt naar recht.

Tweede middel

Het middel dat de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, 
verwijt het arrest dat het niet antwoordt op de conclusie waarin het 
bedrieglijk opzet dat artikel 491 Strafwetboek vereist, wordt betwist.

Om de telastlegging bedrieglijke verduistering (A.1) ten bedrage van 
2.330,20 euro bewezen te verklaren, stelt het arrest evenwel vast dat dit 
bedrag overeenkomt met de bedragen die door de eiseres aan geldauto-
maten zijn afgehaald, dat het gaat om het totaal van ronde bedragen, 
zonder bewijs, en die geen betrekking hebben op een identificeerbare 
aankoop. Wat de telastlegging bedrieglijke verduistering (A.2) betreft, 
oordelen de appelrechters dat de uitleg van de eiseres, volgens welke de 
verschillende bankkaarten waarover zij beschikte, met elkaar zouden 
verward zijn, niet geloofwaardig was, rekening houdend met het feit 
dat de zogenaamde verwarringen zich herhaaldelijk hebben voorgedaan 
binnen een kort tijdsbestek en vooral omdat de eiseres die reeds verschil-
lende maanden afwezig was, geen reden had om gebruik te maken van de 
bankkaarten van de school waarvan zij directrice was.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Derde middel

Het middel voert miskenning van het recht van verdediging aan.
Het arrest wordt verweten dat het de schuldigverklaring van de eiseres 

aan verduistering grondt op de bewering dat zij, in haar hoedanigheid 
van schooldirectrice, volmacht had op de bankrekeningen waarop de 
litigieuze afhalingen zijn gebeurd. Volgens de eiseres werd die volmacht 
niet door de partijen opgeworpen en konden de bodemrechters ze niet 
ambtshalve opwerpen.

De tegenpartij heeft echter aangevoerd dat de eiseres, in haar hoeda-
nigheid van schooldirectrice, er de middelen van beheerde en daartoe 
over de bankkaarten beschikte van de rekeningen waarop de werkings-
toelagen en de eigen fondsen van de inrichting waren gestort.
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Om die situatie als volmacht te omschrijven, baseren de appelrech-
ters zich niet op een juridische regel of grondslag die niet kon worden 
voorzien of die de verdedigingsstrategie van een partij kon verrassen. 
Zij beperken zich ertoe om één van de voorhanden standpunten aan te 
vullen met een reden die zij ambtshalve konden opwerpen, aangezien zij 
die reden afleiden uit de feiten en stukken die aan de tegenspraak van 
de partijen werden onderworpen.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve middel : schending van artikel 211bis Wetboek van Strafvor-
dering

Met de vaststelling dat de redelijke termijn was overschreden, had het 
beroepen vonnis zich ertoe beperkt de eiseres schuldig te verklaren, met 
toepassing van artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvor-
dering.

Op het hoger beroep van het openbaar ministerie had het hof van 
beroep haar bij eenparige stemmen van zijn leden bij verstek veroor-
deeld tot één enkele gevangenisstraf en geldboete.

Het bestreden arrest dat het verzet van de eiseres ontvankelijk 
heeft verklaard en uitspraak doet bij wege van nieuwe beschikkingen, 
verklaart de feiten bewezen en schort de uitspraak van de veroordeling 
op gedurende drie jaar.

Die maatregel waarvoor een proeftijd is opgelegd en die de wettelijke 
mogelijkheid tot herroeping inhoudt, verzwaart de schuldigverklaring 
waartoe de eerste rechter zich beperkt had.

Aangezien het arrest niet vaststelt dat het met eenparige stemmen 
van zijn leden werd gewezen, schendt het de in het middel bedoelde 
wettelijke bepaling.

Aangezien de schuldigverklaring zelf niet wordt vernietigd, wordt de 
vernietiging beperkt zoals hieronder gezegd.

Het vierde middel behoeft geen onderzoek daar het niet tot ruimere 
cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan leiden.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voor-
geschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeen-
komstig de wet gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering

De eiseres voert geen bijzonder middel aan.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het op de strafvordering de 

gewone opschorting beveelt van de uitspraak van de veroordeling gedu-
rende drie jaar.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.

ARREST-2012-01.indb   96 17/01/13   17:27



N° 25 - 11.1.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 97

Veroordeelt de eiseres in drie vierde van de kosten van haar cassatie-
beroep en laat het overige vierde ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen, 
correctionele kamer.

11 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Dubuffet, mevr. Murru (bij de balie te Brussel) en mevr. Geinger.

N° 25
11.1.12

2o kamer — 11 januari 2012
(P.11.1411.F)

1o onderzoek in STraFzaken. — uiT een miSdrijF verkregen vermo-
genSvoordeel. — onroerende goederen.— bewarend beSlag op onroerende 
goederen. — vordering. — moTivering. — verplichTing.

2o beSlag. — bewarend beSlag. — STraFzaken. — onderzoekSrechTer. 
— uiT een miSdrijF verkregen vermogenSvoordeel. — onroerende goederen. 
— bewarend beSlag op onroerende goederen. — vordering. — moTivering. 
— verplichTing.

1o en 2o De onderzoeksrechter kan beslag leggen op een pand als er redenen 
bestaan om aan te nemen dat het in het vermogen van de verdachte een 
goed uitmaakt waarvan de waarde gelijk is aan die van de vermogensvoor-
delen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen of een goed dat in de 
plaats daarvan is gesteld ; de vordering van de onderzoeksrechter waarbij 
een gerechtsdeurwaarder wordt aangewezen om dat beslag te betekenen 
moet niet alleen een raming bevatten van het bedrag van de vermoedelijke 
opbrengst van het misdrijf maar ook de ernstige aanwijzingen in concreto 
die het beslag motiveren, m.a.w. de gegevens die doen vermoeden dat een 
misdrijf is gepleegd en dat de verdachte daaruit een vermogensvoordeel heeft 
gehaald ; zij moet eveneens in concreto vermelden op grond van welke gege-
vens van het strafdossier de magistraat die beslag legt ertoe komt een bedrag 
vast te stellen dat overeenkomt met een vermoedelijk vermogensvoordeel ; 
die motivering is een substantieel vormvereiste. (Artt. 35bis, 35ter, en 89, 
Wetboek van Strafvordering)

(n.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 juni 2011.

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
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II. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens de artikelen 35bis, 35ter en 89 Wetboek van Strafvorde-
ring kan de onderzoeksrechter beslag leggen op een onroerend goed als 
er redenen bestaan om aan te nemen dat het in het vermogen van de 
verdachte een goed uitmaakt waarvan de waarde gelijk is aan die van de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen of 
een goed dat in de plaats daarvan is gesteld.

De vordering waarbij een gerechtsdeurwaarder wordt aangewezen 
om het beslag te betekenen, moet niet alleen een raming bevatten van 
het bedrag van de vermoedelijke opbrengst van het misdrijf maar ook 
de ernstige en concrete aanwijzingen die het beslag verantwoorden, 
met andere woorden de gegevens die doen vermoeden dat een misdrijf 
is gepleegd en dat de verdachte daaruit een vermogensvoordeel heeft 
gehaald. De magistraat die het beslag legt, moet eveneens concreet 
vermelden op grond van welke gegevens van het strafdossier hij ertoe 
komt een bedrag vast te stellen dat overeenstemt met een vermoedelijk 
vermogensvoordeel.

De motivering die de voormelde wetsbepalingen vereisen, is een 
substantieel vormvereiste.

De eiser heeft bij de kamer van inbeschuldigingstelling een conclusie 
neergelegd waarin hij de onwettigheid van het beslag aanvoert op grond 
dat de vordering van de onderzoeksmagistraat niet de vereiste moti-
vering bevat maar zich ertoe beperkt stukken van de rechtspleging en 
deskundigenverslagen te vermelden en een cijfer op te geven van het 
geraamde bedrag van de fraude.

Het arrest verwerpt dat verweermiddel op grond dat het als motivering 
van de afwijzing van een verzoek tot opheffing van het beslag volstaat 
dat het bedoelde goed kan worden verbeurdverklaard. Het arrest leidt 
daaruit af dat de door de kamer van inbeschuldigingstelling gedane 
opgave van de aanwijzingen betreffende het bestaan van een vermo-
gensvoordeel uit het misdrijf of de opsomming van die aanwijzingen die 
de onderzoeksrechter geeft in de met toepassing van artikel 61quater 
Wetboek van Strafvordering gewezen beschikking, de wettige grondslag 
vormen van de betwiste onderzoekshandeling.

De beslissing van de appelrechters die erop neerkomt dat de vorde-
ring tot onroerend beslag wordt onttrokken aan de motiveringsplicht 
niettegenstaande die een substantieel vormvereiste is, schendt de arti-
kelen 35bis, 35ter, en 89 Wetboek van Strafvordering.

Het middel is wat dat betreft gegrond.
Het tweede en derde middel behoeven geen onderzoek omdat ze niet 

tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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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 Luik, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

11 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : 
de heer Rathmès (bij de balie te Luik).

N° 26
11.1.12

2o kamer — 11 januari 2012
(P.11.1867.F)

1o rechTSbeginSelen (algemene). — NoN bis iN idem. — TuchTSTraF 
van een gedeTineerde. — STraFrechTelijke veroordeling wegenS dezelFde 
FeiTen. — ToepaSSelijkheid.

2o rechTen van de menS. — inTernaTionaal verdrag burgerrechTen en 
poliTiek rechTen. — arTikel 14.7. — beginSel NoN bis iN idem. — TuchTSTraF 
van een gedeTineerde. — STraFrechTelijke veroordeling wegenS dezelFde 
FeiTen. — ToepaSSelijkheid.

3o STraF. — allerlei. — TuchTSTraF. — STraFrechTelijke veroordeling 
wegenS dezelFde FeiTen. — NoN bis iN idem. — ToepaSSelijkheid.

1o, 2o tot 3o Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem dat in artikel 14.7 
van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten is 
vastgelegd, strekt ertoe te vermijden dat één en dezelfde persoon twee straffen 
van dezelfde aard krijgt voor dezelfde gedraging ; wanneer de tuchtstraf van 
een gedetineerde alleen betrekking heeft op de uitvoeringsmodaliteiten van 
een door de rechter opgelegde straf, zonder dat zij de duur verlengt van de 
opsluiting die de veroordeelde dient te ondergaan, kan dergelijke maatregel, 
in de regel, niet als een strafrechtelijke maatregel worden aangemerkt  (1). 
(Algemeen rechtsbeginsel non bis in idem ; art. 14.7, IVBPR)

(d.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 6 oktober 2011.

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

  (1) Zie Cass. 24 nov. 2009, AR P.09.0965.N, AC 2009, nr. 692 ; M.-A. beernaerT, “Le cumul 
des sanctions disciplinaires et pénales à l’aune du principe non bis in idem”, opm. onder 
Corr. Verviers, 7 dec. 2009, J.L.M.B., 2010, p. 481.
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Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Tweede middel

De eiser, die vervolgd wordt omdat hij een cipier in de uitoefening 
van zijn ambt heeft geslagen, voert aan dat het arrest, door de straf-
vordering ontvankelijk te verklaren, artikel 14.7 IVBPR schendt en het 
algemeen rechtsbeginsel non bis in idem miskent. Dienaangaande werpt 
hij op dat hem voor die feiten reeds tuchtrechtelijke maatregelen van 
strafrechtelijke aard waren opgelegd.

De regel die in artikel 14.7 IVBPR is vastgelegd, strekt ertoe te 
vermijden dat één en dezelfde persoon twee straffen van dezelfde aard 
krijgt voor dezelfde gedraging.

Wanneer de tuchtrechtelijke sanctie van een gedetineerde alleen 
betrekking heeft op de door de rechter opgelegde strafuitvoeringsmoda-
liteiten, zonder dat zij de duur verlengt van de opsluiting die de veroor-
deelde dient te ondergaan, kan dergelijke maatregel, in de regel, niet als 
een strafrechtelijke maatregel worden aangemerkt.

Het hof van beroep stelt eerst vast dat het gedrag van de eiser dat 
aan de basis lag van de strafvervolging, tuchtrechtelijk was bestraft 
met negen dagen naakte cel en drie maanden streng celregime. Het 
vermeldt vervolgens dat de uitgesproken straffen tot doel hadden de 
ordehandhaving te verzekeren alsook de uitvoering van de adminis-
tratieve reglementen, overeenkomstig artikel 77 van het koninklijk 
besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafin-
richtingen. Het arrest vermeldt ten slotte dat de genomen tuchtrech-
telijke maatregelen, waarvan niet vaststaat dat zij de toekenning van 
penitentiaire verloven zouden vertragen, alleen maar strafuitvoerings-
modaliteiten zijn en geen verlenging van de straf of een aanvullende 
gevangenisstraf.

Die overwegingen schenden noch de aangevoerde wetsbepaling noch 
het aangevoerde algemeen rechtsbeginsel.

Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.

Eerste middel

De eiser voert aan dat de appelrechters artikel 14.7 IVBPR schenden en 
het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem miskennen, door de strafvor-
dering ontvankelijk te verklaren hoewel de feiten die aanleiding hebben 
gegeven tot tuchtrechtelijke en vervolgens strafrechtelijke vervolging, 
dezelfde zijn.

Aangezien het arrest naar recht beslist dat het gedrag van de eiser niet 
eerder tot een tuchtrechtelijke sanctie van strafrechtelijke aard had 
geleid, kan het middel niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

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

11 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Culot 
(bij de balie te Luik).

N° 27
11.1.12

2o kamer — 11 januari 2012
(P.12.0009.F)

1o verwijzing van een rechTbank naar een andere. — STraF-
zaken. — geweTTigde verdenking. — verwanTSchap TuSSen een parTij en de 
korpScheF van heT rechTScollege waarbij de zaak aanhangig iS. — gevolg.

2o verwijzing van een rechTbank naar een andere. — STraF-
zaken. — geweTTigde verdenking. — magiSTraaT alS SlachToFFer van een 
miSdrijF. — lid van een rechTbank die ToT heT rechTSgebied behoorT van heT 
hoF van beroep waarbij de zaak aanhangig iS. — gevolg.

1o De verwantschap in de vierde graad, met de korpschef van het rechtscol-
lege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, van een procespartij die naar 
dat rechtscollege is verwezen, vormt op zich niet zo een nauwe graad van 
verwantschap dat zij een grond tot gewettigde verdenking kan vormen tegen 
alle leden van dat rechtscollege. (Art. 542, Wetboek van Strafvordering)

2o Het feit dat de magistraat die slachtoffer zou zijn geweest van één van de 
aan de eisers tenlastegelegde misdrijven, deel uitmaakt van een rechtbank 
die tot het rechtsgebied van het hof van beroep behoort waarbij de zaak 
aanhangig is, kan geen grond opleveren om alle magistraten waaruit dat 
hof van beroep is samengesteld te verdenken van werkelijke of schijnbare 
partijdigheid. (Art. 542, Wetboek van Strafvordering)

(h. e.a. in de zaak van h. e.a. T/ F.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

In het verzoekschrift dat de eisers op 2 januari 2012 bij de griffie van 
het Hof hebben ingediend en waarvan een eensluidend afschrift aan dit 
arrest is gehecht, vorderen zij dat het dossier met het nummer 2011/
PGM/001 165 van het parket-generaal, dat was ingeleid op de rechts-
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zitting van de derde kamer van 26 december 2011 en verdaagd naar de 
rechtszitting van 1 februari 2011, aan het hof van beroep te Bergen zou 
worden onttrokken wegens gewettigde verdenking

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

De verzoekers, die vervolgd worden wegens belaging en laster, voeren 
aan dat, enerzijds, de klager een volle neef is van de eerste voorzitter 
van het hof van beroep en dat, anderzijds, één van de telastleggingen 
betrekking heeft op feiten die tegen een rechter van de rechtbank van 
eerste aanleg te Bergen zouden zijn gepleegd.

De verwantschap in de vierde graad, met de korpschef van het rechts-
college waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, van een procespartij die 
naar dat rechtscollege is verwezen, vormt op zich niet zo een nauwe 
graad van verwantschap dat zij een grond tot gewettigde verdenking 
kan vormen tegen alle leden van dat rechtscollege.

De magistraat die slachtoffer zou zijn geweest van een van de aan 
de verzoekers tenlastegelegde misdrijven, maakt geen deel uit van het 
rechtscollege dat kennis moet nemen van de zaak. Het feit dat hij deel 
uitmaakt van een rechtbank die tot het rechtsgebied van het hof van 
beroep behoort, kan geen grond opleveren om alle magistraten waaruit 
de rechtbank is samengesteld te verdenken van werkelijke of schijnbare 
partijdigheid.

De in het verzoekschrift aangevoerde gronden zijn dus onvoldoende om 
de onpartijdigheid van het gehele hof van beroep te Bergen in twijfel te 
trekken.

Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk. 

Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 544 en 545, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-

ring, wijst het verzoek af.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

11 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Huez (bij de balie te Doornik).

N° 28
11.1.12

2o kamer — 11 januari 2012
(P.12.0023.F)

1o voorlopige hechTeniS. — bevel ToT aanhouding. — eerder in vrij-
heid gelaTen inverdenkinggeSTelde. — begrip.
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2o voorlopige hechTeniS. — bevel ToT aanhouding. — aFSchriFT van de 
proceSSen-verbaal van heT verhoor van de inverdenkinggeSTelde. — over-
handiging aan de inverdenkinggeSTelde. — verzuim. — gevolg. — rechT van 
verdediging.

3o rechT van verdediging. — STraFzaken. — voorlopige hechTeniS. 
— bevel ToT aanhouding. — aFSchriFT van de proceSSen-verbaal van heT 
verhoor van de inverdenkinggeSTelde. — overhandiging aan de inverden-
kinggeSTelde. — verzuim. — gevolg.

1o De in vrijheid gelaten inverdenkinggestelde, in de zin van artikel 28, § 1, 
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, is de persoon 
die door de onderzoeksrechter is ondervraagd, aan wie hij de ernstige 
aanwijzingen van schuld ter kennis heeft gebracht, overeenkomstig artikel 
61bis van het Wetboek van Strafvordering, en tegen wie hij geen hechtenis-
titel heeft verleend ; artikel 28 is bijgevolg niet toepasselijk op de persoon die, 
nadat hij door de politie was verhoord, niet ter beschikking werd gesteld 
van de onderzoeksrechter, zelfs op bevel van die magistraat, en bijgevolg 
niet door hem is ondervraagd of in verdenking gesteld  (1). (Art. 28, § 1, Wet 
Voorlopige Hechtenis ; Art. 61bis, Wetboek van Strafvordering)

2o en 3o De verplichting om de inverdenkinggestelde een afschrift van de 
processen-verbaal van zijn verhoren te overhandigen, zodra hem een bevel 
tot aanhouding werd betekend, werd opgelegd om de inverdenkinggestelde 
toe te laten zijn verdediging beter voor te bereiden, zijn advocaat in te lichten 
en om een eventueel debat op tegenspraak mogelijk te maken, nog vóór de 
eerste verschijning voor de raadkamer ; dat vormvereiste is niet op straffe 
van nietigheid voorgeschreven en de straf op de miskenning ervan wordt 
beoordeeld in het licht van de daadwerkelijke uitoefening van het recht 
van verdediging  (2). (Art. 18, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis ; algemeen 
beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging)

(v.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 december 2011.

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.

  (1) Zie Cass. 2 mei 1989, AR 3320, AC 1989, nr. 499 en 22 sep. 1993, AR P.93.1311.F, AC 1993, 
nr. 370 ; R. declercq, R.P.D.B., Aanvulling X, Verbo “Détention préventive”, Bruylant, 
2007, p. 176, nr. 293 ; doch zie ook H.-D. boSly, D. vandermeerSch en M.-A. beernaerT, 
Droit de la procédure pénale, 6de uitg., Die Keure, 2010, p. 844.

  (2) Cass. 13 dec. 2000, AR P.00.1660.F, AC 2000, nr. 689.
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II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser op 2 augustus 
2011 werd aangehouden, de speurders hem op bevel van de onderzoeks-
rechter in vrijheid hebben gesteld zonder dat laatstgenoemde hem had 
verhoord, hij opnieuw van zijn vrijheid werd beroofd op 12 december 2011 
en dat hij toen onder aanhoudingsbevel werd geplaatst.

De kamer van inbeschuldigingstelling wordt verweten dat zij het bevel 
heeft aangevuld door zelf, met toepassing van artikel 28, § 1, Voorlopige 
Hechteniswet, de nieuwe en ernstige omstandigheden te vermelden die 
de maatregel noodzakelijk maken.

Het middel steunt op de bewering dat het bevel tot aanhouding, omdat 
het die omstandigheden niet vermeldt, een onregelmatigheid vertoont 
die de onderzoeksgerechten niet konden verhelpen.

De in vrijheid gelaten inverdenkinggestelde, in de zin van het voor-
melde artikel 28, § 1, is de persoon die door de onderzoekrechter is onder-
vraagd, aan wie hij de ernstige aanwijzingen van schuld ter kennis heeft 
gebracht, overeenkomstig artikel 61bis, Wetboek van Strafvordering, 
en tegen wie hij geen hechtenistitel heeft verleend. Artikel 28 is bijge-
volg niet toepasselijk op de persoon die, nadat hij door de politie was 
verhoord, niet ter beschikking werd gesteld van de onderzoeksrechter, 
zelfs op bevel van die magistraat, en bijgevolg niet door hem is onder-
vraagd of in verdenking gesteld.

Het middel dat op de bewering van het tegendeel berust, faalt naar recht.

Tweede middel

Het middel voert de miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbiediging van het recht van verdediging en de schending van 
artikel 18, § 2, Voorlopige Hechteniswet.

Eerste onderdeel

De verplichting om de inverdenkinggestelde een afschrift van de 
processen-verbaal van zijn verhoren te overhandigen, zodra hem een 
bevel tot aanhouding werd betekend, werd opgelegd om de inverden-
kinggestelde de kans te geven zijn verdediging beter voor te bereiden, 
zijn advocaat in te lichten en om een eventueel debat op tegenspraak 
mogelijk te maken, vóór de eerste verschijning voor de raadkamer.

Dat vormvereiste is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven en 
de straf op de miskenning ervan wordt beoordeeld in het licht van de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht van verdediging.

Het arrest oordeelt dat het bij artikel 18, § 2, Voorlopige Hechteniswet 
beoogde doel was bereikt, aangezien de gegevens van het videoverhoor 
werden samengevat door de onderzoeksrechter en systematisch aan de 
tegenspraak van de eiser, bijgestaan door zijn advocaat, waren onder-
worpen.
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Uit het feit alleen dat de eiser en zijn raadsman vóór de rechtszit-
ting van de raadkamer noch inzage hebben gekregen van de audiovi-
suele opname, noch van een proces-verbaal waarin de inhoud ervan zou 
zijn overgeschreven, kan geen miskenning van het recht van verdedi-
ging worden afgeleid, vermits de enige gegevens die in overweging zijn 
genomen om te beslissen over de inhechtenisneming en de handhaving 
ervan, gegevens zijn waarover tegenspraak is gevoerd.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het middel berust op de bewering dat een proces-verbaal was opge-
maakt met de transcriptie van de verklaringen van de eiser tijdens zijn 
politieverhoor.

Aangezien dergelijke bewering betrekking heeft op feiten, is het 
daarop gegronde middel niet ontvankelijk.

Derde onderdeel

De eiser oefent kritiek uit op de vermelding volgens welke zijn advo-
caat geen enkel bezwaar heeft aangetekend toen de onderzoeksrechter 
het videoverhoor door de speurders ter sprake bracht.

Het middel vermeldt niet op welke wijze de bekritiseerde vermelding 
het recht van verdediging miskent.

Het middel is onnauwkeurig en mitsdien niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

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

11 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Preu-
mont (bij de balie te Namen).

N° 29
12.1.12

1o kamer — 12 januari 2012
(C.10.0610.N)

rechTen van de menS. — verdrag rechTen van de menS. — arTikel 10. — 
arTikel 10.2. — vrijheid van meningSuiTing. — beoordeling door de rechTer. 
— criTeria. — kwakzalverij.
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De verplichting voor de rechter om bij zijn beoordeling de mening te plaatsen 
in de context waarin deze werd geuit, houdt in dat wanneer bewoordingen 
meerdere betekenissen kunnen hebben die betekenis in aanmerking moet 
worden genomen die volgt uit de inhoud en de context van de publicatie en 
waaromtrent diegene die aan de hand van deze publicatie een maatschap-
pelijk debat wil aangaan, geen onduidelijkheid laat bestaan  (1). (Art. 10.2 
EVRM)

(STudiekring voor kriTiSche evaluaTie van pSeudoweTenSchap  
en heT paranormale vzw, aFgekorT Skepp, e.a. T. g.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :

1. Het bestreden arrest, op 23 juni 2010 gewezen door het hof van beroep 
te Antwerpen, beoordeelde het al dan niet geoorloofd karakter van de 
meningen geuit op de website van de eiseres over de praktijken van 
de verweerder en zijn Alternatief Centrum voor Kankerbehandeling en 
ondertekend de eisers.

De rechtbank van eerste aanleg had, bij vonnis van 6 februari 2009, de 
vordering van de verweerder tot verwijdering van dit artikel (minstens 
van bepaalde passages) afgewezen. Op zijn hoger beroep hervormt het 
arrest die beslissing en veroordeelt het de eisers, onder verbeurte van 
een dwangsom van 500 EUR per dag vertraging vanaf de 31ste kalen-
derdag na betekening van het arrest, tot verwijdering van de volgende 
passages op haar website :

 — “Als het om echte kwakzalverij gaat, is het antwoord meestal zeer 
eenvoudig en duidelijk te geven, maar er bestaat ook nog een ander 
soort kwakzalvers, dat erin slaagt zich een aureool van wetenschap te 
verlenen.”

 — “Een ander aspect van illegaal tot crimineel gedrag is het uitvoeren 
van experimenten op mensen zonder dat aan de voorwaarden van de 
Europese en nationale richtlijnen werd voldaan.”

 — “Dit is niet de (d)oorzichtige domheid van alternatieve behandelaars, 
wel de doortrapte sluwheid van hooggeschoolde kwakzalvers.”

 — “Dit zijn verstandige en goed geschoolde mensen, op de hoogte van 
de literatuur, die wanhopige zielen bieden wat ze zoeken : het comfort 
van een diagnose en een overtuigend klinkende therapie. Het is daarom 
niet dom, wel sluw.”

De appelrechters oordelen dat de schade in hoofde van de verweerder 
zeker en vaststaand is, bestaat in reputatieverlies en krenking van 
zijn goede naam en faam en in omvang zeker ten bedrage van één euro 
bestaat. Het beschikkend gedeelte van het arrest houdt evenwel geen 
veroordeling tot betaling in, wel een verwijzing in de kosten.

2. Het cassatiemiddel voert de schending aan van het artikel 10 van 
het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de funda-
mentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedge-
keurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna “EVRM”).

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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In elk van zijn vijf onderdelen wordt het arrest bekritiseerd omdat 
het de context van de evenveel voormelde passages, waarin de eisers die 
meningen uitten, in strijd met deze verdragbepaling, niet als uitgangs-
punt neemt. 

3. Al deze onderdelen komen gegrond voor.
4. Het eerste onderdeel betreft wat het arrest betitelt als “Nieuwe 

beoordeling van de eis van appellant (verweerder) in zover de eis ertoe 
strekt de passage “hooggeschoolde kwak” uit het artikel weg te laten 
binnen een termijn van 48 uur na de betekening van het tussen te komen 
arrest”. 

Het onderdeel verwijt de appelrechters, in strijd met artikel 10.1 
EVRM, niet de context waarin de eisers hun mening hebben geuit over 
wat onder dat woordgebruik dient te worden verstaan als uitgangspunt 
te hebben genomen en hun beoordeling niet te hebben gesteund op de 
werkelijke inhoud van het openbaar debat waaraan de eisers onder de 
door hen bepaalde voorwaarden hebben deelgenomen. Voor hun waarde-
oordeel zou geen feitelijke grondslag bestaan. Tenslotte zouden ze nage-
laten hebben de noodzaak van hun verwijderingmaatregel te concreti-
seren.

Het onderdeel komt gegrond voor in zoverre de appelrechters verwijt 
niet de bedoelde context als uitgangspunt te hebben genomen.

Artikel 10.1 van het EVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op vrijheid 
van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren 
en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te 
geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen.

Artikel 10.2 EVRM bepaalt dat de uitoefening van de vrijheid van 
meningsuiting, die de vrijheid omvat om inlichtingen of denkbeelden 
door te geven en plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, 
kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, 
beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien, en die in 
een democratische samenleving nodig zijn, onder meer tot bescher-
ming van de goede naam of de rechten van anderen om de verspreiding 
van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen, of om het gezag en de 
onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Zoals het Hof, bij arrest van 27 april 2007  (1), in navolging van het 
EHRM  (2), bevestigde, is een beperking van de vrijheid van meningsui-
ting nodig in een democratische samenleving wanneer zij beantwoordt 
aan een dwingende sociale noodwendigheid, op voorwaarde dat de even-
redigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het 
beoogde doel en de beperking verantwoord is op grond van relevante en 
toereikende motieven. 

Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het 
recht op vrije meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten 
bedoeld door artikel 10.2 EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar 
ook dat de opgelegde beperking beantwoordt aan een dwingende sociale 

  (1) AR C.06.0123.N, AC 2007, nr. 211, A&M 2007, 377 ; Mediaforum 2007, 235 ; NjW 2007, 897, 
noot E. brewaeyS, RW 2009-2010, 321 ; TBP 2008, 445.

  (2) EHRM, 26 april 1979, Sunday Times v. V.K., Publ. C.E.D.H., Série A, nr. 30.
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noodwendigheid, en dat door de opgelegde beperking de evenredigheid 
wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel.

Het onderdeel legt deze rechtspraak terecht in die zin uit dat, bij 
het beoordelen van de grenzen van de uitingsvrijheid en het opleggen 
van beperkingen, de rechter de context van het debat, de aard van de 
betrokken personen en de aard van de meningsuiting moet in aanmerking 
nemen. Het EHRM overwoog, meer recentelijk, op 27 februari 2001  (1), dat 
met de ware aard van het debat dient rekening gehouden te worden  (2). 

De vrijheid van meningsuiting is inderdaad ruimer wanneer zij betrek-
king heeft op een debat van publiek belang. 

Inzonderheid betreffende het woord “kwakzalverij” oordeelde de Hoge 
Raad der Nederlanden, op 15 mei 2009  (3) : “Daarbij is in aanmerking 
te nemen dat de Vereniging c.s. blijkens de vaststellingen van het hof 
het grote publiek willen waarschuwen voor wat zij als kwakzalverij 
beschouwen, en dat zij zelf door de inhoud en context van hun publica-
ties geen onduidelijkheid laten bestaan over wat zij daarmee bedoelen.” 

De verplichting voor de rechter om bij zijn beoordeling de mening te 
plaatsen in de context waarin deze werd geuit, houdt dus in dat, wanneer 
bewoordingen in meerdere betekenissen kunnen worden gebruikt, een 
gangbare en een meer specifieke, de betekenis in aanmerking moet 
worden genomen die volgt uit de inhoud en de context van de publicatie 
en waaromtrent diegene die aan de hand van deze publicatie een maat-
schappelijk debat wil aangaan geen onduidelijkheid laat bestaan.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de 
eisers in het artikel, voorwerp van het geschil, vermelden : “Voor alle 
duidelijkheid nog even herinneren aan onze definitie van kwakzalverij : 
“het regelmatig verkopen of aanbevelen van behandelingen of producten 
waarvan de werking niet bewezen is””.

De eisers hebben dus aan het woord een specifieke betekenis, andere 
dan de gangbare, meer negatieve betekenis, gegeven met het oog op een 
bijzonder debat.

De appelrechters oordelen : “Het begrip kwakzalver gaat in het gewone 
taalgebruik verder dan wat (eisers) hieronder menen te moeten verstaan, 
namelijk het regelmatig verkopen of aanbevelen van behandelingen of 
producten waarvan de werking niet bewezen is.

De algemene zorgvuldigheidsnorm in het taalgebruik is het taalge-
bruik volgens de normale maatschappelijke norm. Het woordgebruik 

  (1) EHRM, 27 februari 2001, Jerusalem v. Austria, nr. 45 : “Or la Cour considère que la 
distinction entre terme “secte” et l’expression “psycho-secte” ayant un caractère totalitaire 
est artificielle et ne tient pas compte de la nature véritable du débat auquel la requérante a 
participé”.

  (2) De toelichting tot de voorziening verwijst ook naar EHRM 15 december 2009, 
nr. 25464/05, Gavrilovici t. Moldavi, overw. 61 ; D. voorhooF, “Het Europese “First Amend-
ment” – de Straatburgse jurisprudentie over artikel 10 EVRM : 2004-2009 (deel 2)”, Media-
forum 2010, (186) 188-190, i.h.b. 190) ; K. lemmenS, “Politie uit de kleren ? Humo uit de 
rekken !”, noot onder Brussel 31 juli 2009, A&M 2010, (86), 96, nr. 28.

  (3) 07/11133 – nr. 3.4.3 E.J., met goedkeurende noot Dommering, noot, NJ 2009, 372, 
nr. 3-4 ; contra : T. hochmann, “La protection de la réputation”, Rev. trim. dr. h. 2008, 1188.
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“hooggeschoolde kwak” roept een onmiskenbare connotatie op met 
oplichterij en bedriegerij”.

Ze weigeren aan die woorden de betekenis te geven die de eisers in het 
kader van het door hen aangegaan maatschappelijk debat er uitdruk-
kelijk aan geven en verantwoorden dus hun beslissing niet naar recht.

5. Het tweede onderdeel betreft de “Nieuwe beoordeling van de eis van 
appellant ertoe strekkende uit het artikel de volgende passage weg te 
laten : “als het om echte kwakzalverij gaat, is het antwoord meestal zeer 
eenvoudig en duidelijk te geven, maar er bestaat ook nog een andere 
soort kwakzalvers, dat erin slaagt zich een aureool van wetenschap te 
verlenen””.

Gelet op het curriculum vitae van de verweerder acht het hof van 
beroep het lichtzinnig om hem een soort kwakzalver te noemen.

Ook dit onderdeel, dat de appelrechters eveneens verwijt te dezen 
de context van het artikel van de eisers niet in aanmerking te hebben 
genomen, is gegrond.

Uit het arrest blijkt niet dat de appelrechters de bedoelde passage 
hebben geplaatst in de context ervan, namelijk die van een algemene 
ten aanzien van eender wie geldende gedachtegang, die als uitgangspunt 
voor hun verder analyse geldt.

(…)
9. Conclusie : vernietiging en verwijzing.

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 23 juni 2010.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 15 december 2011 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

III. BeSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 10.2 EVRM kan de uitoefening van de vrijheid van 
meningsuiting, die de vrijheid omvat om inlichtingen of denkbeelden 
door te geven en plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, 
worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beper-
kingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien, en die in een demo-
cratische samenleving nodig zijn, onder meer tot bescherming van de 
goede naam of de rechten van anderen. 
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2. Een beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een 
democratische samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende 
sociale noodwendigheid, op voorwaarde dat de evenredigheid wordt geëer-
biedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel en de beper-
king verantwoord is op grond van relevante en toereikende motieven.

Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het 
recht op vrije meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten 
bedoeld in artikel 10.2 EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar 
ook dat de opgelegde beperking, in acht genomen de context waarin 
de mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen en de overige 
bijzondere omstandigheden van de zaak, beantwoordt aan een  dwingende 
sociale noodwendigheid en pertinent is en dat door de opgelegde beper-
king de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel 
en het beoogde doel.

De verplichting voor de rechter om bij zijn beoordeling de mening te 
plaatsen in de context waarin deze werd geuit, houdt in dat wanneer 
bewoordingen meerdere betekenissen kunnen hebben die betekenis in 
aanmerking moet worden genomen die volgt uit de inhoud en de context 
van de publicatie en waaromtrent diegene die aan de hand van deze 
publicatie een maatschappelijk debat wil aangaan, geen onduidelijkheid 
laat bestaan.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de 
eisers in het artikel, voorwerp van het geschil, vermelden : “Voor alle 
duidelijkheid nog even herinneren aan onze definitie van kwakzalverij : 
het regelmatig verkopen of aanbevelen van behandelingen of producten 
waarvan de werking niet bewezen is”.

4. De appelrechters oordelen : “Het begrip kwakzalver gaat in het gewone 
taalgebruik verder dan wat (eisers) hieronder menen te moeten verstaan, 
namelijk het regelmatig verkopen of aanbevelen van behandelingen of 
producten waarvan de werking niet bewezen is. De algemene zorgvul-
digheidsnorm in het taalgebruik is het taalgebruik volgens de normale 
maatschappelijke norm. Het woordgebruik “hooggeschoolde kwak” roept 
een onmiskenbare connotatie op met oplichterij en bedriegerij.”

5. De appelrechters die aldus weigeren aan de gewraakte bewoordingen 
de betekenis te geven die de eisers in het kader van het door hen aange-
gane maatschappelijke debat uitdrukkelijk eraan geven, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Tweede onderdeel

6. Zoals vermeld in ro 1 dient uit de beslissing te blijken dat de rechter 
bij het opleggen van een beperking aan de vrijheid van meningsuiting, 
de context in aanmerking nam waarin de mening werd geuit. 

De eisers voeren aan dat zulks niet het geval is voor dit onderdeel gevi-
seerde passage betreft, waarvan de appelrechters de verwijdering hebben 
gelast.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de 
eisers in het artikel, voorwerp van het geschil, vermelden :
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“Regelmatig vragen wanhopige zieken ons advies over een of andere 
wonderbehandeling. Als het om echte kwakzalverij gaat, is het antwoord 
meestal zeer eenvoudig en duidelijk te geven, maar er bestaat ook 
nog een ander soort kwakzalvers, dat erin slaagt zich een aureool van 
wetenschap te verlenen. (…)

Een ander aspect van illegaal tot crimineel gedrag is het uitvoeren van 
experimenten op mensen zonder dat aan de voorwaarden van de Europese 
en nationale richtlijnen werd voldaan. De voornaamste regels daarvan 
zijn dat elk experiment aan een ethische commissie moet worden voor-
gelegd en door deze goedgekeurd. De zieke moet volledig op de hoogte 
gebracht worden van het feit dat hij aan een experiment meedoet, moet 
de mogelijke gevaren ervan kennen en dan uitdrukkelijk zijn instem-
ming geven om als proefkonijn te fungeren. Zo werd ons gevraagd wat 
we dachten van een alternatief centrum voor kankerbehandeling in 
Keulen, het Koelner Modell van Dr. Robert Görter.”

8. Uit de beslissing blijkt niet dat de appelrechters de in dit onderdeel 
bedoelde passage, waarvan zij de verwijdering hebben gelast, hebben 
geplaatst in de ro 7 aangehaalde context ervan, namelijk die van een 
algemene ten aanzien van eender wie geldende gedachtegang, die als 
uitgangspunt voor hun verdere analyse geldt.

Het onderdeel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.

12 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Maes.

N° 30
12.1.12

1o kamer — 12 januari 2012
(C.10.0639.N)

beTekeningen en kenniSgevingen. — algemeen. — gekozen woon-
plaaTS. — in belgië gedomicilieerde geadreSSeerde. — rechTSperSoon. — 
maaTSchappelijke zeTel in belgië.

Artikel 39, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek legt niet de verplichting op te bete-
kenen of de kennisgeving te laten gebeuren op de bij een lasthebber gekozen 
woonplaats wanneer de geadresseerde in België gedomicilieerd is  (1) of, voor 

  (1) Cass. 26 feb. 2010, AR F.09.0021.N, AC 2010, nr. 136, met concl. van advocaat-gene-
raal Henkes in Pas. ; zie Cass. 22 juni 2007, AR C.05.0032.N, AC 2007, nr. 347.
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een rechtspersoon, er zijn maatschappelijke zetel heeft. (Art. 39, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek)

(queen aSTrid hoSpiTaliTy n.v. T. aToS worldline n.v. e.a.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van koophandel te Brussel van 7 juni 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

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

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Wanneer de geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft 
gekozen, mogen krachtens artikel 39, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, 
de betekening en de kennisgeving aan die woonplaats geschieden.

Die bepaling legt niet de verplichting op te betekenen of de kennis-
geving te laten gebeuren op die bij een lasthebber gekozen woonplaats, 
wanneer de geadresseerde in België gedomicilieerd is of, voor een rechts-
persoon, er zijn maatschappelijke zetel heeft.

2. Uit de beroepsakte blijkt dat de eiseres als adresgegevens van de 
eerste verweerster alleen de maatschappelijke zetel heeft vermeld.

De appelrechters stellen vast dat de kennisgeving van het verzoek-
schrift in hoger beroep aan de eerste verweerster niet op de door haar 
gekozen woonplaats is gebeurd.

Zij verklaren daarom het hoger beroep van de eiseres niet ontvankelijk.
Door aldus te oordelen schenden de appelrechters voormeld artikel 39, 

eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.
Gelet op de vernietiging van de beslissing over de niet-ontvankelijk-

heid van het hoofdberoep, moet de beslissing over de vergoeding wegens 
tergend en roekeloos beroep, die er nauw mee verbonden is, mee vernie-
tigd worden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
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Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Leuven, rechts-
zitting houdende in hoger beroep.

12 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : mevrouw Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Wouters.

N° 31
12.1.12

1° kamer — 12 januari 2012
(C.10.0660.N)

1° beSlag. — bewarend beSlag. — beSlagrechTer. — bevoegdheid. — 
onderliggende vordering.

2° bevoegdheid en aanleg. — burgerlijke zaken. — bevoegdheid. — 
volSTrekTe bevoegdheid (maTeriële. perSoonlijke). — beSlagrechTer. — 
bewarend beSlag. — onderliggende vordering.

1o en 2o De beslagrechter die moet oordelen over de wettigheid en regelmatig-
heid van een bewarend beslag, vermag niet meer te beslissen dat de aan dit 
beslag onderliggende vordering zeker, vaststaand en opeisbaar is, wanneer 
deze vordering door de rechter ten gronde reeds als ongegrond werd afge-
wezen  (1). (Art. 1395, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(RimouSki moTorcycleS inc./rimouSki moTorcycleTTeS inc.  
T. p. e.a.) 

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in hoofdzaak gezegd :

1. Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres tegen de 
beschikking van de beslagrechter ontvankelijk doch ongegrond. De 
eiseres vorderde onder meer de intrekking van die beschikking en de 
handlichting van het beslag op haar goederen.

De voorziening vertoont geen belang in zoverre ze gericht is tegen de 
tweede en de vierde verweerders, daar ze enkel grieven aanvoert tegen 
het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vorderingen 
van de eiseres tegen de eerste en de derde verweerders.

T.a.v. de tweede en de vierde verweerders kan de voorziening echter 
wel gelden als vordering tot bindendverklaring.

2. Het eerste cassatiemiddel komt op tegen de verwerping van de vorde-
ring van de eiseres tot intrekking van de beroepen beschikking van de 
beslagrechter en tot handlichting op grond dat de derde verweerder een 
zekere, vaststaande en opeisbare vordering heeft t.a.v. de eiseres.

Het vierde onderdeel van dit middel komt gegrond voor. Het voert 
immers terecht een machtsoverschrijding door de appelrechters als 
beslagrechter aan.

  (1) Zie de concl. van het O.M.

ARREST-2012-01.indb   113 17/01/13   17:27



114 ARRESTEN VAN CASSATIE 12.1.12 - N° 31

Zoals het Hof in zijn arrest van 18 maart 2010  (1) besliste, beoordeelt 
de beslagrechter die, krachtens de artikelen 1395, eerste lid, en 1498 van 
het Gerechtelijk Wetboek, kennisneemt van een vordering betreffende 
de middelen tot tenuitvoerlegging, de wettigheid en de regelmatigheid 
van de tenuitvoerlegging. Hij is niet bevoegd om uitspraak te doen over 
andere geschillen betreffende de tenuitvoerlegging en kan behoudens de 
uitdrukkelijk in de wet bepaalde gevallen, geen uitspraak doen over de 
zaak zelf. 

De beslagrechter kan dus niet beslissen dat de aan het bewarend beslag 
onderliggende vordering zeker, vaststaand en opeisbaar is, wanneer de 
vordering door de rechter ten gronde werd afgewezen.

Uit het bij de voorziening gevoegde stuk, dit is het vonnis van de TGI de 
Chalons en Champagne van 10 oktober 2007 blijkt immers dat de vorde-
ring van de derde verweerder tegen de eerste verweerder en Canadian 
Cars als ongegrond werd afgewezen om reden dat de derde verweerder 
niet bewees dat ze hun leveringsplicht niet nakwamen.

De appelrechters beoordelen deze beslissing van de bodemrechter 
opnieuw met hun oordeel dat de derde verweerder toch beschikt over een 
zekere, vaststaande en opeisbare vordering lastens de eerste verweerder 
en Canadian Cars, alsook tegen de eiseres, welke vordering de hand-
having van het beslag door hem op haar goederen gelegd wettigt.

Deze beslissing is onwettig wegens machtsoverschrijding.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Het derde middel komt op tegen de afwijzing van de vraag van de 
eiseres tot machtiging voor het leggen van bewarend beslag op grond 
dat ze geen zekere vaststaande en opeisbare vordering op de eerste 
verweerder bewijst. Het voert hiervoor een schending aan van de bewijs-
kracht van een schuldbekentenis van 30 januari 2007 van de eerste 
verweerder alsook van de motiveringsplicht.

In zoverre het tegen de derde verweerder is gericht is het middel dus 
niet ontvankelijk.

Tegenover de eerste verweerder.
Het middel is gegrond : er is geen antwoord op het bedoelde verweer.
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Conclusie : vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het 

uitspraak doet over de vorderingen van de eiseres t.a.v. de eerste en de 
derde verweerders en over de kosten ; bindendverklaring t.a.v. tweede en 
vierde verweerders ; verwerping voor het overige.

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 18 november 2009.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

  (1) Cass. 18 maart 2010, AR C.09.0149.N, AC 2010, nr. 199, met de concl. O.M.
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II. caSSaTiemiddelen

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

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De eiseres voert enkel grieven aan tegen het arrest in zoverre 
het uitspraak doet over de vorderingen van de eiseres tegen de eerste 
verweerder en de derde verweerder, zodat het cassatieberoep in zoverre 
gericht tegen de tweede en vierde verweerders geen belang vertoont.

2. Dit cassatieberoep kan evenwel gelden als vordering tot bindend-
verklaring.

Eerste middel 

Ontvankelijkheid

3. Het eerste middel dat geen grieven formuleert in zoverre de appel-
rechters oordelen ten aanzien van de eerste verweerder, is in zoverre 
gericht tegen deze laatste niet ontvankelijk.

Vierde onderdeel

4. Krachtens artikel 1395, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, neemt de 
beslagrechter kennis van de vorderingen betreffende bewarende beslagen 
en middelen tot tenuitvoerlegging.

5. De beslagrechter oordeelt of het beslag wettig en regelmatig is, 
zonder hierbij uitspraak te doen over de zaak zelf.

De beslagrechter die moet oordelen over de wettigheid en regelmatig-
heid van een bewarend beslag, vermag aldus niet meer te beslissen dat 
de aan dit beslag onderliggende vordering zeker, vaststaand en opeis-
baar is, wanneer deze vordering door de rechter ten gronde reeds als 
ongegrond werd afgewezen.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
vordering van de derde verweerder tegen de eerste verweerder en Cana-
dian Cars bij op tegenspraak gewezen vonnis van de Tribunal de Grande 
Instance van Châlons-en-Champagne van 10 oktober 2007 als ongegrond 
werd afgewezen.

7. In deze omstandigheden vermochten de appelrechters ten aanzien 
van de eiseres niet meer wettig te oordelen dat de derde verweerder 
beschikt over een zekere, vaststaande en opeisbare vordering lastens 
de eerste verweerder en Canadian Cars en dat dientengevolge de derde 
verweerder, mede gelet op de vastgestelde collusie, ook lastens de eiseres 
beschikt over een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, die 
de handhaving van het beslag gelegd op verzoek van de derde verweerder 
wettigt.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
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Derde middel

Ontvankelijkheid 

8. Het derde middel komt uitsluitend op tegen de afwijzing door de 
appelrechters van de vordering van de eiseres in zoverre gericht tegen 
de eerste verweerder. 

9. In zoverre gericht tegen de derde verweerder is het derde middel niet 
ontvankelijk.

Gegrondheid

10. De eiseres heeft het in het middel bedoeld verweer gevoerd.
11. De appelrechters beantwoorden dit verweer niet.
Het middel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

12. De overige grieven kunnen niet leiden tot ruimere cassatie.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit oordeelt over de vorde-

ringen van de eiseres ten aanzien van de eerste en derde verweerders en 
over de kosten.

Verklaart dit arrest bindend aan de tweede en vierde verweerders.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 

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

12 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 32
12.1.12

1° kamer — 12 januari 2012
(C.10.0662.N)

HOGER BEROEP. — burgerlijke zaken (handelSzaken en Sociale zaken 
inbegrepen). — algemeen. — belang. — begrip.

In burgerlijke zaken kan een partij hoger beroep instellen indien de beroepen 
beslissing haar belang schaadt ; een dergelijk belang is voorhanden wanneer 
het hoger beroep gericht is tegen de afwijzing van een vordering van de 
appellant door de eerste rechter.
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(MH Shipping company, vennooTSchap naar engelS rechT  
T. belgiSche STaaT, STaaTSSecreTariS voor mobiliTeiT e.a.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 15 september 2008.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

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

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

7. In burgerlijke zaken kan een partij hoger beroep instellen indien de 
beroepen beslissing haar belang schaadt.

Een dergelijk belang is voorhanden wanneer het hoger beroep gericht 
is tegen de afwijzing van een vordering van de appellant door de eerste 
rechter.

8. De appelrechters stellen vast dat :
 — de eiseres partij was in het geding voor de eerste rechter ;
 — de vordering in vrijwaring en de rechtstreekse vordering van de 

eiseres tegen de tweede verweerder werd afgewezen ;
 — de afwijzing van deze vordering in vrijwaring en de rechtstreekse 

vordering tegen de verweerders geen veroordeling betreft.
Zij oordelen dat de eiseres geen belang heeft bij haar hoger beroep.
9. Door op die gronden het hoger beroep van de eiseres niet toelaatbaar 

te verklaren, miskennen de appelrechters het belang van de eiseres om 
hoger beroep in te stellen en verantwoorden zij hun beslissing niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-

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

12 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
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heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets, de heer 
Foriers, de heer Wouters en mevr. Geinger.

N° 33
12.1.12

1o kamer — 12 januari 2012
(C.10.0683.N)

1o caSSaTieberoep. — burgerlijke zaken. — Termijnen voor caSSaTiebe-
roep en beTekening. — duur, begin en einde. — overmachT. — begrip.

2o gerechTSkoSTen. — burgerlijke zaken. — procedure voor de FeiTen-
rechTer. — rechTSplegingSvergoeding. — in geld waardeerbare vordering. 
— begrip. — vorderingen voor de beSlagrechTer.

3o beSlag. — algemeen. — vorderingen voor de beSlagrechTer. — rechTS-
plegingSvergoeding. — in geld waardeerbare vordering. — begrip. 

1o De neerlegging van het verzoekschrift ter griffie buiten de termijn bepaald 
in artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, dient als geldig te worden 
beschouwd, wanneer de vertraging het gevolg is van overmacht  (1). 
(Art. 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

2o en 3o De vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot 
tenuitvoerlegging, die overeenkomstig het artikel 1395, eerste lid, Gerechte-
lijk Wetboek voor de beslagrechter moeten worden gebracht en die betrek-
king hebben op de wettigheid of de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging 
en niet op de zaak zelf, zijn geen in geld waardeerbare vorderingen (2). 
(Art. 1395, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

 (ciTy moTorS groep n.v. T. ciTroën belux n.v. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :

1. Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing waarbij de eiseres 
veroordeeld werd tot een rechtsplegingsvergoeding in hoofde van elk 
van de verweersters, op grond van de volgende overwegingen :

“De vordering strekt weliswaar tot het vernietigen en van onwaarde 
verklaren van bevelen tot betalen. Dit laat nog niet toe te gewagen van 
een niet in geld waardeerbare vordering.

Als waarde van de vordering dient de concreet betwiste dwangsom in 
aanmerking te worden genomen, waarvan het bedrag ruim het bedrag 
van 1.000.000,00 € te boven gaat”.

2. Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep

De eerste verweerster werpt de niet-ontvankelijkheid op van het 
cassatieberoep wegens laattijdigheid, doordat het werd ingesteld op 
17 november 2010, d.i. daags na het verstrijken, op 16 november 2010, van 
de bij artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalde termijn 

  (1), (2) Zie de concl. van het O.M.
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van drie maanden na de betekening van het bestreden arrest aan de 
eiseres, d.i. op 10 augustus 2010.

In haar memorie van wederantwoord beroept de eiseres zich op over-
macht : een verkeersongeval waarin de gerechtsdeurwaarder, met die 
betekening gelast, op 16 november 2010 betrokken was, waardoor het 
verzoekschrift die dag niet meer voor het sluitingsuur van de griffie van 
het Hof kon worden neergelegd.

Dat verkeersongeval blijkt als een geval van overmacht te moeten 
worden aangenomen. Het Hof heeft, bij arrest van 29 juni 2010  (1), in 
een strafzaak, als regel bevestigd dat overmacht waardoor een na het 
verstrijken van de wettelijke termijn ingesteld cassatieberoep ontvan-
kelijk is, enkel kan voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil 
van de eiser die deze omstandigheid niet heeft kunnen voorzien noch 
voorkomen en waardoor het hem onmogelijk was tijdig zijn rechts-
middel aan te wenden.

En kort geleden, bij arrest van 9 november 2011  (2), besliste het Hof, 
ook in een strafzaak, dat de fout of de nalatigheid van de gerechtsdeur-
waarder als een geval van overmacht kan worden beschouwd, dat de 
verlenging van de termijn van verzet toelaat.

Die rechtspraak lijkt me, a fortiori, ook te kunnen worden toegepast 
in deze civiele zaak, waarin geen fout of de nalatigheid van de gerechts-
deurwaarder bij de uitvoering van zijn mandaat tot betekening aan de 
orde is : het verkeersongeval waarin de gerechtsdeurwaarder, voor het 
verstrijken van de cassatietermijn door de eiseres met die betekening 
gelast, betrokken was, is een omstandigheid die de eiseres niet heeft 
kunnen voorzien noch voorkomen.

In een burgerlijke zaak heeft het Hof, bij arrest van 13 juni 1968  (3), de 
neerlegging van een memorie van antwoord buiten de wettelijke termijn 
op grond van overmacht aanvaard.

Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep dient te 
worden verworpen.

3. De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel

De eerste verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk is 
omdat het nalaat de artikelen 557 tot 562 en 618 en 619 van het Gerechte-
lijk Wetboek als geschonden aan te wijzen.

De grief van de eiseres is afgeleid uit de aangevoerde schending van het 
artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling 
van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 
van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 
betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan 
de bijstand van de advocaat.

  (1) AR P.10.0897.N, AC 2010, nr. 472, Cass. 1 juni 1988, AC 1987-88, nr. 605 ; Cass. 30 april 
2002, AR P.00.1617.N, AC 2002, nr. 262 ; Cass. 30 sept. 2003, AR P.02.1415.N-P.03.0312.N, AC 
2003, nr. 464.

  (2) AR P.11.1027.F, www.cassonline.be.
  (3) Cass. 13 juni 1968, AC 1968, 1239.
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Het begrip “niet in geld waardeerbare vorderingen” wordt ook niet 
omschreven in de door de eerste verweerster aangehaalde artikelen van 
het Gerechtelijk Wetboek, die dan ook niet als geschonden dienden te 
worden aangehaald. 

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel dient te worden 
verworpen.

4. Het middel zelf

Het artikel 2 van het voormelde Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 
bepaalt dat, met uitzondering van de aangelegenheden bedoeld in 
artikel 4, ingeval de waarde van het geschil hoger is dan 1.000.000 €, 
de rechtsplegingsvergoeding voor geschillen die betrekking hebben op 
in geld waardeerbare vorderingen, vastgesteld wordt op een basis van 
15.000 €, een minimum van 1.000 € en een maximum van 30.000 €.

De vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot 
tenuitvoerlegging, die overeenkomstig het artikel 1395, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek voor de beslagrechter moeten worden gebracht 
en die betrekking hebben op de wettigheid of de regelmatigheid van de 
tenuitvoerlegging en niet op de rechten van de partijen ten gronde, zijn 
geen in geld waardeerbare vorderingen  (1).

Twee hoven van beroep, te Gent en te Luik  (2), oordelen aldus. Met het 
bestreden arrest beslist het hof van beroep te Brussel het tegendeel. Er 
is dus ook nood aan het scheppen van eenheid in de rechtspraak. 

Het komt niet verantwoord voor de schuldenaar, bovenop een rechts-
plegingsvergoeding krachtens de (ingevolge de beslissing van de bodem-
rechter overigens achterhaalde) hoofdveroordeling door de kortgeding-
rechter, gegrond op een in geld waardeerbare vordering en waaraan 
bovendien een (in dezen vrij hoge) dwangsomveroordeling verbonden is, 
terwijl hij anderzijds de uitvoerbaarheid van de titel betwist, nogmaals 
te veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding bepaald volgens de 
toegewezen hoofdsom. Dit komt neer op een soort bijkomende sanctie 
bovenop de dwangsom, die reeds als prikkel tot uitvoering bedoeld is en 
allerminst, zoals door de appelrechter in deze beslist, als waarde van de 
vordering in aanmerking kan genomen worden.

De appelrechter stelt vast dat :
 — de verweersters bij beschikking van de voorzitter van de recht-

bank van koophandel te Brussel zetelend in kort geding van 24 juni 2004 

  (1) V. SagaerT en I. Samoy, “Kroniek verhaalbaarheid erelonen”, CBR 2008-2009, 21, 
met verwijzing (voetnoot 65), als voorbeeld, naar Beslagr. Brugge, 13 februari 2008, 
onuitg. : een vordering tot “nietig en van geen waarde”-verklaring van een bevel 
voorafgaand onroerend beslag en van het onroerend beslag, de opheffing van het beslag 
en doorhaling van de overschrijving ; … – een dagvaarding in verzet tegen een bevel 
tot betaling ; P. Taelman en S. voeT, “De verhaalbaarheid van de advocatenhonoraria : 
analyse van een aantal knelpunten na één jaar toepassing”, in De Procesrechtwetten van 
2007 … revisited, P. van orShoven en B. maeS (ed.), met verwijzing (voetnoot 208) naar 
Luik, 21 februari 2008, JLMB 2008, 1642, Gent, 22 en 29 april 2008 (executiegeschillen) en 
(voetnoot 209) naar Gent, 8 april 2008 en Beslagr. Brugge, 13 februari 2008 (vorderingen 
tot opheffing van een beslag).

  (2) Zie vorige voetnoot.
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werden veroordeeld tot het verderzetten van de contractuele relatie met 
de eiseres onder verbeurte van een dwangsom van 100.000 euro per dag 
vertraging ;

 — de rechtbank van koophandel bij vonnis van 24 februari 2010 
ten gronde besliste dat de concessieovereenkomst rechtmatig werd 
ontbonden ten laste van de eiseres en aldus niet langer diende te worden 
verdergezet ;

 — de verweersters voor de beslagrechter verzet aantekenden tegen 
diverse bevelen tot betaling betekend ten verzoeke van de eiseres wegens 
na datum van het vonnis te gronde verbeurde dwangsommen ;

 — het geschil derhalve betrekking heeft op de actualiteit van de titel, 
waarvan de tenuitvoerlegging wordt benaarstigd.

De appelrechter, die aldus te oordelen had over een vordering betref-
fende middelen van tenuitvoerlegging in de zin van het artikel 1395, 
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kon niet wettig oordelen dat bedoelde 
vordering geen “niet in geld waardeerbare” vordering was 

Het middel is gegrond.

5. Conclusie : vernietiging.

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 13 juli 2010.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 15 december 2011 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

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

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De eerste verweerster voert aan dat het cassatieberoep niet 
ontvankelijk is, omdat het werd ingesteld buiten de termijn 
bepaald in artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, name-
lijk op 17 november 2010, terwijl de termijn bepaald in voormeld 
artikel verstreek op 16 november 2010.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de 
gerechtsdeurwaarder op verzoek van de eiseres belast met de betekening 
van het cassatieberoep in de loop van de namiddag van 16 november 2010 
betrokken was bij een verkeersongeval waardoor het verzoekschrift die 
dag niet meer vóór het sluitingsuur van de griffie kon worden neergelegd.
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3. De neerlegging van het verzoekschrift ter griffie buiten de termijn 
bepaald in artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek dient als geldig 
te worden beschouwd, wanneer de vertraging het gevolg is van over-
macht.

Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep dient te 
worden verworpen.

Ontvankelijkheid van het middel

4. De eerste verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk is 
omdat het middel nalaat de artikelen 557 tot 562 en 618 en 619 Gerechte-
lijk Wetboek als geschonden aan te wijzen. 

5. De grief van de eiseres resulteert uit de aangevoerde schending van 
het artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vast-
stelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in 
artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 
betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan 
de bijstand van de advocaat.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel dient te worden 
verworpen.

Gegrondheid van het middel

6. Het middel voert aan dat de appelrechter onterecht een rechtsple-
gingsvergoeding toekent voor een in geld waardeerbare vordering.

7. De vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot 
tenuitvoerlegging, die overeenkomstig het artikel 1395, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek voor de beslagrechter moeten worden gebracht 
en die betrekking hebben op de wettigheid of de regelmatigheid van de 
tenuitvoerlegging en niet op de zaak zelf, zijn geen in geld waardeerbare 
vorderingen.

8. De appelrechter stelt vast dat :
 — de verweersters bij beschikking van de voorzitter van de recht-

bank van koophandel te Brussel zetelend in kort geding van 24 juni 2004 
werden veroordeeld tot het verderzetten van de contractuele relatie met 
de eiseres onder verbeurte van een dwangsom van 100.000 euro per dag 
vertraging ;

 — de rechtbank van koophandel bij vonnis van 24 februari 2010 
ten gronde besliste dat de concessieovereenkomst rechtmatig werd 
ontbonden ten laste van de eiseres en aldus niet langer diende te worden 
verdergezet ;

 — de verweersters voor de beslagrechter verzet aantekenden tegen 
diverse bevelen tot betaling van verbeurde dwangsommen ;

 — het geschil derhalve betrekking heeft op de actualiteit van de titel, 
waarvan de tenuitvoerlegging wordt benaarstigd.

9. De appelrechter verantwoordt aldus zijn beslissing over de rechts-
plegingsvergoeding niet naar recht.

Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit oordeelt over de gegrond-

heid van de incidenteel beroepen 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 daaromtrent aan de feiten-

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

12 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de 
heer Verbist.

N° 34
12.1.12

1o kamer — 12 januari 2012
(C.11.0137.N)

huur van goederen. — pachT. — einde (opzegging. — verlenging. — 
Terugkeer. — enz.). — opzegging door de verpachTer. — voorwaarden. — 
bebouwde grond. — gevolg.

De verpachter van een grond die niet is gelegen in een ontginningsgebied 
kan op ieder ogenblik een einde maken aan de pacht op voorwaarde dat op 
het ogenblik van de opzegging de grond moet beschouwd worden als bouw-
grond, de eindbestemming als bouwgrond kan gerealiseerd worden zonder 
dat er vooraf wegenwerken moeten worden uitgevoerd en de pachtover-
eenkomst betrekking heeft op onbebouwde grond ; de omstandigheid dat 
de grond op het ogenblik van de opzegging is bebouwd, staat de opzegging 
overeenkomstig artikel 6, § 1, 2o, Pachtwet niet in de weg indien de pacht-
overeenkomst slechts betrekking heeft op de onbebouwde grond en niet op 
de constructies die de pachter tijdens de pacht heeft opgericht. (Art. 6, § 1, 
2o, Pachtwet)

 (w. e.a. T. acTive belgian land inveSTmenT n.v.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 21 oktober 2010.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

De eisers voeren in hun verzoekschrift, een middel aan.
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Geschonden wetsbepalingen

 — artikel 6, § 1, 2o Pachtwet (Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk 2, Afdeling 3 
Burgerlijk Wetboek) ;

 — artikel 518 Burgerlijk Wetboek.

Bestreden beslissing

De appelrechters verklaren het beroep van eisers ongegrond en bevestigen het 
beroepen vonnis en veroordelen eisers tot de beroepskosten. De appelrechters 
oordelen daarbij dat de pacht door verweerster rechtsgeldig werd opgezegd bij 
toepassing van artikel 6, § 1, 2i van de Pachtwet op grond van de volgende gronden :

“1.De pacht werd opgezegd bij toepassing van artikel 6, § 1, 2o Pachtwet, waarin 
bepaald wordt :

“in afwijking met artikel 4, kan de verpachter [eisers] op ieder ogenblik een 
einde maken aan de lopende pacht, om de verpachte goederen te gebruiken over-
eenkomstig hun eindbestemming indien :

1o ...

2o de pachtovereenkomst betrekking heeft op ongebouwde gronden die, op het 
ogenblik van de opzegging, zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd dienen 
te worden, beschouwd moeten worden als bouwgrond”.

[Eisers] stellen dat het perceel in kwestie niet beschouwd kan worden als 
“ongebouwde” gronden gelet op het feit dat er aldaar twee grote serres en een 
wateropslagtank opgericht werden.

Uit de voorgelegde foto’s blijkt dat pachter, die tuinbouwtelers zijn, op hun 
eigen grond achteraan grote vaste serres hebben en dat zij ook naderhand op het 
gepachte perceel twee grote plastieken serres opgericht hebben.

Het betreffen twee serres van het type heuvel-folie-serre, van telkens 36 m 
lang, ongeveer 15 m breed en ongeveer 4 m hoog met metalen spanten aan de 
buitenkant en een rij metalen spanten middenin die telkens in de grond veran-
kerd werden, terwijl de wateropslagtank een cirkelvormige tank betreft van 22 m 
diameter en 2,5 m hoog die 1 m diep in de grond steekt met een volume van onge-
veer 900.000 liter, waarbij het hemelwater van de serres, blijkbaar ook van de 
serres op het eigendom van [eisers] zelf, opgevangen wordt.

Het betreffen aldus geen roerende goederen die vlug verplaatst kunnen worden.

De vraag is echter of de percelen in kwestie op datum van het aangaan van 
de pachtovereenkomst, betrekking hadden op gebouwde, dan wel ongebouwde 
percelen.

Volgens [eisers] kregen zij een bouwvergunning voor het oprichten van serres op 
4 juni 1991 en voor de watertank op 27 november 1999, werken die aldus uitgevoerd 
werden resp. 18 jaar en 26 jaar na het begin van de pachtovereenkomst van 1973, 
zonder schriftelijke toestemming van de verpachter [verweerster] noch machti-
ging van de vrederechter overeenkomstig artikel 26, eerste alinea, 2o Pachtwet.

[Eisers] tonen ook niet aan dat zij sinds jaren een pachtprijs betalen die bere-
kend wordt als gebouwde percelen ; gelet op de wet op de beperking van de pacht-
prijzen wordt voor de ongebouwde landbouwgronden immers een ander coëfficiënt 
vermenigvuldigd met het kadastraal inkomen, al naargelang het een gebouwde 
dan wel een ongebouwde perceel uitmaakt.

In 1999 was dit een pachtprijs van amper 5.000 BEF per jaar. Er wordt niet bewezen 
dat plots na het optrekken van de serres dan wel na het optrekken van de water-
tank, de pachtprijs fel gestegen is na het optrekken van de serres/watertank.

Op het ogenblik van de opzegging had de pachtovereenkomst aldus nog altijd 
betrekking op een ongebouwde grond. Bij de invoering van het begrip “gebouwde 
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grond” bij de wetswijziging van 1988 was het de bedoeling te vermijden dat de 
bedrijfszetel van de pachter [de eisers] zou kunnen opgezegd worden met de 
korte opzegtermijn van 3 maanden (Parl. Senaat, 1986-1987, 586, nr. 2, blz. 30. De 
bedrijfszetel (met andere bedrijfsgebouwen en woonhuis in bakstenen langsheen 
de straat en erachter) is eigendom van de pachters [eisers] en maakt hier niet het 
voorwerp uit van de opzegging.

Het feit dat het perceel in kwestie gelegen is in bouwrijpe grond is hier niet 
te betwisten. Het perceel werd bouwgrond ingevolge het gewestplan Halle-
Vilvoorde-Asse vastgesteld bij KB van 7 maart 1977, zoals blijkt uit de bouwver-
gunning toegestaan aan een zekere Van Marcke, zijnde een medewerker van de nv 
ABLI. Het gebeurt dat een bouwvergunning aangevraagd wordt door landmeters, 
architecten, makelaars e.d. in het kader van het opstarten van makelaarspro-
jecten nopens percelen die geen eigendom zijn van deze landmeters, architecten 
of landmeters die niet de bedoeling hebben zelf het perceel in kwestie te kopen. 
In de mate de wet dit niet verbiedt, kan hier geen sprake zijn van fraude zoals 
door [eisers] gesteld. Dit heeft ter zake geen gevolg wat betreft de geldigheid van 
de opzeg die door de ware eigenaar-verpachter de nv ABLI gegeven werd, en dit 
nopens een perceel dat daadwerkelijk een bouwgrond uitmaakt, zonder dat hier-
voor wegenwerken nodig zijn. Het was niet eens nodig bij de opzegging een copie 
te voegen van deze afgeleverde bouwvergunning.

In de mate de opzegging rechtsgeldig geschiedde op grond artikel 6, § 1, 2o 
Pachtwet is het ter zake niet verder relevant om ook nog verder na te gaan of 
de pachtopzegging ook geldig verklaard kan worden op grond van artikel 7, 10o 
Pachtwet, nl. als zijnde een opzegging tegen het einde van de lopende pacht, die 
begonnen op 1.12.1973, dan in zijn vierde pachtperiode eindigde op 1.12.2009.”

(bestreden vonnis, blz. 5-7)

Grieven

Eerste onderdeel

Overeenkomstig artikel 6, § 1, 2o Pachtwet kan de verpachter [de verweerster] 
in afwijking van artikel 4 op ieder ogenblik een einde maken aan de lopende pacht 
om de verpachte goederen te gebruiken overeenkomstig hun eindbestemming 
indien : 2o De pachtovereenkomst betrekking heeft op ongebouwde gronden die, 
op het ogenblik van de opzegging, zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd 
dienen te worden, beschouwd moeten worden als bouwgronden. Voor de toepas-
sing van artikel 6, § 1, 2o is het tijdstip van de kwalificatie van de betrokken 
grond als gebouwd of onbebouwde grond het tijdstip van de opzegging : men dient 
zich derhalve te plaatsen op het tijdstip van de opzegging om uit te maken of het 
gaat om een gebouwde of ongebouwde grond. Indien het bestreden vonnis aldus 
dient te worden gelezen dat de appelrechters met de bewoordingen : “De vraag is 
echter of de percelen in kwestie op datum van het aangaan van de pachtovereen-
komst, betrekking hadden op gebouwde, dan wel ongebouwde percelen. Volgens 
[eisers] kregen zij een bouwvergunning voor het oprichten van serres op 4 juni 1991 
en voor de watertank op 27 november 1999, werken die aldus uitgevoerd werden 
resp. 18 jaar en 26 jaar na het begin van de pachtovereenkomst van 1973, zonder 
schriftelijke toestemming van de verpachter [verweerster] noch machtiging van 
de vrederechter overeenkomstig artikel 26, eerste alinea Pachtwet.” (bestreden 
vonnis, blz. 5 onderaan en 6 bovenaan – onderstreping toegevoegd) oordelen dat 
men zich voor de toepassing van artikel 6, § 1, 2o Pachtwet dient te plaatsen op de 
datum van het aangaan van de pachtovereenkomst om uit te maken of het gaat 
om gebouwde dan wel ongebouwde percelen schenden de appelrechters artikel 6, 
§ 1, 2o Pachtwet.
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Tweede onderdeel

Uit de bewoordingen van artikel 6, § 1, 2o Pachtwet vloeit voort dat de 
verpachter [verweerster] van het daarin voorziene uitzonderingsregime enkel 
maar kan toepassing maken wanneer de pachtovereenkomst betrekking heeft op 
ongebouwde gronden. De wetgever heeft niet gepreciseerd wat dient te worden 
verstaan onder “gebouwde” of “ongebouwde” gronden zodat deze termen in hun 
gebruikelijke betekenis volgens het gemeen recht dienen te worden verstaan. 
Volgens het gemeen recht, met name artikel 518 Burgerlijk Wetboek, moeten 
ondermeer met “gebouwen” worden gelijkgesteld de voorwerpen die duurzaam en 
gewoonlijk met de grond verbonden zijn of er in vastzitten. Om uit te maken of 
de pachtovereenkomst betrekking heeft op een “gebouwde” of een “ongebouwde 
grond” is het irrelevant of een pachtprijs betaald werd die berekend werd als voor 
een gebouwd perceel. Evenmin vereist artikel 6, § 1, 2o opdat het zou gaan om 
een bebouwde grond dat de bedrijfszetel van de pachter zou zijn gevestigd op het 
gepachte betrokken perceel.

Te dezen stellen de appelrechters vast dat eisers een bouwvergunning verkregen 
voor het oprichten van serres op 4 juli 1991 en voor het bouwen van een water-
tank op 27 november 1999 en dat de werken dienovereenkomstig werden uitge-
voerd in de loop van de pachtovereenkomst, dat de bedoelde constructies in de 
grond verankerd werden en de wateropslagtank 1 meter diep in de grond steekt 
met een volume van ongeveer 900.000 liter, en oordelen de appelrechters : “Het 
betreffen aldus geen roerende goederen die vlug verplaatst kunnen worden”. 
Nu de appelrechters aldus vaststellen dat op het door hen gepachte goed eisers 
tijdens de loop van de pachtovereenkomst gebouwen hebben opgericht in de zin 
van artikel 518 Burgerlijk Wetboek, vermochten zij vervolgens niet zonder schen-
ding van artikel 6, § 1, 2o Pachtwet en artikel 518 Burgerlijk Wetboek te oordelen 
dat verweerster wel toepassing kon maken van artikel 6, § 1, 2o Pachtwet omdat 
op het ogenblik van de opzegging de pachtovereenkomst nog altijd betrek-
king zou hebben op een “ongebouwde” grond op grond van de loutere vaststel-
lingen dat de bedoelde constructies slechts werden opgericht in de loop van de 
pachtovereenkomst, dat eisers niet aantonen dat zij sinds jaren een pachtprijs 
betalen die berekend werd als voor gebouwde percelen en dat de bedrijfszetel van 
eisers met andere bedrijfsgebouwen en woonhuis in baksteen gevestigd is op de 
eigendom van eisers en dus niet op het gepachte perceel. Door aldus te oordelen 
verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht en schenden zij 
artikel 518 Burgerlijk Wetboek en artikel 6, § 1, 2o Pachtwet.

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel gaat ervan uit dat de appelrechters de opzegging door 
de verpachter geldig verklaren, omdat het betwiste perceel op datum 
van het aangaan van de pachtovereenkomst betrekking had op onbe-
bouwde grond, zonder rekening te houden met de toestand op het ogen-
blik van de opzegging.

2. De appelrechters stellen vast :
 — de eisers hebben op de opgezegde grond serres en een watertank 

opgericht ;
 — dit gebeurde 18 en 26 jaar na het begin van de pachtovereenkomst 

van 1973 ;
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 — de eisers hebben deze constructies opgericht zonder schriftelijke 
toestemming van de verpachter ;

 — de eisers tonen niet aan dat zij sinds jaren een pachtprijs betalen die 
berekend wordt als bebouwde percelen.

Zij oordelen dat op het ogenblik van de opzegging de pachtovereen-
komst nog altijd betrekking had op een onbebouwde grond.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

3. Artikel 6, § 1, 2o, Pachtwet, zoals van toepassing in het Vlaamse 
Gewest, bepaalt dat in afwijking van artikel 4, de verpachter op ieder 
ogenblik een einde kan maken aan de lopende pacht om de verpachte 
goederen te gebruiken overeenkomstig hun eindbestemming, indien de 
pachtovereenkomst betrekking heeft op onbebouwde gronden die, op 
het ogenblik van de opzegging, zonder dat er vooraf wegenwerken uitge-
voerd moeten worden, beschouwd moeten worden als bouwgronden of 
op al dan niet bebouwde gronden die gelegen zijn binnen ontginnings-
gebieden.

4. Hieruit volgt dat de verpachter van een grond die niet is gelegen 
in een ontginningsgebied, op ieder ogenblik een einde kan maken 
aan de pacht op voorwaarde dat op het ogenblik van de opzegging de 
grond moet beschouwd worden als bouwgrond, de eindbestemming als 
bouwgrond kan gerealiseerd worden zonder dat er vooraf wegenwerken 
moeten worden uitgevoerd en de pachtovereenkomst betrekking heeft 
op onbebouwde grond.

De omstandigheid dat de grond op het ogenblik van de opzegging is 
bebouwd, staat de opzegging overeenkomstig artikel 6, § 1, 2o, Pachtwet 
niet in de weg indien de pachtovereenkomst slechts betrekking heeft op 
de onbebouwde grond en niet op de constructies die de pachter tijdens de 
pacht heeft opgericht.

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

5. In zoverre het onderdeel een schending van artikel 518 Burgerlijk 
Wetboek aanvoert, is het nieuw en mitsdien niet ontvankelijk.

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

12 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de 
heer Verbist.
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N° 35
12.1.12

1o kamer — 12 januari 2012
(C.12.0016.N)

1o wraking. — burgerlijke zaken. — Termijn. — aanvang van de plei-
dooien. — begrip.

2o wraking. — burgerlijke zaken. — Termijn. — na de aanvang van de plei-
dooien. — onTvankelijkheid. — redenen.

1° Met de aanvang van de pleidooien wordt bedoeld het tijdstip waarop één 
der partijen in de zaak begint te pleiten en niet het tijdstip waarop het plei-
dooi van de partij die de wraking wil voordragen, een aanvang neemt  (1). 
(Art. 833 Gerechtelijk Wetboek)

2° De wraking die na de aanvang van de pleidooien wordt ingesteld, is ontvan-
kelijk, wanneer zij gegrond is op redenen die pas aan het licht kwamen 
tijdens de rechtszitting waarop de pleidooien gehouden zijn  (2) ; die uitzon-
dering geldt niet wanneer de partij die de wraking wil voordragen, reeds 
vóór de aanvang van de pleidooien van de aangevoerde redenen tot wraking 
kennis had kunnen hebben  (3). (Art. 833 Gerechtelijk Wetboek)

(Ago conSulTanTS b.v.b.a. in de zaak v. e.a.)

arreST.

I. verzoek ToT wraking

Het verzoek tot wraking, waarvan een afschrift aan dit arrest is 
gehecht, werd neergelegd op de griffie van het hof van beroep te Gent op 
3 januari 2012. 

Plaatsvervangend raadsheer W. C. wiens wraking gevorderd wordt, 
heeft op 5 januari 2012 de bij artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk 
Wetboek, voorgeschreven verklaring gedaan, volgens welke hij weigert 
zich van de zaak te onthouden.

II. rechTSpleging voor heT hoF

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

III. beSliSSing van heT hoF

1. De verzoekster vordert de wraking van plaatsvervangend raads-
heer W. C. op grond van artikel 828, 1o, Gerechtelijk Wetboek, omdat de 
behandeling van de zaak door een plaatsvervangend raadsheer niet de 
noodzakelijke waarborgen inzake onpartijdigheid, onafhankelijkheid en 
deskundigheid zou garanderen.

  (1) Zie Cass. 14 nov. 2000, AR P.00.1231.N, AC 2000, nr. 620.
  (2) Cass. 1 maart 2007, AR C.07.0051.F, AC 2007, nr. 121.
  (3) Het arrest van het Hof werd niet betekend aan de gewraakte (plaatsvervangend) 

magistraat zelf om reden dat deze niet kan worden beschouwd als een partij in de zin 
van artikel 838, derde lid, Gerechtelijk Wetboek.
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2. Krachtens artikel 833 Gerechtelijk Wetboek, moet hij die een 
wraking wil voordragen, dit doen voor de aanvang van de pleidooien 
tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan.

Met de aanvang van de pleidooien wordt bedoeld het tijdstip waarop 
één der partijen in de zaak begint te pleiten en niet het tijdstip waarop 
het pleidooi van de partij die de wraking wil voordragen, een aanvang 
neemt.

De wraking die na de aanvang van de pleidooien wordt ingesteld, 
is nochtans ontvankelijk, wanneer zij gegrond is op redenen die pas 
aan het licht kwamen tijdens de rechtszitting waarop de pleidooien 
gehouden zijn.

Die uitzondering geldt niet wanneer de partij die de wraking wil voor-
dragen, reeds vóór de aanvang van de pleidooien van de aangevoerde 
redenen tot wraking kennis had kunnen hebben.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de 
raadsman van de verzoekster, die reeds aanwezig was van bij het begin 
van de rechtszitting van 3 januari 2012 en alsdan verscheen namens de 
verzoekster, pas na het pleidooi van de raadsman van de beklaagde P. 
V. W., navraag deed naar de al dan niet aanwezigheid van een plaatsver-
vangend raadsheer in de samenstelling van de zetel om vervolgens, na 
het bevestigend antwoord op deze vraag, een verzoekschrift tot wraking 
ter griffie neer te leggen.

Het verzoek dat niet werd voorgedragen vóór de aanvang van de plei-
dooien en gegrond is op een reden waarvan de verzoekster kennis had 
kunnen krijgen voor de aanvang van de pleidooien, is niet-ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Wijst gerechtsdeurwaarder Peter Walraevens, met kantoor te 1000 

Brussel, Terhulpsesteenweg 110, aan om het arrest binnen de achten-
veertig uren aan de partijen te betekenen.

Veroordeelt de verzoekster in de kosten ook in de kosten verbonden 
aan de betekening van dit arrest.

12 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Rieder (bij de balie 
te Gent), de heer Demets (bij de balie te Antwerpen), de heer Carnewal (bij 
de balie te Gent) en de heer Van Vlaenderen (bij de balie te Gent).

N° 36
13.1.12

1o kamer — 13 januari 2012
(C.11.0091.F)

HOGER BEROEP. — Burgerlijke zaken (handelSzaken en Sociale zaken inbe-
grepen). — principaal beroep. — vorm. — Termijn. — onSpliTSbaar geSchil. 
— Termijn. — overmachT. — bevrijdende werking. — gevolg.
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De bevrijdende werking van overmacht verlengt een termijn die de wet toekent 
om een handeling te verrichten, in het voordeel van de partij die wegens 
overmacht die handeling onmogelijk kon verrichten tijdens het geheel of een 
gedeelte van die termijn ; aangezien die termijn wordt opgeschort zolang de 
overmacht bestaat, begint hij opnieuw te lopen zodra de overmacht ophoudt 
te bestaan  (1).

(c.-w. T. S.d.w. n.v. e.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 21 oktober 2010.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eiser voert een middel aan. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Tweede onderdeel

De bevrijdende werking van overmacht verlengt een termijn die de wet 
toekent om een handeling te verrichten, in het voordeel van de partij 
die wegens overmacht die handeling onmogelijk kon verrichten tijdens 
het geheel of een gedeelte van die termijn. Aangezien die termijn wordt 
opgeschort zolang de overmacht bestaat, begint hij opnieuw te lopen 
zodra de overmacht ophoudt te bestaan.

Het arrest vermeldt eerst dat het beroepen vonnis op 28 mei 2010 aan 
de eiser werd betekend en neemt vervolgens aan dat ziekte voor hem van 
half juni tot 6 juli 2010 een beletsel heeft gevormd.

Het arrest dat overweegt dat het hoger beroep dat de eiser heeft inge-
steld op 8 juli 2010, dus meer dan een maand na die betekening, laat-
tijdig is omdat de eiser “niet aantoont dat hij zich in een toestand van 
overmacht bevond bij de betekening van het [beroepen] vonnis en dat 
hij [alle] tijd had om hoger beroep in te stellen of daartoe instructies te 
geven [tussen 28 mei en half juni 2010], te meer daar hij via zijn raadsman 
reeds op 29 april 2010 wist dat er wellicht een betekening zou gebeuren en 
hij reeds op 18 mei 2010 wist dat de beslissing om te betekenen, genomen 
was” verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om het hoger beroep 
niet-ontvankelijk te verklaren.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,

  (1) Zie Cass. 24 sep. 1979, AC 1979-1980, nr. 51.
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Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

13 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Ommeslaghe.

N° 37
13.1.12

1o kamer — 13 januari 2012
(C.11.0135.F)

RECHTSMISBRUIK. — rechTerlijke beSliSSing. — Toekenning van een 
rechT. — uiToeFening van daT rechT voor een ander doeleinde.

De partij die een recht dat zij grondt op een rechterlijke beslissing, voor 
een ander doeleinde uitoefent dan dat waarvoor het haar werd toegekend, 
misbruikt dat recht. (Algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik 
verbiedt)

(H. T. L.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 9 november 2010.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

In haar cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest gevoegd is, voert de eiseres een middel aan. 

III. beSliSSing van heT hoF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

Het bestreden arrest stelt vast dat, indien het hof van beroep in zijn 
arrest van 16 december 2009 “een termijn van vier maanden heeft vast-
gelegd om de akte van overdracht te verlijden waarna de openbare 
verkoping wordt bevolen, dit uitsluitend gebeurd is wegens de bijzon-
dere motvering die aan die beslissing voorafgaat en om te antwoorden 
op de conclusie van [de eiseres] die staande hield dat [de verweerder] 
vertragingsmanoeuvres uitvoerde en dat de vereffening al lang genoeg 
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had aangesleept” en dat “de termijn van vier maanden dus was ingesteld 
om de vereffening van de onverdeeldheid die [de eiseres] in felle bewoor-
dingen vorderde, sneller te doen verlopen”.

Op grond van die vaststelling overweegt het bestreden arrest dat “[de 
eiseres] thans zelf de afwikkeling van die zaak zou willen uitstellen ook 
al zijn de voorwaarden van het arrest [van 16 december 2009] vervuld, 
namelijk het onderzoek door de notaris van een eventuele herziening 
waarvoor hij geen redenen aanwezig achtte” en dat “er thans sprake 
zou zijn van misbruik van recht als er zou worden aangevoerd, zoals 
[de eiseres] doet, dat de gedwongen verkoping moet plaatsvinden omdat 
de termijnen verstreken zijn, terwijl de akte uitgerekend binnen de 
termijnen verleden had kunnen worden, maar alleen door toedoen van 
[de eiseres] niet verleden werd omdat zij een bezwaar had geformuleerd 
dat thans verworpen is”. 

Het bestreden arrest, dat bovendien vermeldt dat, “aangezien de wet 
de partijen toestaat een bezwaar te formuleren, [de eiseres] om die reden 
geen enkele schadevergoeding of schadeloosstelling aan de [verweerder] 
verschuldigd is”, beslist aldus niet dat de eiseres een fout heeft begaan 
door dat bezwaar te formuleren, maar dat zij, aangezien het verstrijken 
van de termijn van vier maanden louter en alleen aan dat bezwaar te 
wijten is, het recht, dat zij grondt op het arrest van 16 december 2009, 
namelijk het recht om de openbare verkoping te vorderen ingeval die 
termijn verstrijkt, voor een ander doeleinde uitoefent dan dat waarvoor 
het haar werd toegekend.

Het bestreden arrest verantwoordt bijgevolg naar recht de beslissing 
waarbij het de vordering van de eiseres verwerpt omdat die een misbruik 
van recht oplevert.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

13 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Nudelholc.

N° 38
13.1.12

1o kamer — 13 januari 2012
(C.11.0209.F)

BERUSTING. — burgerlijke zaken. — rechTerlijke beSliSSing. — aanma-
ning. — STilzwijgende beruSTing. — voorbehoud. — onverenigbaar meT heT 
bevel. — uiTwerking.

Daar de eisers de verweerders aanmanen om de prijs te betalen van de koop 
waarvan de geldigheid door het bestreden arrest werd erkend, hebben zij 
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stilzwijgend, doch zeker in dat arrest berust ; het voorbehoud dat de eisers 
in de bevelakte maken is onverenigbaar met het bevel en kan dus geen enkel 
rechtsgevolg hebben.

(T. e.a. T. m. e.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 7 juni 2010.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Over het door de verweerders tegen het cassatieberoep aangevoerde middel 
van niet-ontvankelijkheid : de eisers berusten in het bestreden arrest

De eisers betwistten de geldigheid van de op 6 oktober 2007 onderte-
kende onderhandse koopovereenkomst betreffende de verkoop op lijf-
rente door henzelf aan de verweerders van de blote eigendom van een 
pand in Arquennes. In die onderhandse koopovereenkomst was de beta-
ling bedongen van een contant bedrag (bouquet) bij de ondertekening 
van 50.000 euro en van een maandelijkse lijfrente van 800 euro.

Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis, beschouwt die 
onderhandse koopovereenkomst als geldig en veroordeelt de eisers om 
de authentieke koopakte te verlijden.

De eisers hebben bij een gerechtsdeurwaardersexploot van 4 maart 
2011 aan de verweerders een bevel doen betekenen tot betaling van het 
contant bedrag en van de vervallen bedragen van de lijfrente “onder 
voorbehoud van vervolging door alle middelen rechtens” met vermelding 
dat zij, als de verweerders, elke verweerder wat hem betreft, geen gevolg 
geven aan dat bevel, “hem daartoe zouden dwingen door alle middelen en 
onder het voorbehoud van de mogelijkheid van cassatieberoep”.

Daar de eisers de verweerders aanmanen om de prijs te betalen van 
de koop waarvan de geldigheid door het bestreden arrest werd erkend, 
hebben zij stilzwijgend, doch zeker in dat arrest berust.

Het voorbehoud dat de eisers in de akte van bevel maken is onverenig-
baar met het bevel en kan dus geen enkel rechtsgevolg hebben. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.

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

13 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en mevr. Geinger.
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N° 39
13.1.12

1o kamer — 13 januari 2012
(C.11.0317.F)

1o HANDELSPRAKTIJKEN. — weT van 14 juli 1991 beTreFFende de handelS-
prakTijken en de voorlichTing en beScherming van de conSumenT. — 
arTikel 40. — verkoopprijS van een nieuw voerTuig. — vaSTSTelling. — 
overnameprijS van heT vorige voerTuig. — inaanmerkingneming.

2o handelSprakTijken. — weT van 14 juli 1991 beTreFFende de handelS-
prakTijken en de voorlichTing en beScherming van de conSumenT. — 
arTikel 40. — verkoop meT verlieS. — verkoopprijS. — begrip.

1o Artikel 40 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en 
de voorlichting en bescherming van de consument sluit niet uit dat de prijs 
die de verkoper betaalt aan de koper voor de overname van zijn vorig voer-
tuig, in bepaalde gevallen in aanmerking kan worden genomen bij de bepa-
ling van de verkoopprijs van het nieuwe voertuig in de zin van die bepaling. 
(Art. 40 Handelspraktijkenwet)

2o Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1991 betreffende 
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 
volgt dat de wetgever onder verkoopprijs heeft verstaan de aan de koper 
gevraagde prijs verminderd met de kortingen en ristorno’s, onder welke vorm 
ook toegestaan, met inbegrip van de andere voordelen die voortvloeien uit 
een gezamenlijk aanbod. (Art. 40 Handelspraktijkenwet)

(R. emonTSpool n.v. T. b.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 16 november 2010.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eiseres voert een middel aan.

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Over de door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang

In strijd met wat de verweerder in de grond van niet-ontvankelijk-
heid opwerpt, sluit artikel 40 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 
niet uit dat de prijs die de verkoper betaalt aan de koper voor de over-
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name van zijn vorig voertuig, in bepaalde gevallen in aanmerking kan 
worden genomen bij de bepaling van de verkoopprijs van het nieuwe 
voertuig in de zin van die bepaling.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid

Luidens artikel 40, tweede lid, van de wet van 14 juli 1991 wordt als een 
verkoop met verlies beschouwd, elke verkoop tegen een prijs die niet ten 
minste gelijk is aan de prijs waartegen het product bij de bevoorrading 
werd gefactureerd of waartegen het bij de herbevoorrading gefactureerd 
zou worden.

Uit de parlementaire voorbereiding van die wet volgt dat de wetgever 
onder verkoopprijs heeft verstaan de aan de koper gevraagde prijs 
verminderd met de kortingen en ristorno’s, onder welke vorm ook 
toegestaan, met inbegrip van de andere voordelen die voortvloeien uit 
een gezamenlijk aanbod.

Het arrest stelt vast dat de overeenkomst waarbij de eiseres het liti-
gieuze voertuig aan de verweerder heeft verkocht, de volgende vermel-
dingen bevat : “Totale prijs van het voertuig exclusief btw : 17.578,81 euro ; 
btw 21 pct. : 3.693,44 euro ; wederaankoopprijs van het over te nemen voer-
tuig : 5.600 euro ; totaal te betalen, inclusief 21 pct. btw : 15.681,25 euro” 
en “Opmerkingen : […] De garage zal de lopende lening van 5.600 euro bij 
Centea voor het huidige voertuig betalen”.

Om de op het bestaan van een verkoop met verlies gebaseerde vorde-
ring te verwerpen, neemt het arrest enkel het gefactureerde bedrag van 
17.578,81 euro als verkoopprijs van het voertuig in aanmerking “aange-
zien de kortingen, overnames en andere voordelen niet in aanmerking 
hoeven te worden genomen daar ze geen betrekking hebben op de gefac-
tureerde prijs van het voertuig”.

Het schendt aldus artikel 40, tweede lid, van de voornoemde wet van 
14 juli 1991.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

Het tweede onderdeel dient niet te worden onderzocht ; het kan immers 
niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dat het hoofdbe-

roep tegen de vonnissen van 9 februari en 19 oktober 2009 ontvankelijk 
verklaart ;

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-
rechter over ;

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

13 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de 

ARREST-2012-01.indb   135 17/01/13   17:27



136 ARRESTEN VAN CASSATIE 13.1.12 - N° 40

heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de 
heer Maes.

N° 40
13.1.12

1o kamer — 13 januari 2012
(C.11.0356.F)

1o AANNEMING VAN WERK. — algemene aannemer. — werkzaamheden. —
onderaanneming. — vergunning. — grenS.

2o AANNEMING VAN WERK. — algemene aannemer. — werkzaamheden. — 
geen Toegang ToT heT beroep. — aannemingSovereenkomST. — geldigheid. 
— voorwaarden.

1o Tenzij de aannemingsovereenkomst over bouwwerkzaamheden een anders-
luidend beding bevat, mag de algemene aannemer een beroep doen op onder-
aannemers voor de uitvoering van het geheel of een gedeelte van het werk 
waartoe hij zich ten aanzien van de opdrachtgever verbonden heeft  (1). 

2o De geldigheid van een aannemingsoverkomst met een algemene aannemer 
die geen toegang tot het beroep heeft voor het geheel of een gedeelte van het in 
de overeenkomst bedoelde werk, kan in de regel niet worden betwist wanneer 
de aannemer zich niet ertoe verbindt het werk waarvoor een toegang tot het 
beroep vereist is zelf uit te voeren, aangezien dat werk zal worden uitbesteed 
aan onderaannemers die wel over de vereiste vergunningen beschikken  (2).

(M. T. A-Z renovaTion b.v.b.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 14 oktober 2010.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser twee middelen aan. 

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Tenzij de aannemingsovereenkomst over bouwwerkzaamheden een 
andersluidend beding bevat, mag de algemene aannemer een beroep doen 

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012 nr. 40.
  (2) Zie noot 1.
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op onderaannemers voor de uitvoering van het geheel of een gedeelte van 
het werk waartoe hij zich ten aanzien van de opdrachtgever verbonden 
heeft.

De geldigheid van een aannemingsoverkomst met een algemene 
aannemer die geen toegang tot het beroep heeft voor het geheel of een 
gedeelte van het in de overeenkomst bedoelde werk, kan in de regel niet 
worden betwist wanneer de aannemer zich niet ertoe verbindt het werk 
waarvoor een toegang tot het beroep vereist is zelf uit te voeren, aange-
zien dat werk zal worden uitbesteed aan onderaannemers die wel over de 
vereiste vergunningen beschikken. 

Het arrest dat de vordering tot nietigverklaring van de litigieuze 
aannemingsovereenkomst niet gegrond verklaart op grond dat “een 
aannemingsovereenkomst met een algemeen aannemer die niet over alle 
toegangen tot het beroep beschikt en die, voor de werkzaamheden waar-
voor hij geen toegang tot het beroep [zou hebben], beslist een beroep te 
doen op onderaannemers, niet nietig is” en dat de eiser in dit geval niet 
aantoont dat de verweerster zelf werk zou hebben uitgevoerd waarvoor 
zij geen toegang tot het beroep had, schendt geen enkele van de in het 
middel vermelde wetsbepalingen. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 41
16.1.12

3o kamer — 16 januari 2012
(C.11.0256.N)

1o aanSprakelijkheid buiTen overeenkomST. — overeenkom-
STen. — regreS. — verzekering. indeplaaTSSTelling. — vordering van de 
arbeidSongevallenverzekeraar Tegen de voor heT ongeval aanSprakelijke 
derde. — rechTSgrond. — gevolg.

2o arbeidSongeval. — aanSprakelijkheid. — algemeen. — verzeke-
ring. indeplaaTSSTelling. — vordering van de arbeidSongevallenverze-
keraar Tegen de voor heT ongeval aanSprakelijke derde. — rechTSgrond. 
— gevolg.

3o aanSprakelijkheid buiTen overeenkomST. — overeenkomSTen. 
— regreS. — verzekering. indeplaaTSSTelling. — Samenlopende FouTen. — 
gedeelTelijke aanSprakelijkheid van een derde. — rechTSvordering van de 
arbeidSongevallenverzekeraar Tegen de voor heT ongeval aanSprakelijke 
derde. — indeplaaTSSTelling. — grenzen.
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4o arbeidSongeval. — aanSprakelijkheid. — algemeen. — Samenlopende 
FouTen. — gedeelTelijke aanSprakelijkheid van een derde. — rechTSvor-
dering van de arbeidSongevallenverzekeraar Tegen de voor heT ongeval 
aanSprakelijke derde. — indeplaaTSSTelling. — grenzen.

1o en 2o De vordering die de arbeidsongevallenverzekeraar op grond van de 
artikelen 46 en 47 Arbeidsongevallenwet kan instellen tegen de derde die 
voor een arbeidongeval aansprakelijk is, berust op een indeplaatsstelling 
waardoor de schuldvordering van de getroffene of van diens rechthebbenden 
uit hun vermogen overgaat naar de verzekeraar tot beloop van de door 
deze betaalde vergoedingen en van het kaptaal dat de door hem verschul-
digde waarde van de jaarlijkse vergoedingen of renten vertegenwoordigt. 
(Art. 1382 BW ; Artt. 46 en 47 Arbeidsongevallenwet)

3o en 4o Hieruit volgt dat, wanneer de door een arbeidsongeval ontstane 
schade mede door de schuld van de aansprakelijke derde is veroorzaakt, de 
arbeidsongevallenverzekeraar die aan de getroffene of zijn rechthebbenden 
de wettelijke vergoedingen heeft betaald, en dus de door de derde berokkende 
schade geheel of gedeeltelijk heeft vergoed, tot beloop van het betaalde in 
de plaats is gesteld van de getroffene of zijn rechthebbenden wat betreft 
hun recht op integrale vergoeding van de schade die hun door de derde is 
toegebracht, voor zover daarbij het bedrag van de schadeloosstelling die hun 
krachtens het gemene recht toekomt, niet wordt overschreden. Deze subro-
gatie is niet beperkt tot de fractie van de betaalde wettelijke vergoedingen 
die gelijk is aan de fractie van de aansprakelijkheid die ten laste van de 
derde komt. (Art. 1382 BW ; Artt. 46 en 47 Arbeidsongevallenwet)

(de Federale verzekeringen, gemeenSchappelijke kaS  
voor de verzekering Tegen arbeidSongevallen e.a.  

T. axa belgium n.v. e.a.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 13 juni 2005.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 oktober 2011 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eiseressen voeren in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling 

Eerste middel

1. De appelrechters oordelen dat de tweede verweerster de bewaarder 
was van de borstweringen omdat :
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 — zij als aannemer van de betreffende werken de borstweringen heeft 
aangebracht ;

 — zij de enige was die gerechtigd was de nodige maatregelen te nemen 
om tot aan de oplevering erover te waken dat de borstweringen op deug-
delijke, veilige wijze zouden aangebracht worden en alle maatregelen te 
nemen en erop toe te zien opdat zij hun functie van beveiliging van de 
gebruikers van het hotel zouden gestand doen ;

 — er nog geen levering had plaatsgevonden omdat de borstweringen 
nog niet voldeden en er nog werken van versteviging dienden uitgevoerd 
te worden ;

 — er slechts sprake kon zijn van levering van zodra het werk af was, 
met name het werk voleindigd was ter voldoening van de contractueel 
aangegane verbintenissen.

Zij oordelen tevens dat Alfa Hotels Management nv geen bewaarder 
van de borstweringen was omdat :

 — de werf nog niet opgeleverd was ;
 — het bouwwerk slechts zou worden overgedragen aan de bouwheer op 

het moment van de oplevering, dit is de aanvaarding van het bouwwerk 
door de bouwheer ;

 — de bewaring van de borstweringen niet was overgegaan op de eige-
naar.

2. Anders dan waarvan het middel uitgaat, beoordelen de appelrechters 
aldus de hoedanigheid van bewaarder van de gebrekkige borstweringen 
niet uitsluitend aan de hand van het criterium wie op het ogenblik van 
het schadegeval eigenaar was.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede middel

Eerste onderdeel

3. De vordering die de arbeidsongevallenverzekeraar op grond van de 
artikelen 46 en 47 Arbeidsongevallenwet kan instellen tegen de derde die 
voor een arbeidsongeval aansprakelijk is, berust op een indeplaatsstel-
ling waardoor de schuldvordering van de getroffene of van diens recht-
hebbenden uit hun vermogen overgaat naar de verzekeraar tot beloop 
van de door deze betaalde vergoedingen en van het kapitaal dat de door 
hem verschuldigde waarde van de jaarlijkse vergoedingen of renten 
vertegenwoordigt.

Hieruit volgt dat, wanneer de door een arbeidsongeval ontstane schade 
mede door de schuld van de aansprakelijke derde is veroorzaakt, de 
arbeidsongevallen-verzekeraar die aan de getroffene of zijn rechtheb-
benden de wettelijke vergoedingen heeft betaald, en dus de door de derde 
berokkende schade geheel of gedeeltelijk heeft vergoed, tot beloop van 
het betaalde in de plaats is gesteld van de getroffene of zijn rechtheb-
benden wat betreft hun recht op integrale vergoeding van de schade die 
hun door de derde is toegebracht, voor zover daarbij het bedrag van de 
schadeloosstelling die hun krachtens het gemene recht toekomt, niet 
wordt overschreden.
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Deze subrogatie is niet beperkt tot de fractie van de betaalde wette-
lijke vergoedingen die gelijk is aan de fractie van de aansprakelijkheid 
die ten laste van de derde komt.

4. De appelrechters oordelen dat :
 — de schade zoals deze zich heeft voorgedaan niet zou ontstaan zijn 

zonder de samenloop van de fout van het slachtoffer en zijn werk-
gever en het gebrek in de zaak waarvoor de tweede verweerster moet 
instaan ;

 — de fouten van het slachtoffer en zijn werkgever en het gebrek in de 
zaak in gelijke mate hebben bijgedragen tot de schade ;

 — de eerste eiseres slechts kan ageren tegen de aansprakelijke derde 
in de mate dat zij in de plaats is getreden van haar verzekerde ;

 — de subrogatoire vordering van de eerste eiseres begrensd is door de 
bedragen die het slachtoffer zelf in gemeen recht kan vorderen ;

 — geen berekening wordt voorgelegd en er zelfs geen overeenkomst 
bestaat omtrent de hoegrootheid van de werkonbekwaamheden of inva-
liditeiten en de respectieve periodes ervan.

5. Door op deze gronden de eerste verweerster te veroordelen tot de 
helft van een onbenoemde provisie in afwachting van de overlegging van 
de nodige stukken, beperken de appelrechters de subrogatoire vorde-
ring van de eerste eiseres niet tot de helft van de fractie van de door 
haar betaalde wettelijke vergoedingen die gelijk is aan de fractie van de 
aansprakelijkheid die ten laste valt van de tweede verweerster.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

6. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, wijzen de appelrechters 
de vordering van de eerste eiseres tot toekenning van vergoedende inte-
rest voorafgaand aan de datum van het arrest niet af maar kennen zij 
een onbenoemde provisie meer gerechtelijke interest toe vanaf de datum 
van het arrest, in afwachting dat de eerste eiseres de zaak in staat zal 
gesteld hebben en de nodige stukken zal bijgebracht hebben.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

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

16 januari 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Stassijns, waarn. voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : mevr. 
Mortier, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte en de 
heer Mahieu.
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N° 42
17.1.12

2o kamer — 17 januari 2012
(P.11.0871.N)

1o onaanTaSTbare beoordeling door de FeiTenrechTer. — 
onTuchT, zedenbederF oF proSTiTuTie. — beoordeling van de geSTelde 
daden. — grenzen.

2o onTuchT en proSTiTuTie. — beoordeling van de geSTelde daden — 
onaanTaSTbare beoordeling door de FeiTenrechTer. — grenzen.

3o onTuchT en proSTiTuTie. — onTuchT. — begrip.

4o onTuchT en proSTiTuTie. — zedenbederF. — begrip.

1o en 2o De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de door de 
beklaagde gepleegde daden feiten van ontucht, zedenbederf of prostitutie 
uitmaken, voor zover hij aan die begrippen, die door de wetgever niet worden 
gedefinieerd, hun gebruikelijke betekenis toekent  (1).

3o en 4o Het begrip ontucht omvat gedragingen van grove zinnelijkheid en 
onzedelijkheid in de brede zin die maatschappelijk als buitensporig worden 
beschouwd, onder meer rekening houdende met de leeftijd van de betrokken 
minderjarige, terwijl het begrip bederf slaat op het gevolg dat dergelijke 
handelingen hebben of kunnen hebben voor de seksualiteitsbeleving van de 
minderjarige.

(c.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 5 april 2011.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling 

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 780, 
derde lid, Gerechtelijk Wetboek, de artikelen “379 e.v.” Strafwetboek, 
evenals miskenning van de motiveringsplicht, het beginsel van de 
restrictieve interpretatie van de strafwet en het “redelijkheidsbeginsel” : 
de appelrechters beantwoorden eisers verweer niet dat de door hem 

  (1) Cass. 2 okt. 1973, AC 1974, 123 ; Cass. 26 april 1978, AC 1978, 991 ; Cass. 30 april 1985, 
AC 1984-85, nr. 523 ; Cass. 8 sept. 1992, AR 5375, AC 1991-92, nr. 596.
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gegeven schunnige opmerkingen niet vallen onder de begrippen pros-
titutie, bederf of ontucht ; door te oordelen dat de geuite opmerkingen 
toch onder voormelde begrippen ressorteren, breiden de appelrechters de 
bepalingen van artikel 379 Strafwetboek op een ongeoorloofde wijze uit.

2. In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen van het 
Strafwetboek, volgend op artikel 379, zonder enige verdere precisering, 
is het middel onduidelijk, mitsdien niet ontvankelijk.

3. Artikel 379, eerste lid, Strafwetboek stelt strafbaar “hij die een 
aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, ten einde eens anders driften 
te voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderja-
rige van het mannelijke of vrouwelijke geslacht opwekt, begunstigt of 
vergemakkelijkt”.

4. De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de door de 
beklaagde gepleegde daden feiten van ontucht, zedenbederf of prosti-
tutie uitmaken, voor zover hij aan die begrippen hun gebruikelijke bete-
kenis toekent.

De begrippen ontucht, bederf en prostitutie worden door de wetgever 
niet gedefinieerd.

Het begrip ontucht omvat gedragingen van grove zinnelijkheid en 
onzedelijkheid in de brede zin die maatschappelijk als buitensporig 
worden beschouwd, onder meer rekening houdende met de leeftijd van 
de betrokkene.

Het begrip bederf slaat op het gevolg dat dergelijke handelingen hebben 
of kunnen hebben voor de seksualiteitsbeleving van de betrokkene.

5. De appelrechters stellen, onder meer met overname van de redenen 
van de eerste rechters, onaantastbaar vast dat :

 — de drieënvijftig jaar oude eiser “elke keer dat hij alleen met haar in 
de kantine of aan de toog was,” de net veertien jaar oude minderjarige 
“vroeg of ze al geneukt had, een vriendje had, zin had om hem te pijpen 
en haar hierbij meedeelde dat hij zin had om met haar muisje te spelen” ;

 — de minderjarige vanaf begin juli 2008 dagelijks wel vijftien sms-
berichten ontving met een zelfde vraag en mededeling ;

 — er inkomende berichten op de gsm van de minderjarige zijn die 
erop wijzen dat de eiser in de zomervakantie van 2008 met haar seksuele 
toenadering had gezocht ;

 — de minderjarige stelt dat zij het emotioneel moeilijk kreeg en wou 
dat de eiser haar met rust liet.

Aldus beantwoorden de appelrechters eisers verweer en verantwoorden 
zij hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

17 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
De Man (bij de balie te Gent).

N° 43
17.1.12

2o kamer — 17 januari 2012
(P.11.1650.N)

1o bevoegdheid en aanleg. — allerlei. — bevoegdheid. — TerriTo-
riale bevoegdheid. — jeugdrechTbank. — maaTregel van ToezichT wegenS 
problemaTiSche opvoedingSSiTuaTie. —verblijFplaaTS van degene die de 
minderjarige onder zijn bewaring heeFT. — verandering van verblijFplaaTS 
TijdenS heT geding. — aanhangig geding. — begrip.

2o rechTbanken. — allerlei. — jeugdrechTbank. — TerriToriale bevoegd-
heid. — maaTregel van ToezichT wegenS problemaTiSche opvoedingSSiTu-
aTie. —verblijFplaaTS van degene die de minderjarige onder zijn bewaring 
heeFT. — verandering van verblijFplaaTS TijdenS heT geding. — aanhangig 
geding. — begrip.

3o jeugdbeScherming. — maaTregel van ToezichT wegenS problemaTi-
Sche opvoedingSSiTuaTie. — jeugdrechTbank. — TerriToriale bevoegdheid. 
— verblijFplaaTS van degene die de minderjarige onder zijn bewaring 
heeFT. — verandering van verblijFplaaTS TijdenS heT geding. — aanhangig 
geding. — begrip.

4o minderjarigheid. — maaTregel van ToezichT wegenS problemaTiSche 
opvoedingSSiTuaTie. — jeugdrechTbank. — TerriToriale bevoegdheid. — 
verblijFplaaTS van degene die de minderjarige onder zijn bewaring heeFT. 
— verandering van verblijFplaaTS TijdenS heT geding. — aanhangig geding. 
— begrip.

1o, 2o, 3o en 4o Artikel 44, zevende lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat 
de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, bevoegd blijft om 
uitspraak te doen in geval van verandering van verblijfplaats tijdens het 
geding ; het geding is bij de jeugdrechtbank aanhangig van zodra de jeugd-
rechter gelast is met het nemen van beschermingsmaatregelen ten aanzien 
van de minderjarige en het neemt pas een einde wanneer de jeugdrechter 
bij vonnis ten gronde een beslissing neemt die kracht van gewijsde heeft  (1).

(b. T. S. e.a.)

  (1) J. conSTanT, “La protection sociale et judiciaire de la jeunesse”, RDP, 1965-66, 
p. 413 ; Les Novelles, Protection de la jeunesse, Larcier, 1978, nr. 991 ; Fr. TulkenS & 
Th. moreau, Droit de la jeunesse, Larcier 2000, p. 708 ; B. de SmeT, Jeugdbeschermingsrecht 
in hoofdlijnen, 2de ed., Intersentia, 119-120.
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arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, jeugdkamer, van 14 september 2011.

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest bevestigt het beroepen vonnis waar het beslist dat de 
eiseres niet moet bijdragen in de onderhouds-, opvoedings- of behan-
delingskosten die ten aanzien van de minderjarige voortvloeien uit de 
genomen maatregel.

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

Grief

2. De grief voert schending aan van artikel 44 Jeugdbeschermingswet : 
het hof van beroep, jeugdkamer, verklaart zich territoriaal bevoegd om 
kennis te nemen van de zaak ; de jeugdrechter te Gent die het beroepen 
vonnis heeft gewezen, was zelf territoriaal onbevoegd daar de minderja-
rige onder de bewaring is van haar vader die in het gerechtelijk arron-
dissement Brugge verblijft ; bij wijziging van de verblijfplaats van de 
minderjarige, wordt de zaak onttrokken aan de jeugdrechter die aanvan-
kelijk bevoegd was om te worden verwezen naar de jeugdrechter die 
territoriaal bevoegd is voor de nieuwe verblijfplaats van de minderjarige.

3. Artikel 44, eerste lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de territo-
riale bevoegdheid van de jeugdrechtbank bepaald wordt door de verblijf-
plaats van de ouders, voogden of degenen die de persoon onder de acht-
tien jaar onder hun bevoegdheid hebben.

Het zesde lid van dat artikel bepaalt dat de verandering van verblijf-
plaats van degene die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, mede-
brengt dat de zaak wordt onttrokken aan de rechtbank onder wier 
bescherming de minderjarige is gesteld, en verwezen wordt naar de 
jeugdrechtbank van het arrondissement waar de nieuwe verblijfplaats 
gelegen is.

Het zevende lid van datzelfde artikel bepaalt dat de rechtbank waarbij 
de zaak aanhangig is gemaakt, bevoegd blijft om uitspraak te doen in 
geval van verandering van verblijfplaats tijdens het geding.

4. Het geding is bij de jeugdrechtbank aanhangig van zodra de jeugd-
rechter gelast is met het nemen van beschermingsmaatregelen ten 
aanzien van de minderjarige. Het neemt pas een einde wanneer de 
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jeugdrechter bij vonnis ten gronde een beslissing neemt die kracht van 
gewijsde heeft.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
zaak bij de jeugdrechter aanhangig gemaakt werd toen de vader die de 
minderjarige onder zijn bewaring heeft, zijn verblijfplaats had in het 
gerechtelijk arrondissement Gent en dat de wijziging van de verblijf-
plaats plaatsvond toen het geding nog bij de jeugdrechter aanhangig was.

Hieruit volgt dat de jeugdrechter te Gent territoriaal steeds bevoegd 
was om kennis te nemen van de zaak. Bijgevolg is de beslissing van 
het arrest dat het beroepen vonnis ook inzake de bevoegdheid bevestigt, 
naar recht verantwoord.

De grief kan niet aangenomen worden.

Ambtshalve onderzoek 

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

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

17 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Decloedt (bij 
de balie te Brugge).

N° 44
17.1.12

2o kamer — 17 januari 2012
(P.11.1996.N)

veroordeling meT uiTSTel en opSchorTing van de veroorde-
ling. — probaTieuiTSTel. — probaTiecommiSSie. — verSlag STrekkende ToT 
herroeping van heT probaTieuiTSTel. — rechTSpleging. — arTikel 12, § 1 
probaTieweT. — oproeping meer dan Tien dagen voor de behandeling van de 
zaak. — ToepaSSelijkheid.

Het artikel 12, § 1, Probatiewet, dat onder meer bepaalt dat de commissie 
de bij de rechterlijke beslissing gestelde voorwaarden geheel of ten dele 
kan opschorten, nader omschrijven of aanpassen aan de omstandigheden, 
maar niet kan verscherpen en dat, indien de commissie van oordeel is dat 
zij een van deze maatregelen zal moeten nemen, de voorzitter de betrok-
kene bij een ter post aangetekende brief oproept meer dan tien dagen voor 
de datum die voor de behandeling van de zaak is gesteld, betreft enkel de 
gehele of  gedeeltelijke opschorting, de nadere omschrijving of de aanpassing 
van de probatievoorwaarden door de probatiecommissie en is derhalve niet 
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van toepassing wanneer deze commissie het in artikel 14, § 2, Probatiewet, 
bedoelde verslag dat strekt tot herroeping van het probatieuitstel, opstelt. 

(b.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 28 oktober 2011.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 12, § 1, Probatiewet 
en de miskenning van het recht van verdediging : de termijn van meer 
dan tien dagen tussen de oproeping en de behandeling van de zaak 
door de probatiecommisie werd niet nageleefd ; dat deze termijn niet 
op straffe van nietigheid is voorgeschreven, betekent niet dat hij niet 
moet worden nageleefd ; door het niet naleven van deze termijn werd 
het recht van verdediging van de eiser miskend ; hij verloor de facto 
een aanleg, kon geen kennis nemen van het dossier en kon zich niet ter 
zitting verdedigen ; indien de termijn wel zou zijn nagekomen, was de 
eiser op de zitting aanwezig geweest ; ten onrechte oordeelt het arrest 
dat artikel 12, § 1, Probatiewet niet van toepassing is, omdat de proba-
tiecommissie geen wijziging van de voorwaarden beoogde, maar enkel de 
herroeping van het uitstel.

De eiser vraagt de navolgende prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof :

“Maakt het een schending uit van het gelijkheidsbeginsel wanneer de 
probatiecommissie, om probatievoorwaarden geheel of ten dele op te 
schorten, nader te omschrijven of aan te passen aan de omstandigheden, 
gehouden is een termijn van meer dan tien dagen te respecteren, terwijl 
dat voor de intrekking van diezelfde probatievoorwaarden niet het geval 
zou zijn ?”

2. In zoverre het middel gericht is tegen de rechtspleging voor de 
probatiecommissie, is het niet gericht tegen het bestreden arrest.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
3. Het artikel 12, § 1, Probatiewet bepaalt onder meer : “De commissie 

kan de bij de rechterlijke beslissing gestelde voorwaarden geheel of ten 
dele opschorten, nader omschrijven of aanpassen aan de omstandig-
heden. Zij kan die voorwaarden evenwel niet verscherpen.” en “Indien 
de commissie van oordeel is dat zij een van de in het vorige lid bepaalde 
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maatregelen zal moeten nemen, roept de voorzitter de betrokkene bij 
een ter post aangetekende brief op meer dan tien dagen voor de datum 
die voor de behandeling van de zaak is gesteld.” 

Deze bepaling betreft enkel de gehele of gedeeltelijke opschorting, 
de nadere omschrijving of de aanpassing van de probatievoorwaarden 
door de probatiecommissie en is derhalve niet van toepassing wanneer 
deze commissie het in artikel 14, § 2, Probatiewet, bedoelde verslag dat 
strekt tot herroeping van het probatieuitstel, opstelt. 

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

4. De opgeworpen prejudiciële vraag preciseert niet welke bij artikel 26, 
§ 1, 3o, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bedoelde wet, decreet of in 
artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel het gelijkheidsbeginsel 
schendt.

De vraag wordt niet gesteld.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

17 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vanryckegem 
(bij de balie te Ieper).

N° 45
17.1.12

2o kamer — 17 januari 2012
(P.12.0049.N)

1o voorlopige hechTeniS. — aanhouding. — aanhouding in opdrachT 
van de onderzoekSrechTer. — aanhouding in een ander arrondiSSemenT. — 
bevel ToT medebrenging. — verdachTe Ter beSchikking van de onderzoekS-
rechTer. — begrip.

2o voorlopige hechTeniS. — bevel ToT medebrenging. — aanhou-
ding in opdrachT van de onderzoekSrechTer. — aanhouding in een ander 
arrondiSSemenT. — verdachTe Ter beSchikking van de onderzoekSrechTer. 
— begrip.

3o voorlopige hechTeniS. — bevel ToT medebrenging. — gecoör-
dineerde onderzoekSacTie op verzoek van de onderzoekSrechTer — onder-
zoekSacTie in een ander arrondiSSemenT. — aanhouding in opdrachT van de 
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onderzoekSrechTer. — mogelijkheid om de verdachTe nog binnen de Termijn 
van vierenTwinTig uren over Te brengen. — gevolg.

1o, 2o en 3o Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter 
als bedoeld in artikel 3 Voorlopige Hechteniswet wanneer hij zich in het 
onmiddellijke bereik van die rechter bevindt zodat deze die verdachte onver-
wijld kan verhoren en dit is niet het geval wanneer die verdachte in een 
ander arrondissement in opdracht van de onderzoeksrechter van zijn vrij-
heid wordt beroofd op grond van artikel 2, 6°, Voorlopige Hechteniswet ; het 
feit dat de verdachte van zijn vrijheid wordt beroofd ingevolge een gecoördi-
neerde actie van de speurders geleid op verzoek van de onderzoeksrechter en 
dat hij binnen vierentwintig uren na zijn vrijheidsberoving door de speur-
ders in het rechtsgebied van de onderzoeksrechter kan worden overgebracht 
om er door hen te worden verhoord, doet hieraan geen afbreuk  (1).

(j.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 januari 2012. 

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1 en 3 Voorlopige 
Hechteniswet : het arrest oordeelt ten onrechte dat het tegen de eiser 
uitgebrachte aanhoudingsbevel regelmatig is ; de eiser is aangehouden 
op heterdaad en was vanaf zijn vrijheidsberoving onmiddellijk ter 
beschikking van de onderzoeksrechter ; dit blijkt uit de omstandigheden 
dat de speurders de eiser onnodig verhoord hebben in een ander gerech-
telijk arrondissement, het onderzoek reeds geruime tijd vanuit Dender-
monde gevoerd werd, de onderzoeksrechter op de hoogte was van eisers 
aanhouding en er voldoende tijd beschikbaar was om de eiser onmid-
dellijk over te brengen naar het rechtsgebied van de onderzoeksrechter 
zodat deze bij machte was om hem binnen de vierentwintig uren na zijn 
vrijheidsberoving te verhoren en onder aanhoudingsbevel te plaatsen ; 
de onderzoeksrechter mocht bijgevolg geen bevel tot medebrenging 

  (1) Cass. 12 dec. 2000, AR P.00.1664.N, AC 2000, nr. 683 en de noot van adv.-gen. 
M. De Swaef ; Cass. 5 okt. 2005, AR P.05.1292.F, AC 2005, nr. 485 met concl. van adv.-
gen. Vandermeersch ; Cass. 10 okt. 2006, AR P.06.1301.N, AC 2006, nr. 476 ; Cass. 2 mei 
2007, AR P.07.0558.N, AC 2007, nr. 219 ; Cass. 17 jan. 2012, AR P.12.0051.N, AC 2012, nr. 46 ; 
R. declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de Ed., 2010, nr. 542 en 543.
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tegen de eiser uitvaardigen waardoor hij de termijn van 24 uren bepaald 
in artikel 1, 1o, Voorlopige Hechteniswet kunstmatig heeft verlengd ; het 
aanhoudingsbevel dat werd betekend meer dan vierentwintig uren na 
eisers vrijheidsberoving, is bijgevolg onwettig. 

2. In zoverre het middel gericht is tegen het door de onderzoeksrechter 
afgeleverde bevel tot medebrenging en tegen het aanhoudingsbevel, is 
het niet gericht tegen het arrest en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

3. Artikel 3 Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de onderzoeksrechter 
een met redenen omkleed bevel tot medebrenging kan uitvaardigen 
tegen elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld aan een 
misdaad of een wanbedrijf bestaan en die niet reeds te zijner beschik-
king is gesteld. 

4. Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter 
als bedoeld in het voormeld artikel wanneer hij zich in het onmiddel-
lijke bereik van die rechter bevindt zodat deze die verdachte onverwijld 
kan verhoren. Dit is niet het geval wanneer die verdachte in een ander 
arrondissement in opdracht van de onderzoeksrechter van zijn vrijheid 
wordt beroofd op grond van artikel 2, 6o, Voorlopige Hechteniswet. Het 
feit dat de verdachte van zijn vrijheid wordt beroofd ingevolge een geco-
ordineerde actie van de speurders geleid op verzoek van de onderzoeks-
rechter en dat hij binnen de vierentwintig uren na zijn vrijheidsbero-
ving door de speurders in het rechtsgebied van de onderzoeksrechter kan 
worden overgebracht om er door hen te worden verhoord, doet hieraan 
geen afbreuk. 

In zoverre faalt het middel naar recht. 
5. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbare oordeel 

in feite door het arrest dat de eiser onmiddellijk na zijn vrijheidsbero-
ving niet ter beschikking van de onderzoeksrechter was of verplicht het 
tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek

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

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

17 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Prijcker 
(bij de balie te Dendermonde).
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N° 46
17.1.12

2o kamer — 17 januari 2012
(P.12.0051.N)

1o voorlopige hechTeniS. — aanhouding. — aanhouding in opdrachT 
van de onderzoekSrechTer. — bevel ToT medebrenging — verdachTe Ter 
beSchikking van de onderzoekSrechTer. — begrip.

2o voorlopige hechTeniS. — bevel ToT medebrenging. — verdachTe Ter 
beSchikking van de onderzoekSrechTer. — begrip.

3o voorlopige hechTeniS. — aanhouding. — aanhouding in een ander 
gerechTelijk arrondiSSemenT. — Termijn van vierenTwinTig uren. — bevel 
ToT medebrenging. — beTekening binnen de Termijn van vierenTwinTig uren. 
— gevolg.

4o voorlopige hechTeniS. — bevel ToT medebrenging. — aanhouding in 
een ander gerechTelijk arrondiSSemenT. — Termijn van vierenTwinTig uren. 
— bevel ToT medebrenging beTekend binnen de Termijn van vierenTwinTig 
uren. — gevolg.

5o voorlopige hechTeniS. — aanhouding. — aanhouding in een ander 
gerechTelijk arrondiSSemenT. — Termijn van vierenTwinTig uren. — bevel 
ToT medebrenging. — beTekening binnen de Termijn van vierenTwinTig uren. 
— gevolg.

6o voorlopige hechTeniS. — bevel ToT medebrenging. — aanhouding in 
een ander gerechTelijk arrondiSSemenT. — Termijn van vierenTwinTig uren. 
— bevel ToT medebrenging beTekend binnen de Termijn van vierenTwinTig 
uren. — nieuwe Termijn van vierenTwinTig uren. — weTTigheid. — inSpan-
ningen om heT onderzoek Te benaarSTigen. — invloed.

1o, 2o, 3o, 4o, 5o en 6o Uit de artikelen 1, 1o, 3 en 12 Voorlopige Hechteniswet volgt 
dat, wanneer de verdachte niet ter beschikking van de onderzoeksrechter is 
gesteld, dit is in zijn onmiddellijke nabijheid zodat hij de verdachte kan 
ondervragen, cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ingevolge artikel 2 
Voorlopige Hechteniswet en de daaropvolgende vrijheidsbeneming ingevolge 
een bevel tot medebrenging, mogelijk is ; dit brengt met zich mee dat wanneer 
de verdachte reeds voorafgaandelijk aan het bevel tot medebrenging van zijn 
vrijheid is beroofd, het bevel tot medebrenging moet worden betekend uiter-
lijk binnen vierentwintig uren vanaf de effectieve vrijheidsberoving en dat 
vanaf dat ogenblik dit bevel een nieuwe periode van vrijheidsbeneming van 
vierentwintig uren dekt en deze verlenging is onafhankelijk van de inspan-
ningen die de onderzoekers doen om het onderzoek te benaarstigen  (1).

(d.)

  (1) Cass. 12 dec. 2000, AR P.00.1664.N, AC 2000, nr. 683 en de noot van adv.-gen. 
M. De Swaef ; Cass. 5 okt. 2005, AR P.05.1292.F, AC 2005, nr. 485 met concl. van adv.-
gen. Vandermeersch ; Cass. 10 okt. 2006, AR P.06.1301.N, AC 2006, nr. 476 ; Cass. 2 mei 
2007, AR P.07.0558.N, AC 2007, nr. 219 ; Cass. 17 jan. 2012, AR P.12.0049.N, AC 2012, nr. 45 ; 
R. declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de Ed., 2010, nr. 542 en 543.
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arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 januari 2012.

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling 

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1, 1o, en 12 Voor-
lopige Hechteniswet : het arrest oordeelt ten onrechte dat een bevel tot 
medebrenging zonder ernstige verantwoording de vrijheidsbeneming 
automatisch met vierentwintig uren verlengt ; de vrijheidsbeneming 
mag niet langer dan vierentwintig uren duren en het bevel tot medebren-
ging dekt hoogstens een periode van vierentwintig uren te rekenen van 
de betekening van het bevel ; een afwijking op artikel 1 van de vermelde 
wet kan slechts aanvaard worden indien uit de feitelijke omstandig-
heden blijkt dat normale inspanningen geleverd werden om de termijn 
bepaald in artikel 1 na te leven. 

2. Het arrest oordeelt niet dat een bevel tot medebrenging zonder 
ernstige verantwoording de vrijheidsbeneming met vierentwintig uren 
verlengt. 

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

3. Artikel 1, 1o, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat voor de aanhou-
ding bij een op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf, de vrijheids-
beneming in geen geval langer mag duren dan vierentwintig uren. 

Artikel 3 Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de onderzoeksrechter 
een met redenen omkleed bevel tot medebrenging kan uitvaardigen 
tegen elke persoon tegen wie er ernstige aanwijzingen van schuld aan 
een misdaad of een wanbedrijf bestaan en die niet reeds te zijner beschik-
king is gesteld. 

Artikel 12 Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat het bevel tot mede-
brenging een periode van vrijheidsbeneming van hoogstens vieren-
twintig uren dekt, te rekenen van de vrijheidsbeneming ter uitvoering 
van het bevel tot medebrenging of, indien de verdachte reeds van zijn 
vrijheid is beroofd, te rekenen van de betekening van het bevel. 

4. Uit die bepalingen volgt dat, wanneer de verdachte niet ter beschik-
king van de onderzoeksrechter is gesteld, dit is in zijn onmiddellijke 
nabijheid zodat hij de verdachte kan ondervragen, cumulatie van een 
eerste vrijheidsbeneming ingevolge artikel 2 Voorlopige Hechteniswet 
en de daaropvolgende vrijheidsbeneming ingevolge een bevel tot mede-
brenging, mogelijk is.
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Dit brengt met zich mee dat wanneer de verdachte reeds voorafgaan-
delijk aan het bevel tot medebrenging van zijn vrijheid is beroofd, het 
bevel tot medebrenging moet worden betekend uiterlijk binnen 24 uren 
vanaf de effectieve vrijheidsberoving en dat vanaf dat ogenblik dit bevel 
een nieuwe periode van vrijheidsbeneming van 24 uren dekt. Deze verlen-
ging is onafhankelijk van de inspanningen die de onderzoekers doen om 
het onderzoek te benaarstigen.

Het middel faalt in zoverre naar recht. 

Ambtshalve onderzoek

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

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

17 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Jacobs (bij de 
balie te Dendermonde).

N° 47
18.1.12

2o kamer — 18 januari 2012
(P.11.0996.F)

1o jeugdbeScherming. — minderjarige heeFT een alS miSdrijF omSchreven 
FeiT gepleegd. — jeugdrechTbank. — beSchermende maaTregelen. — hoger 
beroep van de vader oF de moeder. — devoluTieve krachT. — gevolg.

2o hoger beroep. — STraFzaken (douane en accijnzen inbegrepen). — 
gevolgen. — bevoegdheid van de rechTer. — jeugdbeScherming. — minder-
jarige heeFT een alS miSdrijF omSchreven FeiT gepleegd. — jeugdrechT-
bank. — beSchermende maaTregelen. — hoger beroep van de vader oF de 
moeder. — devoluTieve krachT. — gevolg.

1o en 2o Het ontvankelijk cassatieberoep van de vader of moeder tegen een 
vonnis van de jeugdrechtbank waarbij beschermende maatregelen ten 
aanzien van een minderjarige worden bevolen, met toepassing van artikel 
36, 4o, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, heeft 
tot gevolg dat die minderjarige en de tweede ouder in het geding worden 
betrokken, ook als laatstgenoemden niet persoonlijk hoger beroep hebben 
ingesteld ; daaruit volgt dat het hof van beroep, wanneer het kennisneemt 
van het hoger beroep dat de vader van een minderjarige, in zijn hoedanig-
heid van vader, instelt tegen de beslissing waarbij de feiten bewezen zijn 
verklaard en die waarbij de beschermende maatregelen zijn bevolen, zich 
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dient uit te spreken over de grondslag van het hoger beroep tegen die beslis-
singen  (1). (Art. 58, eerste lid, Jeugdbeschermingswet)

(c.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, jeugdkamer, van 9 mei 2011.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 12 januari 2012 een 
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 18 januari 2012 heeft raadsheer Pierre Cornelis 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

II. vooraFgaande rechTSpleging

In het kader van een rechtspleging die was gevoerd op grond van 
artikel 36, 4o, Jeugdbeschermingswet, heeft de jeugdrechtbank te Luik 
op 22 december 2010 een vonnis gewezen, waarbij de aan de eiser tenlas-
tegelegde feiten bewezen worden verklaard, het behoud in zijn gezinsom-
geving wordt bevolen onder toezicht van de bevoegde sociale dienst, op 
voorwaarde dat hij een prestatie van opvoedkundige aard en van alge-
meen nut zou leveren en waarbij hij hoofdelijk met zijn ouders wordt 
veroordeeld in de kosten.

De vader van de eiser heeft “in eigen naam en in zijn hoedanigheid van 
vader en wettelijk vertegenwoordiger” van zijn zoon, hoger beroep inge-
steld tegen dat vonnis.

Het bestreden arrest verklaart dat het hoger beroep dat de vader van 
de eiser, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van zijn 
zoon heeft ingesteld, niet ontvankelijk is en verklaart alleen het hoger 
beroep ontvankelijk dat de vader persoonlijk, in zijn hoedanigheid van 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij heeft ingesteld. Het verklaart 
dat hoger beroep niet gegrond, bevestigt de bestreden beslissing en 
veroordeelt de vader in de appelkosten.

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Ambtshalve middel : schending van artikel 58, eerste lid, Jeugdbe-
schermingswet

Het ontvankelijk cassatieberoep van de vader of moeder tegen een vonnis 
van de jeugdrechtbank waarbij beschermende maatregelen ten aanzien 
van een minderjarige worden bevolen, met toepassing van artikel 36, 

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 47.
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4o, Jeugdbeschermingswet, heeft tot gevolg dat die minderjarige en de 
tweede ouder in het geding worden betrokken, ook als laatstgenoemden 
niet persoonlijk hoger beroep hebben ingesteld.

Daaruit volgt dat het hof van beroep, wanneer het kennisneemt van 
het hoger beroep dat de vader van een minderjarige, in zijn hoedanig-
heid van vader, instelt tegen de beslissing waarbij de feiten bewezen 
zijn verklaard en die waarbij de beschermende maatregelen zijn bevolen, 
zich dient uit te spreken over de grondslag van het hoger beroep tegen 
die beslissingen.

Nadat het arrest heeft beslist dat de vader van de eiser in de zaak geen 
partij was in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger, maar 
alleen in eigen naam, verklaart het zijn hoger beroep ontvankelijk in de 
hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke voor zijn minderja-
rige zoon en niet ontvankelijk voor het overige.

Het arrest voegt daaraan toe dat wegens de beperkte draagwijdte 
van het hoger beroep van de vader de appelrechter het vonnis niet mag 
wijzigen in het belang van de minderjarige die geen hoger beroep heeft 
ingesteld, en dat laatstgenoemde niet ontheven kan worden, noch van de 
maatregelen, noch van de burgerrechtelijke veroordelingen die de eerste 
rechter heeft opgelegd.

Door geen uitspraak te doen over de beslissingen in verband met de 
eiser, miskent het arrest de devolutieve werking van het hoger beroep 
en schendt het artikel 58, eerste lid, Jeugdbeschermingswet.

Voor het overige is het recht van de minderjarige om een apart hoger 
beroep in te stellen, een persoonlijk recht dat alleen hijzelf of zijn advo-
caat kan uitoefenen. Zijn vader en moeder kunnen hem niet vertegen-
woordigen als hij rechtsmiddelen aanwendt tegen de beslissingen van de 
jeugdgerechten op de strafvordering.

Daaruit volgt dat het hof van beroep, in strijd met wat de eiser aanvoert, 
zijn beslissing om het hoger beroep dat de vader in zijn hoedanigheid van 
wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige heeft ingesteld, niet 
ontvankelijk te verklaren, naar recht verantwoordt

Het overige gedeelte van het middel van de eiser behoeft geen antwoord 
daar het niet tot ruimere vernietiging of vernietiging zonder verwijzing 
kan leiden. 

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

dat de vader van de eiser in diens naam in de hoedanigheid van wette-
lijk vertegenwoordiger van de eiser heeft ingesteld, niet ontvankelijk 
verklaart.

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, 

jeugdkamer, anders samengesteld.
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18 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Rodeyns 
(bij de balie te Luik).

N° 48
18.1.12

2o kamer — 18 januari 2012
(P.11.1163.F)

1o miSdrijF. — gepleegd in heT buiTenland. — inTernaTionaal huma-
niTair rechT. — zware Schendingen. — weT van 5 auguSTuS 2003. — over-
gangSrechT. — zaak waarin een gerechTelijk onderzoek loopT. — belgiSche 
rechTScollegeS blijven bevoegd. — voorwaarden.

2o weTTen, decreTen, ordonnanTieS, beSluiTen. — werking 
in de Tijd en in de ruimTe. — werking in de Tijd. — inTernaTionaal 
humaniTair. — zware Schendingen. — miSdrijF gepleegd in heT buiTenland. 
— weT van 5 auguSTuS 2003. — overgangSrechT. — zaak waarin een gerech-
Telijk onderzoek loopT. — belgiSche rechTScollegeS blijven bevoegd. — 
voorwaarden.

1o en 2o Uit de opzet van de wet van 5 augustus 2003 blijkt dat onder de onder-
zoekshandeling die als voorwaarde is gesteld opdat de Belgische rechtscol-
leges bevoegd zouden blijven, elke handeling moet worden verstaan waarbij 
de onderzoeksrechter, bij de uitoefening van zijn opdracht om de waarheid 
te achterhalen, de inlichtingen vergaart die relevant zijn voor de berechting 
van de zaak ; noch het proces-verbaal waarbij een burgerlijke partijstelling 
ontvankelijk wordt verklaard, noch de stukken betreffende de overdracht of 
mededeling van het dossier aan het parket, kunnen in aanmerking worden 
genomen als onderzoekshandelingen in de zin van de voormelde wet, aange-
zien die akten van de rechtspleging niet het begin vormen van het eigenlijke 
gerechtelijk onderzoek  (1). (Art. 29, § 3, derde lid, Wet 5 aug. 2003)

(e.-u. e.a. T. a.S. e.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 juni 2011, 
op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 8 december 
2010.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 9 december 2011 
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof, waarop de verweer-
ders geantwoord hebben met een op 4 januari 2012 neergelegde nota.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 48.
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Op de rechtszitting van 14 december 2011 heeft afdelingsvoorzitter 
Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-
generaal geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Met toepassing van artikel 29, § 3, van de wet van 5 augustus 1993 
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair 
recht, bevestigt het arrest, ten aanzien van de verweerders, dat de straf-
vordering in België niet ontvankelijk is omdat de aangeklaagde feiten 
geen misdrijven zijn in de zin van de artikelen 136bis tot 136quater Straf-
wetboek en dat er, ook al was dit het geval, op het ogenblik van de inwer-
kingtreding van de wet, nog geen onderzoekshandeling was gesteld. 

Eerste middel

De drie onderdelen samen

In zoverre het middel een schending aanvoert van de artikelen 136bis 
tot 136quater Strafwetboek, ofschoon alleen de regelmatigheid van de 
motivering wordt bestreden, faalt het naar recht.

Het arrest beslist dat de Belgische rechtscolleges niet bevoegd zijn 
omdat er geen onderzoekshandeling was gesteld op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van de wet van 5 augustus 2003.

Die beslissing heeft tot gevolg dat de conclusie waarin de eisers 
aanvoeren, eensdeels, dat de door hen aangeklaagde feiten misdrijven 
zijn in de zin van de artikelen 136bis tot 136quater Strafwetboek en, 
anderdeels, dat bij onzekerheid dienaangaande een college van deskun-
digen dient te worden aangesteld, niet relevant is.

Uit de in het middel vermelde conclusie blijkt niet dat de eisers onder 
de slachtoffers van de aangeklaagde genocide iemand hebben vermeld 
die, op het ogenblik van de feiten, Belgisch onderdaan was, in België als 
vluchteling was erkend of aldaar al sinds op zijn minst drie jaar verblijft.

De kamer van inbeschuldigingstelling diende bijgevolg haar beslis-
sing waarbij zowel de door de klagers gevorderde omschrijving als het 
verzoek om tot bewijs hiervan een deskundigenonderzoek te bevelen 
worden afgewezen, niet met redenen te omkleden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Uit de opzet van de wet van 5 augustus 2003 blijkt dat onder de onder-
zoekshandeling die als voorwaarde is gesteld opdat de Belgische rechts-
colleges bevoegd zouden blijven, elke handeling moet worden verstaan 
waarbij de onderzoeksrechter, bij de uitoefening van zijn opdracht om de 
waarheid te achterhalen, de inlichtingen vergaart die relevant zijn voor 
de berechting van de zaak.

In strijd met wat het middel aanvoert, kunnen noch het proces-verbaal 
waarbij een burgerlijkepartijstelling wordt geakteerd, noch de stukken 
betreffende de overdracht of mededeling van het dossier aan het parket, 
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in aanmerking genomen worden als onderzoekshandelingen in de zin van 
de voormelde wet, aangezien die akten van de rechtspleging niet het 
begin vormen van het eigenlijke onderzoek.

Het middel faalt naar recht.

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

18 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Andersluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — 
Advocaten : de heer Verbist en mevr. De Baets.

N° 49
18.1.12

2o kamer — 18 januari 2012
(P.11.1387.F)

1o caSSaTieberoep. — STraFzaken. —vormen. — vorm en Termijn voor 
memorieS en STukken. — inFormele noTa die heT hoF ToT inlichTing STrekT. 
— draagwijdTe.

2o caSSaTiemiddelen. — STraFzaken. — allerlei. — inFormele noTa die 
heT hoF ToT inlichTing STrekT. — draagwijdTe.

1o en 2o Het Hof slaat geen acht op een informele nota van een eiser die het 
Hof tot inlichting strekt, vermits die nota de inhoud ervan niet tot middel wil 
verheffen  (1). (Impliciet)

(b. e.a. T. w. e.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Bergen, correctionele kamer, van 17 juni 2011, die uitspraak 
doet op verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 31 maart 2010.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 28 december 2011 
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 18 januari 2012 heeft raadsheer Pierre Cornelis 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

De eisers voeren geen middel aan.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 49.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoe

18 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 50
18.1.12

2o kamer — 18 januari 2012
(P.11.2130.F)

1o vreemdelingen. — vrijheidSberoving. — rechTSmiddelen. — kamer 
van inbeSchuldigingSTelling. — redenen van de beSliSSing. — verwijzing 
naar nieT nader genoemde adminiSTraTieve beSliSSingen. — weTTigheid.

2o redenen van de vonniSSen en arreSTen. — op concluSie. — 
STraFzaken (geeSTrijke dranken en douane en accijzen inbegrepen). — 
vreemdelingen. — vrijheidSberoving. — rechTSmiddelen. — kamer van 
inbeSchuldigingSTelling. — redenen van de beSliSSing. — verwijzing naar 
nieT nader genoemde adminiSTraTieve beSliSSingen. — weTTigheid.

3° vreemdelingen. — vrijheidSberoving. — rechTSmiddelen. — kamer van 
inbeSchuldigingSTelling. — weTTigheidSToezichT. — draagwijdTe. — gevaar 
voor FolTering, onmenSelijke oF vernederende behandeling oF STraFFen.

4° rechTen van de menS. — verdrag rechTen van de menS. — arTikel 3. 
— vreemdelingen. — vrijheidSberoving. — rechTSmiddelen. — kamer van 
inbeSchuldigingSTelling. — weTTigheidSToezichT. — draagwijdTe. — gevaar 
voor FolTering, onmenSelijke oF vernederende behandeling oF STraFFen.

1o en 2o Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, om haar beslissing 
met redenen te omkleden, alleen verwijst naar de redenen van niet nader 
genoemde administratieve beslissingen, zonder de inhoud ervan te verduide-
lijken, is het Hof niet in staat zijn toezicht uit te oefenen.

3o en 4o De verwijdering van een vreemdeling en de daartoe genomen maat-
regel van vrijheidsberoving, kunnen leiden tot een toestand waarin artikel 3 
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Funda-
mentele Vrijheden moet worden toegepast, zo er ernstige redenen bestaan om 
te vrezen dat de vreemdeling na of door zijn verwijdering gevaar loopt om 
te worden onderworpen aan foltering, onmenselijke of vernederende behan-
deling of straffen ; daaruit volgt dat het onderzoeksgerecht, wanneer een 
vreemdeling dergelijk risico aanvoert, het bestaan ervan als een toezicht op 
de wettigheid en niet op de opportuniteit moet beoordelen  (1).

(S. T. belgiSche STaaT, STaaTSSecreTariS voor migraTie-  
en aSielbeleid)

  (1) Cass. 14 maart 2001, AR P.01.0179.F, AC 2001, nr. 133 ; Cass. 21 maart 2001, AR 
P.01.0163.F, AC 2001, nr. 151.
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arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 december 2011.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Het middel verwijt de appelrechters dat zij hun beslissing niet regel-
matig met redenen hebben omkleed en dat zij artikel 72, tweede lid, 
Vreemdelingenwet hebben geschonden, door geen toezicht uit te oefenen 
op de wettigheid van de tegen de eiser genomen bestuurlijke maatregel.

In zijn conclusie heeft de eiser aangevoerd dat de beslissing tot verwij-
dering van het grondgebied en tot handhaving van de hechtenis met 
het oog hierop, artikel 3 EVRM schond aangezien een terugkeer onder 
dwang naar zijn land van oorsprong, wegens zijn gezondheidstoestand, 
een onmenselijke of vernederende behandeling is.

Enerzijds vermeldt het arrest, met overneming van de redenen van 
de vordering van het openbaar ministerie, dat dit middel niet gegrond 
is omdat het reeds door de administratieve rechtscolleges was onder-
zocht. Anderzijds oordeelt het dat het onderzoek van het verweermiddel 
volgens hetwelk een gedwongen terugkeer van de eiser naar zijn land 
van oorsprong een onmenselijke of vernederende behandeling is, neer-
komt op een beoordeling van de opportuniteit van de maatregel waar-
voor het niet bevoegd is.

De eerste reden beantwoordt het aangevoerde verweermiddel niet op 
regelmatige wijze, en de tweede kan de beslissing niet naar recht staven.

Enerzijds stelt het arrest, door alleen te verwijzen naar de redenen 
van niet nader genoemde administratieve beslissingen, zonder de inhoud 
ervan te verduidelijken, het Hof niet in staat zijn toezicht uit te oefenen.

Anderzijds kunnen de verwijdering van een vreemdeling en de daartoe 
genomen maatregel van vrijheidsberoving, leiden tot een toestand 
waarin artikel 3 EVRM moet worden toegepast, zo er ernstige redenen 
bestaan om te vrezen dat de vreemdeling na zijn verwijdering of door 
zijn verwijdering gevaar loopt om te worden onderworpen aan foltering 
of aan onmenselijke of vernederende behandelingen.

Daaruit volgt dat het onderzoeksgerecht, wanneer een vreemdeling 
dergelijk risico aanvoert, het bestaan ervan moet beoordelen in het 
kader van een toezicht op de wettigheid en niet op de opportuniteit.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om de overige middelen te onderzoeken die niet tot 

vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
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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 Luik, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

18 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Charpen-
tier (bij de balie te Hoei).

N° 51
18.1.12

2o kamer — 18 januari 2012
(P.11.2136.F)

1o STraFuiTvoering. — STraFuiTvoeringSrechTbank. — voorwaardelijke 
invrijheidSTelling. — vonniS alvorenS rechT Te doen. — caSSaTieberoep. — 
onTvankelijkheid.

2o voorwaardelijke invrijheidSTelling. — STraFuiTvoeringS-
rechTbank. — vonniS alvorenS rechT Te doen. — caSSaTieberoep. — onTvan-
kelijkheid.

3o caSSaTieberoep. — STraFzaken. — beSliSSingen vaTbaar voor 
caSSaTieberoep. — STraFvordering. — beSliSSingen uiT heT aard nieT vaTbaar 
eSliSSingen uiT hun aard nieT vaTbaar voor caSSaTieberoep. — STraFuiTvoe-
ringSrechTbank. — voorwaardelijke invrijheidSTelling. — vonniS alvorenS 
rechT Te doen. — caSSaTieberoep. — onTvankelijkheid.

1° tot 3° Het vonnis dat het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling 
ontvankelijk verklaart en dat, terwijl het de uitspraak over de grond van 
de zaak aanhoudt, de veroordeelde twee uitgaansvergunningen en een peni-
tentiair verlof toekent, doet uitspraak alvorens recht te doen en kent de 
strafuitvoeringsmodaliteiten toe bedoeld in titel IV en niet in titel V van de 
wet, zodat het niet vatbaar is voor cassatieberoep. (Art. 96, eerste lid, Wet 
Strafuitvoering)

(procureur deS koningS Te luik T. d.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Luik van 22 december 2011.

De eiser voert in de verklaring van cassatieberoep die aan dit arrest is 
gehecht, een middel aan.
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Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Uit artikel 96, eerste lid, Wet Strafuitvoering blijkt dat de enige 
beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank waartegen cassatiebe-
roep openstaat, de vonnissen zijn met betrekking tot de toekenning, de 
afwijzing of de herroeping van de in titel V van de vermelde wet bedoelde 
strafuitvoeringsmodaliteiten en met betrekking tot de herziening van 
de bijzondere voorwaarden.

Het vonnis verklaart het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstel-
ling ontvankelijk en, terwijl het de beslissing over de grond van de zaak 
aanhoudt, kent de verweerder twee uitgaansvergunningen en een peni-
tentiair verlof toe.

Aangezien het vonnis uitspraak doet alvorens recht te doen en de straf-
uitvoeringsmodaliteiten bedoeld in titel IV en niet in titel V toekent, is 
het niet vatbaar voor cassatieberoep.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk en het middel dat geen 
verband houdt met de ontvankelijkheid van dat rechtsmiddel, behoeft 
geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

18 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, 
advocaat-generaal.

N° 52
18.1.12

2o kamer — 18 januari 2012
(P.12.0065.F)

1o Taalgebruik. — gerechTSzaken (weT 15 juni 1935). — in eerSTe 
aanleg. — STraFzaken. — rechTSpleging in heT duiTS. — verhoor van 
een inverdenkinggeSTelde — inverdenkinggeSTelde drukT zich uiT in heT 
roemeenS. — verTaling door een beëdigd verTaler. — verTaling naar heT 
FranS. — weTTigheid.

2o onderzoek in STraFzaken. — verhoor door de onderzoekSrechTer. 
— rechTSpleging in heT duiTS. — verhoor van een inverdenkinggeSTelde. 
— inverdenkinggeSTelde drukT zich uiT in heT roemeenS. — verTaling door 
een beëdigd verTaler. — verTaling naar heT FranS. — weTTigheid.

1o en 2o Noch artikel 31 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken, noch artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering, 
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noch enig enig algemeen rechtsbeginsel beletten dat de beëdigde tolk waarop 
een beroep is gedaan om de verklaringen te vertalen van een inverdenking-
gestelde die zich in in een andere taal wenst uit te drukken dan die van de 
rechtspleging en die de rechter niet begrijpt, in geval van nood de verkla-
ringen van een inverdenkinggestelde vertaalt naar een andere taal dan die 
van de procedure en die de rechter begrijpt.

(m.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is in het Duits gesteld en is gericht tegen het in 
die taal gewezen arrest van het hof van beroep te Luik, kamer van inbe-
schuldigingstelling, van 5 januari 2012.

Bij beschikking van 11 januari 2012 heeft de eerste voorzitter van het 
Hof bevolen dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans zal 
worden gevoerd.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Uit artikel 12 Taalwet Gerechtszaken volgt dat de onderzoeks-
rechter voor de onderzoekshandelingen gebruik maakt van de taal 
die in strafzaken is voorgeschreven voor de rechtbank waartoe hij 
behoort. Voor de rechtbanken te Eupen wordt de strafrechtspleging 
in de regel in het Duits gevoerd, overeenkomstig de artikelen 2bis en 
14 van die wet.

Krachtens artikel 31 van dezelfde wet wordt de partij die in persoon 
voor de onderzoeksrechter verschijnt, verhoord in de taal van zijn keuze 
door de magistraat die, wanneer hij die taal niet kent, een beroep moet 
doen op de medewerking van een beëdigd tolk. Met toepassing van 
artikel 45bis, § 1, levert de onderzoeksrechter te Eupen bewijs van de 
kennis van het Duits en het Frans.

Volgens artikel 47bis Wetboek van Strafvordering wordt, wanneer de 
persoon die wordt verhoord zich in een andere taal dan die van de proce-
dure wenst uit te drukken, in het kader van het vooronderzoek of het 
gerechtelijk onderzoek, ofwel een beroep gedaan op een beëdigd tolk, 
ofwel worden zijn verklaringen in zijn taal genoteerd, ofwel wordt hem 
gevraagd zelf zijn verklaring te noteren.

Geen van die bepalingen noch enig algemeen rechtsbeginsel beletten 
dat de tolk in geval van nood de voormelde verklaringen vertaalt naar 
een andere taal dan die van de procedure en die de rechter begrijpt.
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Het arrest stelt vast dat het onmogelijk was om binnen de termijn 
waartoe de vrijheidsberoving van de eiser wettelijk beperkt is, een 
beroep te doen op een beëdigd tolk om in het Roemeens afgelegde 
verklaringen naar het Duits te vertalen. Het verantwoordt aldus naar 
recht zijn beslissing dat het proces-verbaal waarin de naar het Frans 
vertaalde verklaring van de eiser is opgenomen, niet nietig is.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

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

18 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Orban (bij 
de balie te Eupen).

N° 53
19.1.12

1o kamer — 19 januari 2012
(F.10.0094.N)

inkomSTenbelaSTing. — algemeen. — SimulaTie. — geneeSheer. — 
rechT op uiTbaTing van cliënTeel. — verhuring aan een vennooTSchap. — 
onTvangen vergoedingen. — herkwaliFicaTie.

Gelet op het wettelijk verbod de geneeskunde uit te oefenen zonder het wette-
lijk diploma te bezitten van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, is het 
verhuren van het recht op uitbating van het cliënteel door een geneesheer-
huisarts aan een door hem opgerichte BVBA fictief en gesimuleerd, en is het 
niet die vennootschap maar wel de geneesheer-huisarts, die, ook na de liti-
gieuze overeenkomst, in werkelijkheid de geneesheer is die de geneeskunde 
beoefent, zodat de zogenaamd wegens het verhuren van het recht op uitba-
ting van het cliënteel aan de geneesheer betaalde vergoeding, in werkelijk-
heid moet beschouwd worden als bezoldigingen van bedrijfsleiders in de zin 
van de artikelen 30, 2o en 32 WIB92  (1). (Artt. 30, 2°, en 32 WIB92 en art. 2, 
§ 1, KB nr. 79 van 10 nov. 1967) 

(b. e.a. T. belgiSche STaaT, miniSTer van Financiën)

  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. De betwisting in onderhavige zaak betreft de kwalificatie van de 
inkomsten die eerste eiser, als huisarts, verworven heeft op grond van 
de “huurovereenkomst goodwill”, die hij op 23 juli 2003 had afgesloten 
met zijn artsenvennootschap, waarbij hij “het recht op uitbating van het 
cliënteel (goodwill) verbonden aan de éénmanszaak”, zijnde zijn huis-
artsenpraktijk, in huur gaf aan de vermelde burgerlijke artsenvennoot-
schap die hij onder de vorm van een bvba, genoemd “Dokter Etienne 
Beernaert”, op 3 juli 2003 had opgericht  (1).

Eerste eiser had deze inkomsten aangegeven in de personenbelasting 
voor het aanslagjaar 2004 als “inkomsten van kapitalen en roerende 
goederen” nu hij deze inkomsten beschouwde als “inkomsten van verhu-
ring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen” in de zin 
van artikel 17, § 1, 3o, WIB92, welke inkomsten worden belast aan het 
voordelige tarief van 15%.

De administratie oordeelde daarentegen dat de inkomsten die eerste 
eiser ontving uit de verhuur van het recht op uitbating van zijn cliënteel 
in werkelijkheid bedrijfsleidersbezoldigingen uitmaken, zoals bedoeld 
in artikel 32 WIB92, die belast worden aan de normale, progressieve 
tarieven.

Eisers betwistten deze herkwalificatie die de administratie met een 
bericht van wijziging van 3 maart 2006 had doorgevoerd.

Het bestreden arrest volgde het standpunt van de administratie en 
oordeelde dat, in de gegeven omstandigheden, waarbij werd aangenomen 
dat het verhuren van het recht op uitbating van het cliënteel van de 
eerste eiser fictief was en gesimuleerd, de vergoedingen die aan de eerste 
eiser werden toegekend uit hoofde van de “huurovereenkomst goodwill” 
beschouwd moeten worden als bezoldiging van bedrijfsleiders in de zin 
van de artikelen 30.2o en 32 WIB92.

6. In het derde middel voeren eisers aan dat het bestreden arrest niet 
wettig heeft beslist dat :

 — het verhuren van het recht op uitbating van het cliënteel van de 
eerste eiser, geneesheerhuisarts fictief is en gesimuleerd ;

 — het cliënteel van een geneesheer geen roerend goed is of een recht van 
de geneesheer. Niemand ook niet de geneesheer erover kan beschikken, 
het kan verkopen of verhuren ;

  (1) Over de gestelde problematiek, zie T. aFSchriFT en M. daube, Impôt des personnes 
physiques. Chronique de jurisprudence 2000-2008, Larcier, 2009, 424-431 ; J.Ph. bonTe, Genees-
heer, vennootschap en fiscus. De professionele vennootschap voor geneesheren, Brussel, 
Bruylant, 1991, 111 p. ; K. janSSenS, “Clienteel niet meer vatbaar voor verhuur ?”, Fisc. 
Act. 2010, nr. 19, 1-4 ; JVD, “verhuur clienteel : soms toch een roerend inkomen ?”, Fisco-
loog 2010, nr. 1207, 5-7 ; A. Tiberghien, Handboek voor Fiscaal Recht 2010-2011, Kluwer, 
2010, 95 en 146-153 ; H. nijS, “Geneeskunde” in APR, Wolters, 2005, 2-17 ; Cass. 4 januari 
2002, AR F.00.0110.F, AC 2002, nr. 11 ; Cass. 2 december 2004, FJF 2005, nr. 2005/128 ; Cass. 
18 december 2009, F.08.0072.F, AC 2009, nr. 767 en www.cassonline.be ; Grondwettelijk Hof 
16 september 2010, nr. 103/2010 ; Antwerpen 19 juni 2007, Fiscoloog 2007, nr. 1088, 9 ; Bergen 
17 oktober 2003, FJF 2005, 661 ; Bergen 7 maart 2008, FJF 2009, 1080 ; Gent 17 november 2007, 
Fisc. Koer. 2010, 381, met noot L. kell ; Gent 9 maart 2010, Fisc. Koer. 2010, 493.
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 — wat aan de eerste eiser werd uitbetaald voor de fictie van verhuring 
van het recht op uitbating van het cliënteel dan ook zeker niet gekwa-
lificeerd kan worden als “inkomsten uit roerende goederen” (artikel 17, 
§ 1, lid 1 WIB92) of “inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en 
concessie van roerende goederen” (artikel 17, § 1, 3o WIB92) ;

 — de eerste eiser de geneesheer is die de patiënten behandelt en de 
geneeskunde beoefent waarvoor de inkomsten worden geïnd voor en 
door de vennootschap, zoals voorzien bij artikel 3 van de statuten van 
de vennootschap ;

 — in de gegeven omstandigheden de vergoedingen die aan de eerste 
eiser worden toegekend uit hoofde van de overeenkomst tot verhuring 
van het recht op uitbating van het cliënteel dienen te worden beschouwd 
als bezoldigingen van bedrijfsleiders in de zin van de artikelen 30, 2o en 
32 WIB92.

In essentie verwijt het derde middel het bestreden arrest niet wettig 
te hebben beslist dat de overeenkomst, waarbij eerste eiser zijn cliënteel 
verhuurde aan de artsenvennootschap die hij had opgericht, fictief was 
en gesimuleerd.

7. Het derde middel kan niet tot cassatie leiden.
Vooreerst omdat de taxatie als bezoldigingen van bedrijfsleiders op 

grond van het in de artikelen 30.2o en 32 WIB/1992 neergelegd attractie-
beginsel wettig verantwoord blijft ook in de gevallen waarin er geen 
sprake is van simulatie.  (1).

Vervolgens omdat het bestreden arrest wettig heeft geoordeeld dat er 
sprake was van simulatie wat betreft de““huurovereenkomst goodwill” 
van 23 juli 2003.

Het feit dat eerste eiser zijn beroepswerkzaamheden als arts is blijven 
uitoefenen in de schoot van zijn artsenvennootschap, schraagde de vast-
stelling dat de overeenkomst van 23 juli 2003 fictief was en gesimuleerd.

In hun motieven leggen de appelrechters immers duidelijk de nadruk 
op feit dat eiser niet alleen de bedrijfsleider was van de door hem opge-
richte artsenvennootschap, maar dat hij “ook de geneesheer (is) die de 
patiënten behandelt en de geneeskunde beoefent waarvoor de inkomsten 
worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals voorzien bij artikel 3 
van de statuten van de vennootschap”  (2).

Het feit dat eerste eiser zijn activiteiten als arts gewoon heeft voort-
gezet en zijn eigen cliënteel op dezelfde wijze verder is blijven behan-
delen als voorheen, wijst er volgens de appelrechters op dat eerste eiser, 
ondanks het verhuren van zijn cliënteel aan de artsenvennootschap, het 
gebruik en genot van dit cliënteel persoonlijk en volledig heeft behouden.

Impliciet gaf het hof van beroep aldus te kennen dat eerste eiser 
kennelijk niet alle rechtsgevolgen heeft aanvaard van de door hem afge-
sloten huurovereenkomst en dat de huurgelden die hij ontving in de 
gegeven omstandigheden een vermomde vergoeding vormden voor zijn 
activiteiten als bedrijfsleider en arts binnen zijn artsenvennootschap.

  (1) Cfr. supra, nr. 4.
  (2) Folio 669, b., vierde en vijfde alinea.
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Zo oordeelde Uw Hof in een arrest van 18 december 2009 dat het arrest 
naar recht verantwoord is wanneer het, op grond van zijn overwegingen 
waaruit blijkt dat de medische activiteit uitsluitend door de arts is 
voortgezet nadat deze een overeenkomst tot verhuur van zijn cliënteel 
had gesloten met een bvba, die belast werd met het beheer en de admi-
nistratie van de medische activiteit en waarvan hij een van de bestuur-
ders is, beslist dat de partijen bij die overeenkomst niet alle gevolgen 
daarvan hebben aanvaard en dat die akte bijgevolg geveinsd is  (1).

De beslissing dat de vergoedingen die eerste eiser ontving uit hoofde 
van de overeenkomst tot verhuring van het recht op uitbating van cliën-
teel, gekwalificeerd moeten worden als bezoldigingen van bedrijfsleiders 
in de zin van de artikelen 30.2o en 32 WIB92 in zoverre deze overeenkomst 
gesimuleerd is, is bijgevolg naar recht verantwoord  (2).

Nu wettig werd beslist dat de bedoelde overeenkomst met de artsenven-
nootschap was geveinsd, kan het bestreden arrest niet worden verweten 
de verbindende kracht ervan te hebben miskend door de toepassing ervan 
te weigeren  (3), noch kan de appelrechters ten kwade worden geduid dat 
hij de rechtspersoonlijkheid van die vennootschap of de orgaantheorie 
zou hebben miskend.

8. De appelrechters gaan er m.i. ten onrechte van uit dat de inbreng van 
cliënteel van een dokter in een vennootschap niet mogelijk is, omdat de 
cliënten vrij zijn zich tot een andere dokter te wenden. Aldus gaan zij 
uit van een verkeerde voorstelling van de inhoud van het begrip cliën-
teel. Uiteraard zijn de patiënten vrij om te gaan waar zij willen, maar 
het lijdt geen twijfel dat de meeste cliënten inert zijn en blijven gaan 
waar ze dat gewoon zijn, zeker wanneer, zoals in voorkomend geval, de 
inbreng in vennootschap, op het terrein niets wijzigt aan de materiële 
wijze van zorgverstrekking. Of de dokter hen uit eigen naam behan-
delt, dan wel als werkend vennoot van een vennootschap, is immers niet 
relevant. Het is die waarschijnlijkheid dat de patiënten zullen blijven 
gaan, waar ze dat gewoon zijn, die een voorspelbare bron van toekom-
stige inkomsten oplevert en derhalve een in geld waardeerbaar actief 
uitmaakt. 

Wat er ook van zij, in het bestreden arrest vormen de vaststellingen 
dat het cliënteel van een geneesheer geen roerend goed is, noch een 
recht van de geneesheer zodat hij dit niet kan verkopen of verhuren, 
slechts overtollige overwegingen die de beslissing van de appelrechters 
dat de overeenkomst van 23 juli 2003 was gesimuleerd, niet zelfstandig 
schragen. 

In zoverre het middel opkomt tegen deze overtollige overwegingen van 
de appelrechters, is het derhalve niet ontvankelijk wegens gebrek aan 
belang.

Besluit : verwerping.

  (1) Cass. 18 december 2009, AR F.08.0072.F, AC 2009, nr. 767.
  (2) Contra : K. janSSenS, “Cliënteel niet meer vatbaar voor verhuur”, noot bij onde-

rhavig arrest, Fisc.Act. 2010, nr. 19, p. 1-4 ; cfr. Cass. 2 december 2004, AC 2004, nr. 585.
  (3) Cass. 18 december 2009, AR F.08.0072.F, AC 2009, nr. 767.
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arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 9 maart 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 juli 2011 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
drie middelen aan.

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Derde middel 

3. Artikel 2, § 1, Wet Gezondheidszorgberoepen bepaalt dat niemand de 
geneeskunde mag uitoefenen die niet het wettelijk diploma bezit van 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde.

4. Gelet op dat wettelijke verbod hebben de appelrechters naar recht 
kunnen oordelen dat het verhuren van het recht op uitbating van het 
cliëntèle van de eerste eiser, geneesheer-huisarts, aan de “Dokter Etienne 
Beernaert bvba” fictief is en gesimuleerd en dat niet die vennootschap, 
maar wel de eerste eiser ook na de litigieuze overeenkomst in werkelijk-
heid de arts is die de geneeskunde beoefent, zodat de zogenaamd wegens 
het verhuren van het recht op uitbating van het cliëntèle aan de eerste 
eiser betaalde vergoeding, in werkelijkheid moet worden beschouwd 
als bezoldigingen van bedrijfsleiders in de zin van de artikelen 30, 2o, en 
32 WIB92.

5. In zoverre het middel opkomt tegen dit oordeel en voorhoudt dat het 
niet de eiser is, maar wel de vennootschap die de patiënten behandelt, 
komt het op tegen de beoordeling in feite van de appelrechters is het 
niet ontvankelijk.

6. De beslissing van de appelrechters steunt niet alleen op de in het 
middel bekritiseerde reden dat het cliëntèle van een arts niet kan 
worden verhuurd, omdat de patiënten vrij zijn zich tot een andere arts 
te wenden, maar tevens op de zelfstandige hiervoor tevergeefs bekriti-
seerde reden dat het verhuren van het recht op uitbating van het cliën-
tèle van de eiser fictief is en gesimuleerd.

Het middel komt aldus in zoverre op tegen een overtollige reden en is 
niet ontvankelijk.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

19 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Forrier, 
waarn. eerste voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer D. Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Sandra (bij de balie te Kortrijk), 
de heer Vancolen (bij de balie te Kortrijk) en de heer De Bruyn (bij de 
balie te Kortrijk).

N° 54
19.1.12

1o kamer — 19 januari 2012
F.10.0132.N

belaSTing over de Toegevoegde waarde. — verzeT Tegen dwang-
bevel. — aFwijzing. — rechT op hoger beroep. — beperkingen. — verplich-
Ting ToT conSignaTie. — draagwijdTe.

Artikel 92, lid 2, van het Btw-wetboek, dat het recht van hoger beroep tegen 
de rechterlijke beslissing waarbij het verzet tegen het dwangbevel is afge-
wezen, onderwerpt aan de verplichting het bedrag van de verschuldigde 
sommen in consignatie te geven, strekt ertoe het instellen van dilatoire 
rechtsmiddelen die de rechten van de schatkist in gevaar zouden brengen, 
tegen te gaan en legt het bevoegde bestuur de verplichting op rekening te 
houden met de concrete gegevens van elke zaak, met inbegrip van de finan-
ciële toestand van de belastingplichtige die een voldoende draagkracht moet 
hebben om het bedrag te kunnen consigneren ; indien het hoger beroep niet 
dilatoir is, kan de aangevoerde omstandigheid dat de rechten van de schat-
kist in gevaar zijn of kunnen zijn, het opgelegde verzoek tot consignatie niet 
verantwoorden  (1). (Art. 92, tweede lid, Btw-wetboek)

(wade inTernaTional b.v.b.a. T. belgiSche STaaT,  
miniSTer van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. In oktober 2007 werd eiseres gecontroleerd door de btw-adminis-
tratie, die oordeelde dat eiseres ten onrechte btw had afgetrokken met 
betrekking tot de door haar uitgebate exploitatie van een helikopter en 
zweefvliegtuig met hulpmotor.

Hiervan werd op 12 december 2008 een proces-verbaal opgesteld, gevolgd 
door een dwangbevel van 16 december 2008, dat op 22 december 2008 aan 
eiseres betekend werd.

In totaal werd van eiseres de betaling gevorderd van 88.261,41 € btw, 
meer de intresten ad 0,8% per maand sedert 21 januari 2007 en 176.522,82 € 
boete aan 200%.

  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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Het verzet tegen voormeld dwangbevel werd bij vonnis van 26 april 2009 
van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ongegrond verklaard, 
met veroordeling van eiseres tot de kosten van het geding.

Op 4 mei 2009 legde eiseres een verzoekschrift tot hoger beroep neer, 
waarna bij aangetekend schrijven van 10 mei 2010 de btw-administratie 
verzocht om tot de consignatie over te gaan van de som van 123.000 €.

Op 27 mei 2010 heeft eiseres vervolgens een verzoekschrift neergelegd 
op grond van artikel 92 van het Btw-wetboek teneinde het verzoek tot 
consignatie als ongegrond af te wijzen.

Bij arrest van 12 oktober 2010 van het Hof van beroep te Antwerpen 
wordt dit verzoek afgewezen op het motief dat “de ontvanger op zicht 
van de concrete gegevens in redelijkheid kon besluiten tot de noodzaak 
van een consignatie van een gedeelte van het verschuldigd bedrag.”

Het is tegen deze beslissing dat eiseres onderhavig cassatieberoep 
instelt.

2. In het eerste onderdeel van het enig middel wordt aangevoerd dat het 
bestreden arrest onwettig heeft beslist dat het verzoek van eiseres op 
grond van artikel 92, derde lid, van het Btw-wetboek, dat ertoe strekt 
het consignatieverzoek van verweerder te verwerpen, ongegrond is, nu 
niet werd vastgesteld dat het hoger beroep van eiseres dilatoir is en er 
dus enkel op gericht is om de betaling van de verschuldigde bedragen 
uit te stellen. 

3. Luidens artikel 92, lid 2 van het Btw-wetboek, kan, wanneer het 
verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, tegen de rechterlijke beslis-
sing niet op geldige wijze enig rechtsmiddel worden aangewend indien 
het bedrag van de verschuldigde sommen niet in consignatie is gegeven 
binnen de twee maanden na het verzoek dat de bevoegde ambtenaar bij 
aangetekende brief tot de belastingplichtige richt.

Deze beperking van het recht op hoger beroep van de belastingplich-
tige strekt ertoe de rechten van de Schatkist veilig te stellen tegen 
dilatoire rechtsmiddelen.

De wetgever heeft gewild dat enkel dergelijke dilatoire beroepen 
verhinderd worden teneinde de rechten van de Schatkist er tegen te 
beschermen.

Ter zake kan ik verwijzen naar volgende passus uit mijn schriftelijke 
conclusie voorafgaand aan het arrest van Uw Hof van 3 januari 2003 (AR 
nr. C.00.0318.N, AC 2003, nr. 6) :

“II. 3. De ratio legis van artikel 92, tweede lid, BTW-Wetboek.
Deze wetsbepaling is geïnspireerd door artikel 202.2, derde lid van het 

Wetboek der met de Zegel gelijkgestelde taksen, waarin de ontvanke-
lijkheid van het beroep tegen een rechterlijke beslissing waarbij het 
verzet tegen het dwangschrift verworpen werd zonder meer afhankelijk 
wordt gemaakt van de consignatie van de betwiste belasting (met toebe-
horen) tot betaling waarvan de belastingschuldige in eerste aanleg werd 
veroordeeld (cfr. Arbitragehof, nr. 73/92, 18 november 1992, r.o. B1, B.S., 
16 januari 1993, 707).

Het doel van artikel 202.2 van het W. Taksen werd in het verslag 
aan de Koning bij het Koninklijk Besluit nr. 127 van 28 februari 1935 
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bevattende vereenvoudigingsmaatregelen en maatregelen tot voorko-
ming van bedrog inzake zegelrechten en met de zegel gelijkgestelde 
taxes (B.S., 3 maart 1935, 1280) als volgt verwoord : “Welnu, sinds enige 
tijd, gebeurt het meer en meer dat schuldenaars vervolgd tot betaling 
van ontegensprekelijk verschuldigde rechten, de vordering van het 
bestuur verlammen door de zaak voor het gerecht te brengen zonder 
enige ernstige bewijsvoering en, zo doende, ertoe geraken jaren lang de 
betaling van hun schuld te verdagen. Daaruit volgt een hoogst nade-
lige vertraging in het invorderen der Staatspenningen en wat, erger 
is, in sommige gevallen het totaal verlies van de schuldvordering van 
de Staat, omdat de belanghebbende intussen helemaal onvermogend is 
geworden, iets waarop hij overigens soms gerekend heeft wanneer hij 
zulke handelswijze aanwendde”.

Met artikel 92 BTW-wetboek had de wetgever dezelfde bedoeling nl. 
vermijden dat de betaling van de belasting (de verschuldigde BTW) wordt 
verdaagd of uitgesteld door vertragingspogingen van de belastingplich-
tige (Memorie van Toelichting, Gedr. St., Kamer, B.Z., 1968, nr. 88, p. 71 ; 
Verslag namens de Verenigde Commissies voor de Economische Zaken 
en de Financiën, Gedr. St., Senaat, 1968-69, 20 juni 1968, nr. 445, p. 221).

Op grond van artikel 92, tweede lid BTW-wetboek kan de fiscus het 
hoger beroep in BTW-geschillen afhankelijk maken van een voorafgaande 
consignatie van de verschuldigde belasting. Door het invoeren van deze 
bepaling gaf de wetgever aan de fiscus de mogelijkheid om een “dam op 
te werpen” tegen manifest ongegronde dilatoire hogere beroepen, die 
enkel de bedoeling hadden de betaling van de verschuldigde sommen uit 
te stellen” (S. verTommen, “BTW-consignatieverplichting : gebonden of 
discretionaire bevoegdheid ?”, in Fiscaal praktijkboek ‹95-’96 Indirecte 
belastingen, (149), 158).

4. Artikel 92, tweede lid, van het Btw-wetboek legt aan het bevoegde 
bestuur op om bij de uitoefening van die discretionaire bevoegdheid reke-
ning te houden met de concrete gegevens van elke zaak, met inbegrip 
van de financiële toestand van de belastingplichtige (Cass. 10 december 
2010, AR F.09.0100.N, AC 2010, nr. 728, met concl. van het O.M. ; Cass. 
15 oktober 2009, AR F.08.0001.N, RW 2010-11, 198, met noot L. vanden-
berghe ; Cass. 3 januari 2003, AR C.00.0318.N, AC 2003, nr. 6, met concl. 
van het O.M.).

Zowel de rechtspraak als de rechtsleer hebben specifiek aandacht 
besteed aan de situatie van de belastingplichtige die niet over de nodige 
financiële middelen beschikt om het gevraagde bedrag te consigneren.  (1) 

Auteur Van Orshoven werkte deze problematiek verder uit. Hij acht 
het weinig waarschijnlijk dat een belastingplichtige die niet kan betalen 
hoger beroep instelt om louter dilatoire redenen d.w.z. om uitstel van 
betaling af te dwingen of om in afwachting van de uitspraak over zijn 

  (1) Zie bv. Antwerpen, 21 april 1998, F.J.F., 1998, nr. 98/207 (De belastingplichtige 
beschikt niet over de vereiste financiële middelen om te consigneren, bijgevolg is het 
verzoek onredelijk). Zie tevens Antwerpen, 17 april 2007, F.J.F., 2007/292 (Enkel in geval 
van fraude, een dilatoir beroep en indien de financiële toestand van de belastingschul-
dige het toelaat, zal het totaal bedrag aan belasting, interesten en boeten in consi-
gnatie worden gevraagd). 

ARREST-2012-01.indb   170 17/01/13   17:27



N° 54 - 19.1.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 171

beroep zijn insolvabiliteit te organiseren (vermits hij reeds insolvabel 
is). Indien de belastingplichtige insolvabel is, kan de ontvanger de vraag 
tot consignatie bijgevolg niet voldoende naar recht motiveren.  (1)

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dit leidt tot een schending van 
de Grondwet :

“B.6. Daarentegen heeft genoemde bepaling in de interpretatie 
die de verwijzende rechter eraan heeft gegeven, waarin de bevoegde 
administratie in ieder geval de verplichting heeft de consignatie te 
vragen, ongeacht de concrete situatie van de belastingplichtige, tot 
gevolg dat in geen enkele hypothese een rechtzoekende die niet over 
de noodzakelijke middelen beschikt om de gevraagde consignatie 
te verrichten een ontvankelijk beroep vermag in te stellen. Aldus 
belemmert de wetgever op een discriminerende manier de uitoefening 
van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak.” (Arbitragehof, 
arrest nr. 75/95 van 9 november 1995, www.arbitrage.be ; Arbitragehof, 
arrest nr. 44/95 van 6 juni 1995, www.arbitrage.be).

Ook auteur E. VAN BRUSTUM heeft zich in dezelfde zin uitgesproken 
over de problematiek van de insolvabele belastingplichtige :

“Il n’est pas indifférent, à ce stade, d’avoir égard au commentaire 
T.V.A., doctrine administrative en la matière. On peut ainsi lire que le 
receveur de la T.V.A. pet demander la consignation à condition qu’un 
certain nombre de conditions soient remplies. Outre le fait qu’il faut 
toujours que la demande soit relative à un appel dilatoire, qu’il doit être 
tenu compte de toutes les données concrètes du dossier, c’est surtout 
le fait que le receveur doit être d’avis que la situation financière de 
l’assujetti permette d’effectuer la consignation ou qu’il a la possibilité 
d’y substituer une sureté réelle ou personnelle qui retient l’attention. 
En effet, ainsi que la rappelle le commentaire T.V.A., cette disposition 
a été introduite de par le fait que l’imposition d’une consignation à un 
redevable insolvable a été considérée comme discriminatoire. (…) En 
effet, si la consignation est un mécanisme destiné à empêcher l’assujetti 
d’introduire des recours dilatoires destinés uniquement à prolonger la 
contestation et l’impossibilité pour le Trésor de récupérer les sommes 
litigieuses, encore faut-il savoir s’il peut être recouru à ce mécanisme 
pour empêcher un assujetti de soumettre son litige à un juge d’appel 
quand bien même il ne dispose pas des sommes qui lui sont réclamées. 
Le risque encouru par l’Etat est donc partiellement voire totalement 
inexistant puisque en toute hypothèse l’assujetti ne dispose pas des 
sommes qui lui sont réclamées.” (E. van bruSTum, “Taxe sur la valeur 
ajoutée : consignation et droit d’appel : à la recherche de l’équilibre 
entre les droits du Trésor et le droit à un procès équitable”, R.G.C.F., 
2008, p. 122).

Inderdaad, heeft het geen zin om aan een belastingplichtige, die al 
insolvabel is en derhalve niet in staat is aan enig verzoek tot consignatie 
of zekerheidstelling te voldoen, dergelijke verplichting op te leggen, 
vermits een belastingplichtige die toch niet kan betalen überhaupt geen 

  (1) P. van orShoven, “Consignatie of geen consignatie ? That’s the question… Oefe-
ningen in administratief (proces)recht bij BTW-geschillen”, T.F.R., 1994, (51), 54, nr. 7 
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hoger beroep met dilatoir karakter kan instellen, gezien uitstel van beta-
ling afdwingen of in afwachting van de uitspraak over zijn beroep zijn 
insolvabiliteit organiseren niets bijbrengt en zonder effect blijft, omdat 
hij toch al niet kan betalen en de rechten van de Schatkist door dat 
beroep ook niet ernstiger in het gedrang worden gebracht dan ze al zijn.

5. De appelrechters stellen dienaangaande op p. 7-8 het volgende vast : 
“2.9. – Uit het verzoek tot consignatie blijkt dat de ontvanger de solva-

biliteit van (eiseres) heeft onderzocht en heeft vastgesteld dat de vennoot-
schap, na het afstoten van waardevol actief, geen enkel waardevol actief 
element (roerend of onroerend) meer bezit dat tot waarborg/dekking van de 
fiscale schulden zou kunnen dienen, dat er een blijvende negatieve aangroei 
is van het eigen vermogen en dat uit de balans blijkt dat bij tegeldemaking 
van het actief het passief nog niet voor een fractie gedekt is. 

(Eiseres) betwist deze vaststellingen niet en stelt zelf dat zij “geen 
activiteiten meer heeft en haar vermogen is verdwenen”. Zij brengt ook 
geen stukken bij om haar solvabiliteit aan te tonen. Zij biedt evenmin 
aan om een zakelijke of persoonlijke zekerheid te stellen.”

6. Ofschoon de appelrechters aldus vaststelden dat eiseres insolvabel 
is, hebben zij nagelaten te onderzoeken of het hoger beroep van eiseres 
dilatoir is zoals vereist voor de toepassing van artikel 92, lid 2, van het 
Btw-wetboek. 

De appelrechters gaan er daarbij verkeerdelijk van uit dat de vraag “of 
er al, dan niet sprake is van een dilatoir hoger beroep zal dienen beoor-
deeld te worden bij de behandeling ten gronde”.

Het eerste onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : vernietiging.

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest door het hof van beroep 
te Antwerpen van op 12 oktober 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 26 september 2011 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

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

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens het toepasselijke artikel 92 Btw-wetboek kan, wanneer het 
verzet tegen een dwangbevel is afgewezen, tegen de rechterlijke beslis-
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sing niet op geldige wijze enig rechtsmiddel worden aangewend, indien 
het bedrag van de verschuldigde sommen of een gedeelte daarvan vast-
gesteld door de ontvanger, niet in consignatie is gegeven binnen twee 
maanden na het verzoek dat de bevoegde ambtenaar bij aangetekende 
brief tot de belastingschuldige richt.

Die bepaling strekt ertoe het instellen van dilatoire rechtsmiddelen 
die de rechten van de schatkist in gevaar zouden brengen, tegen te gaan.

Zij legt aan het bevoegde bestuur de verplichting op rekening te houden 
met de concrete gegevens van elke zaak, met inbegrip van de financiële 
toestand van de belastingplichtige die een voldoende draagkracht moet 
hebben om het bedrag te kunnen consigneren.

3. Indien het hoger beroep niet dilatoir is, kan de aangevoerde omstan-
digheid dat de rechten van de schatkist in gevaar zijn of kunnen zijn, het 
opgelegde verzoek tot consignatie niet verantwoorden.

4. De appelrechters stellen niet vast dat het hoger beroep dilatoir is.
5. De appelrechters verantwoorden niet naar recht hun beslissing dat 

de ontvanger op zicht van de concrete gegevens in redelijkheid kon 
besluiten tot de noodzaak van de consignatie van een gedeelte van het 
verschuldigde bedrag.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

19 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer 
De Bruyn.

N° 55
19.1.12

1o kamer — 19 januari 2012
(F.10.0133.N)

inkomSTenbelaSTingen. — aanSlagprocedure. — onTheFFing. — over-
belaSTingen. — maTeriële vergiSSing. — begrip.

De materiële vergissing waardoor de directeur der belastingen buiten de 
bezwaartermijn, ontheffing van overbelasting mag verlenen, is een feite-
lijke vergissing die voortvloeit uit een misvatting omtrent het bestaan van 
materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de aanslag wettelijke grondslag 
mist ; het invullen in de aangifte in de vennootschapsbelasting van andere 
cijfers dan de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening kan 
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op een materiële vergissing van de accountant berusten  (1). (Art. 376, § 1, 
WIB92)

(belgiSche STaaT, miniSTer van Financiën  
T. daTa ServiceS belgium b.v.b.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

I. De feiten en procedurevoorgaanden

Op 5.3.1999 werd de jaarrekening met betrekking tot boekjaar 1998 door 
de algemene vergadering van verweerster in cassatie goedgekeurd. 
Omwille van een fout in deze jaarrekening, werd deze aangepast en zo in 
overeenstemming gebracht met de boekhoudkundige vereiste dat de 
jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen dient te geven.

De omzet bevatte in de oorspronkelijke jaarrekening immers ten 
onrechte een bedrag van 13.295.000 BEF op te maken facturen. In de gecor-
rigeerde jaarrekening werd de omzet dan ook verminderd met 13.295.000 
BEF, met als gevolg dat het boekhoudkundig (en fiscaal) resultaat even-
eens met dit bedrag daalde. Hierdoor steeg het fiscaal overdraagbaar 
verlies over het aanslagjaar 1999 van 1.304.715 BEF tot 14.599.715 BEF (nl. 
1.304.715 + 13.295.000). De gecorrigeerde jaarrekening werd goedgekeurd 
op 26.2.2000.

Een week na de goedkeuring van de gecorrigeerde jaarrekening van 
boekjaar 1998, nl. op 3.3.2000, werd de jaarrekening van boekjaar 1999 
goedgekeurd. Bij het opstellen van deze jaarrekening werd uitgegaan 
van de gecorrigeerde jaarrekening over boekjaar 1998.

In de fiscale aangifte over het aanslagjaar 2000 werd bij de fiscale 
verliezen echter niet de gecorrigeerde situatie over het vorige aanslag-
jaar (nl. 14.599.715 BEF) ingevuld, maar werden “per vergissing” toch de 
oorspronkelijke (verkeerde) verliezen van 1.304.715 BEF ingevuld.

Op 7.2.2001 werd overeenkomstig de (per vergissing verkeerdelijk inge-
vulde) gegevens van de aangifte een aanslag gevestigd voor aanslagjaar 
2000 onder kohierartikel 810438478.

Hieromtrent werd door de gevolmachtigde van verweerster in cassatie 
op 31.7.2001 overeenkomstig art. 376 WIB92 een verzoekschrift tot ambts-
halve ontheffing ingediend wegens materiele vergissing. Hierin wordt 
uiteengezet dat bij de aangifte over aanslagjaar 2000 per vergissing de 
fiscale verliezen zoals die bleken uit de oorspronkelijke jaarrekening 
van boekjaar 1998 werden overgenomen en niet de verliezen zoals deze 
bleken uit de gecorrigeerde jaarrekening, een vergissing te wijten aan 
het feit dat de gevolmachtigde van verweerster in cassatie het dossier 
net had overgenomen van een ander boekhoudkantoor.

Op 29.11.2002 deelt de administratie haar voorlopige standpunt mee, nl. 
dat volgens de administratie geen vergissing werd rechtgezet, maar dat 
werd teruggekomen op een genomen beslissing. Evenmin zou er sprake 
zijn van een dubbele belasting, waardoor de administratie overwoog het 
verzoekschrift tot ambtshalve ontheffing af te wijzen.

  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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op een materiële vergissing van de accountant berusten  (1). (Art. 376, § 1, 
WIB92)

(belgiSche STaaT, miniSTer van Financiën  
T. daTa ServiceS belgium b.v.b.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

I. De feiten en procedurevoorgaanden

Op 5.3.1999 werd de jaarrekening met betrekking tot boekjaar 1998 door 
de algemene vergadering van verweerster in cassatie goedgekeurd. 
Omwille van een fout in deze jaarrekening, werd deze aangepast en zo in 
overeenstemming gebracht met de boekhoudkundige vereiste dat de 
jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen dient te geven.

De omzet bevatte in de oorspronkelijke jaarrekening immers ten 
onrechte een bedrag van 13.295.000 BEF op te maken facturen. In de gecor-
rigeerde jaarrekening werd de omzet dan ook verminderd met 13.295.000 
BEF, met als gevolg dat het boekhoudkundig (en fiscaal) resultaat even-
eens met dit bedrag daalde. Hierdoor steeg het fiscaal overdraagbaar 
verlies over het aanslagjaar 1999 van 1.304.715 BEF tot 14.599.715 BEF (nl. 
1.304.715 + 13.295.000). De gecorrigeerde jaarrekening werd goedgekeurd 
op 26.2.2000.

Een week na de goedkeuring van de gecorrigeerde jaarrekening van 
boekjaar 1998, nl. op 3.3.2000, werd de jaarrekening van boekjaar 1999 
goedgekeurd. Bij het opstellen van deze jaarrekening werd uitgegaan 
van de gecorrigeerde jaarrekening over boekjaar 1998.

In de fiscale aangifte over het aanslagjaar 2000 werd bij de fiscale 
verliezen echter niet de gecorrigeerde situatie over het vorige aanslag-
jaar (nl. 14.599.715 BEF) ingevuld, maar werden “per vergissing” toch de 
oorspronkelijke (verkeerde) verliezen van 1.304.715 BEF ingevuld.

Op 7.2.2001 werd overeenkomstig de (per vergissing verkeerdelijk inge-
vulde) gegevens van de aangifte een aanslag gevestigd voor aanslagjaar 
2000 onder kohierartikel 810438478.

Hieromtrent werd door de gevolmachtigde van verweerster in cassatie 
op 31.7.2001 overeenkomstig art. 376 WIB92 een verzoekschrift tot ambts-
halve ontheffing ingediend wegens materiele vergissing. Hierin wordt 
uiteengezet dat bij de aangifte over aanslagjaar 2000 per vergissing de 
fiscale verliezen zoals die bleken uit de oorspronkelijke jaarrekening 
van boekjaar 1998 werden overgenomen en niet de verliezen zoals deze 
bleken uit de gecorrigeerde jaarrekening, een vergissing te wijten aan 
het feit dat de gevolmachtigde van verweerster in cassatie het dossier 
net had overgenomen van een ander boekhoudkantoor.

Op 29.11.2002 deelt de administratie haar voorlopige standpunt mee, nl. 
dat volgens de administratie geen vergissing werd rechtgezet, maar dat 
werd teruggekomen op een genomen beslissing. Evenmin zou er sprake 
zijn van een dubbele belasting, waardoor de administratie overwoog het 
verzoekschrift tot ambtshalve ontheffing af te wijzen.

  (1) Zie de conclusie van het O.M.

Bij directoriale beslissing van 25.2.2003 werd het verzoek tot ambts-
halve ontheffing afgewezen op grond van de redenering zoals deze reeds 
werd uiteengezet in het voormelde voorlopige standpunt.

Tegen deze beslissing werd door verweerster in cassatie op 14.3.2003 een 
vordering in rechte ingediend. Bij vonnis van 12 januari 2009 oordeelde 
de eerste rechter dat het verzoek tot ambtshalve ontheffing op grond 
van art. 376 WIB92 gegrond is vermits het hier wel degelijk gaat om een 
materiele vergissing.

Eiser in cassatie tekende tegen dit vonnis beroep aan bij het Hof van 
Beroep te Gent op 19.5.2009.

Het Hof van Beroep te Gent verwijst naar vorige cassatierechtspraak 
om te oordelen dat het invullen in de aangifte voor aanslagjaar 2000 van 
andere cijfers dan deze van een goedgekeurde jaarrekening over boek-
jaar 1999, een materiele vergissing inhoudt in de zin van art. 376 WIB92, 
nl. een feitelijke vergissing als gevolg van een misvatting omtrent het 
bestaan van materiele gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting 
wettelijke grondslag mist.

Van een beslissing bij het invullen van de onjuiste cijfers in de aangifte 
kan volgens het Hof geen sprake zijn, gezien het hier gaat om de jaar-
rekening over boekjaar 1999, die werd goedgekeurd, rekeninghoudende 
met de verbeterde jaarrekening over boekjaar 1998.

Het lijkt voor het Hof aannemelijk dat het een vergissing van de accoun-
tant betreft om reden dat deze accountant het dossier pas overnam van 
een ander boekhoudkantoor.

Tot slot stelt het Hof van Beroep nog dat verweerster in cassatie, door 
voor het boekjaar 1999 de onjuiste actiefpost van 13.295.000 BEF te weren, 
zij heeft willen voldoen aan haar verplichting een getrouw beeld van de 
werkelijke toestand van de onderneming te geven en zij niet in strijd 
met enige bepaling van de toen geldende boekhoudwetgeving handelde.

II. de voorziening in caSSaTie

1. In het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel werpt eiser in 
cassatie de mogelijke schending op van de artikelen 376, § 1 WIB92 jo. 
art. 371 WIB92 en 23 WIB92, zoals van toepassing voor aanslagjaar 2000. 

2. Artikel 376 WIB92 bepaalt dat de Directeur der Belastingen of de 
door hem gedelegeerde ambtenaar ambtshalve ontheffing van de over-
belastingen verleent die voortvloeien uit : “materiële vergissingen, uit 
dubbele belasting, alsmede van die welke zouden blijken uit afdoende 
bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen 
of inroepen door de belastingschuldige wordt verantwoord door gewet-
tigde redenen…”.

Een materiële vergissing heeft betrekking op rekenfouten, schrijf-
fouten of andere grove vergissingen, onafhankelijk van de juridische 
beoordeling, hetzij van de belastbaarheid, hetzij van de belastbare 
grondslagen (Com. IB art. 376/6 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

Uit de vaste rechtspraak van Uw Hof volgt dat een materiële  vergissing 
in de zin van artikel 376 WIB92, een feitelijke vergissing is die  voortvloeit 
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uit een misvatting omtrent het bestaan van materiële gegevens bij 
ontstentenis waarvan de aanlag wettelijke grondslag mist  (1).

3. Nadat door verweerster in cassatie werd vastgesteld dat in boek-
jaar 1998 een bedrag van 13.295.000 BEF in de omzet werd opgenomen 
zonder dat die omzet werkelijk werd gerealiseerd, werd de jaarrekening 
over boekjaar 1998 (aanslagjaar 1999) verbeterd opdat zij, overeenkom-
stig art. 3 van het KB van 8 oktober 1976 (nu art. 24 van het KB van 
het Wetboek van Vennootschappen) een getrouw en werkelijk beeld zou 
geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de 
vennootschap.

Daartoe werd de algemene vergadering van verweerster in cassatie 
bijeengeroepen op 26.2.2000.

Op 3.3.2000 werd de jaarrekening over boekjaar 1999 (aanslagjaar 2000) 
goedgekeurd. Bij het opstellen van deze jaarrekening werd uitgegaan 
van de gecorrigeerde jaarrekening over boekjaar 1998.

In de fiscale aangifte over het aanslagjaar 2000 werd in het vak van 
de fiscale verliezen van het vorige aanslagjaar (aj. 1999) echter niet de 
gecorrigeerde situatie (nl. 14.599.715 BEF) ingevuld, maar werden per 
vergissing de oorspronkelijke (verkeerde) verliezen (nl. 1.304.715 BEF) 
ingevuld, wat een loutere schrijffout uit onachtzaamheid uitmaakt.

Op grond van art. 376 § 1 WIB92 kon verweerster in cassatie dan ook 
deze materiële vergissing rechtzetten.

4. Volgens eiser in cassatie is het in het kader van de procedure van 
ambtshalve ontheffing, de onderzoekende ambtenaar en de rechter 
niet toegelaten de grieven (inzonderheid betreffende het bestaan en de 
grootte van de vorige verliezen) te onderzoeken.

In de procedure ambtshalve ontheffing werd door verweerster in 
cassatie de rechtzetting van een materiële vergissing gevraagd. Uiter-
aard is het de onderzoekende ambtenaar en rechter dan toegestaan om 
te onderzoeken of er van een materiele vergissing sprake is, wat impli-
ceert dat zowel de oorspronkelijk verkeerd aangegeven, als de ter kennis 
gebrachte juiste cijfers worden onderzocht.

  (1) Cass. 23 juni 1997, AR F.96.0122.F, AC 1997, nr. 292 ; Cass. 10 november 1997, AR 
F.97.0013.F, AC 1997 nr. 463 ; Cass. 19 december 1997, AR F.97.0067.F, AC 1997, nr. 574 ; 
zie tevens Cass. 2 februari 1977, AC 1977, 627 ; Cass. 6 oktober 1983, AR F.606.F, nr. 76 ; 
Cass. 20 juni 1991, AR F.1104.F, nr. 547 ; Cass. 6 juni 1997, AR F.94.0076.N, nr. 262 ; Cass. 26 
september 1997, AR F.97.0044.F, nr. 370 ; Cass. 2 december 1999, AR F.96.0049.N, nr. 651 ; 
Antwerpen 10 september 1998, Fisc. Koer. 1998, 494 ; Antwerpen 11 januari 2011, Fiscoloog, 
2011, nr. 1248, p. 14 ; Bergen 18 april 2007, FJF 2009, nr. 2009/136 ; Bergen 19 maart 2008, 
JDF 2008, 220 ; Brussel 28 februari 2001, TFR 2001, 545, met noot T. lauwerS, “Toepassing 
van ambtshalve ontheffing : is er sprake van een materiële vergissing of eerder van een 
vergissing van intellectuele aard ?” ; Brussel 12 september 2003, FJF 2004, nr. 2004/114 ; 
Brussel 17 maart 2004, FJF 2004, nr. 2004/231 ; Brussel 22 september 2005, Fisc. Koer. 2005, 
632 ; Gent 15 januari 2003, RGCF 2004/1, 47 ; Gent 9 maart 2004, Fisc. Koer. 2004, 464 ; Gent 26 
mei 2004, TFR 2005, 54 met noot F. kranSFeld, “De bindende kracht van de jaarrekening : 
wat is een materiële vergissing die mag worden rechtgezet ?” ; Gent 17 oktober 2006, TFR 
2007, 643 ; Gent 14 september 2010, Fisc. Koer. 2010, 632 ; I. de Troyer en L. vandenberghe, 
Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen, Intersentia, 2010, 215-221 ; R. ForeS-
Tini, “Het begrip materiële vergissing in artikel 277, § 1 van het Wetboek van de Inkoms-
tenbelastingen”, TFR 1991, 362-367 ; A. Tiberghien, Handboek voor Fiscaal Recht 2010-
2011, Kluwer, 2010, 721-723 ; R. roSoux, “La notion d’erreur matérielle”, RGCF 2004/1, 5-11.
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uit een misvatting omtrent het bestaan van materiële gegevens bij 
ontstentenis waarvan de aanlag wettelijke grondslag mist  (1).

3. Nadat door verweerster in cassatie werd vastgesteld dat in boek-
jaar 1998 een bedrag van 13.295.000 BEF in de omzet werd opgenomen 
zonder dat die omzet werkelijk werd gerealiseerd, werd de jaarrekening 
over boekjaar 1998 (aanslagjaar 1999) verbeterd opdat zij, overeenkom-
stig art. 3 van het KB van 8 oktober 1976 (nu art. 24 van het KB van 
het Wetboek van Vennootschappen) een getrouw en werkelijk beeld zou 
geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de 
vennootschap.

Daartoe werd de algemene vergadering van verweerster in cassatie 
bijeengeroepen op 26.2.2000.

Op 3.3.2000 werd de jaarrekening over boekjaar 1999 (aanslagjaar 2000) 
goedgekeurd. Bij het opstellen van deze jaarrekening werd uitgegaan 
van de gecorrigeerde jaarrekening over boekjaar 1998.

In de fiscale aangifte over het aanslagjaar 2000 werd in het vak van 
de fiscale verliezen van het vorige aanslagjaar (aj. 1999) echter niet de 
gecorrigeerde situatie (nl. 14.599.715 BEF) ingevuld, maar werden per 
vergissing de oorspronkelijke (verkeerde) verliezen (nl. 1.304.715 BEF) 
ingevuld, wat een loutere schrijffout uit onachtzaamheid uitmaakt.

Op grond van art. 376 § 1 WIB92 kon verweerster in cassatie dan ook 
deze materiële vergissing rechtzetten.

4. Volgens eiser in cassatie is het in het kader van de procedure van 
ambtshalve ontheffing, de onderzoekende ambtenaar en de rechter 
niet toegelaten de grieven (inzonderheid betreffende het bestaan en de 
grootte van de vorige verliezen) te onderzoeken.

In de procedure ambtshalve ontheffing werd door verweerster in 
cassatie de rechtzetting van een materiële vergissing gevraagd. Uiter-
aard is het de onderzoekende ambtenaar en rechter dan toegestaan om 
te onderzoeken of er van een materiele vergissing sprake is, wat impli-
ceert dat zowel de oorspronkelijk verkeerd aangegeven, als de ter kennis 
gebrachte juiste cijfers worden onderzocht.

  (1) Cass. 23 juni 1997, AR F.96.0122.F, AC 1997, nr. 292 ; Cass. 10 november 1997, AR 
F.97.0013.F, AC 1997 nr. 463 ; Cass. 19 december 1997, AR F.97.0067.F, AC 1997, nr. 574 ; 
zie tevens Cass. 2 februari 1977, AC 1977, 627 ; Cass. 6 oktober 1983, AR F.606.F, nr. 76 ; 
Cass. 20 juni 1991, AR F.1104.F, nr. 547 ; Cass. 6 juni 1997, AR F.94.0076.N, nr. 262 ; Cass. 26 
september 1997, AR F.97.0044.F, nr. 370 ; Cass. 2 december 1999, AR F.96.0049.N, nr. 651 ; 
Antwerpen 10 september 1998, Fisc. Koer. 1998, 494 ; Antwerpen 11 januari 2011, Fiscoloog, 
2011, nr. 1248, p. 14 ; Bergen 18 april 2007, FJF 2009, nr. 2009/136 ; Bergen 19 maart 2008, 
JDF 2008, 220 ; Brussel 28 februari 2001, TFR 2001, 545, met noot T. lauwerS, “Toepassing 
van ambtshalve ontheffing : is er sprake van een materiële vergissing of eerder van een 
vergissing van intellectuele aard ?” ; Brussel 12 september 2003, FJF 2004, nr. 2004/114 ; 
Brussel 17 maart 2004, FJF 2004, nr. 2004/231 ; Brussel 22 september 2005, Fisc. Koer. 2005, 
632 ; Gent 15 januari 2003, RGCF 2004/1, 47 ; Gent 9 maart 2004, Fisc. Koer. 2004, 464 ; Gent 26 
mei 2004, TFR 2005, 54 met noot F. kranSFeld, “De bindende kracht van de jaarrekening : 
wat is een materiële vergissing die mag worden rechtgezet ?” ; Gent 17 oktober 2006, TFR 
2007, 643 ; Gent 14 september 2010, Fisc. Koer. 2010, 632 ; I. de Troyer en L. vandenberghe, 
Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen, Intersentia, 2010, 215-221 ; R. ForeS-
Tini, “Het begrip materiële vergissing in artikel 277, § 1 van het Wetboek van de Inkoms-
tenbelastingen”, TFR 1991, 362-367 ; A. Tiberghien, Handboek voor Fiscaal Recht 2010-
2011, Kluwer, 2010, 721-723 ; R. roSoux, “La notion d’erreur matérielle”, RGCF 2004/1, 5-11.

Anders redeneren zou immers tot het gevolg leiden dat een mate-
riële vergissing nooit kan worden rechtgezet, vermits niet zou kunnen 
worden nagegaan welk het juiste bedrag is dat in de plaats van de vergis-
sing moet komen, sterker nog, dat nooit tot een materiële vergissing 
kan besloten worden vermits niet mag nagegaan worden welke de juiste 
cijfers volgens de belastingplichtige moeten zijn.

Eiser in cassatie stelt dat in het kader van de vraag of er in casu sprake 
is van een materiele vergissing bij het vermelden in de aangifte van 
de vorige verliezen, dient nagegaan te worden of in het vorige boek-
jaar sprake was van zulk verlies. Dit neemt evenwel niet weg dat in 
de aangifte over aanslagjaar 2000 wel degelijk enkel sprake is van een 
materiële vergissing, nl. de invulling van een verkeerd bedrag aan vorige 
verliezen. Dit blijkt uit het feit dat het aangegeven bedrag ‘vorige 
verliezen’ lager is dan het bedrag aan vorige verliezen vermeld in de 
samen met de aangifte overgemaakte jaarrekening over boekjaar 1999. 
Aldus mag de rechtzetting bij verzoekschrift tot ambtshalve ontheffing 
worden gevraagd, zoals verweerster in cassatie deed.

Deze situatie is vergelijkbaar met een situatie waar de aangegeven 
bedrijfslasten lager liggen dan wat gedetailleerd wordt in de bij de 
aangifte gevoegde bijlagen. Hiervan wordt door de administratie zelf 
aangenomen dat dit een materiële vergissing betreft (Brussel 5 november 
1985, FJF 86/161, vermeld in Comm.IB nr. 376/7).

5. Eiser in cassatie haalt nog aan dat een door de algemene vergade-
ring goedgekeurde jaarrekening de vennootschap bindt en dat de fiscale 
administratie niet verplicht is rekening te houden met de correcties die 
de algemene vergadering doorvoert aan een jaarrekening die ze voordien 
had goedgekeurd. Zulks is m.i. in casu niet relevant. 

Voor aanslagjaar 2000 werd de jaarrekening immers op geen enkele 
wijze gewijzigd ; er werd enkel een materiele vergissing begaan bij het 
invullen van de aangifte.

Hierbij dient vermeld dat noch de aangifte, noch de jaarrekening op 
zich de titel zijn van de belastingschuld ; zij zijn enkel een door de wet 
opgelegde formaliteit  (1). De fiscale schuld kan bijgevolg nooit ontstaan 
uit wilsovereenstemming of uit bekentenis, maar enkel uit de wet die 
moet worden toegepast op de feiten zoals ze zich daadwerkelijk hebben 
voorgedaan  (2).

6. Terecht wordt door eiser in cassatie opgemerkt dat wanneer naar 
aanleiding van een latere algemene vergadering wordt teruggekomen 
op eerdere beslissingen, deze rechtzettingen niet tegenstelbaar zijn aan 
de fiscus.

Ten onrechte echter stelt de administratie dat verweerster in cassatie, 
door de verbetering van haar aangifte over aanslagjaar 2000 (boek-
jaar 1999), terug wenst te komen op een beslissing van de algemene 
vergadering.

  (1) S. huySman, “De bindende kracht van de jaarrekening”, in Gentse geschriften over 
fiscaal recht en fiscaliteit, Kalmthout, Biblo, 1989, 55.

  (2) S. van crombrugge, “De bindende kracht van de jaarrekeningen”, T.R.V. 1988, 159.
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Het enige waar verweerster in cassatie voor aanslagjaar 2000 wenst 
op terug te komen, is op het bedrag dat door haar gevolmachtigde in 
de aangifte bij de fiscale verliezen over het vorige aanslagjaar (nl. 1999) 
werd vermeld, vermits hier per vergissing niet de gecorrigeerde situatie 
(nl. 14.599.715 BEF) werd ingevuld, “maar het bedrag aan oorspronkelijke 
(verkeerde) verliezen, nl. 1.304.715 BEF.”

Voor aanslagjaar 2000 (boekjaar 1999) is evenwel geen sprake van een 
beslissing tot correctie of het terugkomen op een beslissing van de alge-
mene vergadering, laat staan van een wijziging van de jaarrekening.

Het Hof van Beroep oordeelde daarom ook dat, gezien de beslissingen 
van de algemene vergadering waarbij de jaarrekening 1998 werd recht-
gezet en de jaarrekening 1999 werd goedgekeurd rekeninghoudend met 
de verbeterde jaarrekening 1998, niet gesteld kan worden dat bij het 
invullen van de onjuiste cijfers in de aangifte (m.b.t. aanslagjaar 2000) 
een beslissing werd genomen of een appreciatie werd gedaan.

Het lijkt het Hof van Beroep aannemelijk dat het een vergissing 
betreft van de accountant van verweerster in cassatie, zoals verweerster 
in cassatie aan de administratie meedeelde, om reden dat deze accoun-
tant het dossier pas overnam van een ander boekhoudkantoor.

Verweerster in cassatie betwist niet dat op 26.2.2000 wel degelijk een 
beslissing tot correctie werd genomen, maar deze beslissing had betrek-
king op de jaarrekening van boekjaar 1998 (aanslagjaar 1999), en niet op 
die van boekjaar 1999 (aanslagjaar 2000).

Vermits voor boekjaar 1998 (aanslagjaar 1999) sprake was van een 
beslissing tot correctie door de algemene vergadering, werd voor dat 
jaar (aanslagjaar 1999) geen wijziging van de aangifte nagestreefd, aange-
zien een dergelijke wijziging niet aan de administratie tegenstelbaar 
zou zijn.

De huidige betwisting handelt evenwel niet over aanslagjaar 1999 maar 
over het daaropvolgende aanslagjaar 2000. Voor dat jaar werkt de beslis-
sing tot correctie wel door, zoniet zou de boekhoudkundige en fiscale 
situatie blijvend met een fout behept zijn.

7. De juistheid van de correctieboeking wordt door de administratie 
overigens niet betwist.

Dat pas op het ogenblik van het verzoekschrift tot ambtshalve onthef-
fing de situatie van boekjaar 1998 (aanslagjaar 1999) werd verduide-
lijkt, neemt niet weg dat de administratie vanaf dan en gedurende de 
hele procedure het bestaan en de omvang van deze verliezen niet heeft 
betwist.

Vanaf dat ogenblik was de administratie op de hoogte en in de moge-
lijkheid de echtheid van de verliezen te betwisten, wat zij naliet te doen.

8. Overeenkomstig art. 23, § 2, 3o WIB92 dient voor de aftrek van vorige 
beroepsverliezen het bewijs ervan geleverd te worden, wat volgens eiser 
in cassatie een onderzoek van de belastbare grondslag inhoudt, waar-
door de toepassing van art. 376 WIB/92 zou worden uitgesloten.

Zoals reeds gesteld, heeft de redenering van de administratie tot 
gevolg dat nooit beroep zou kunnen worden gedaan op de procedure van 
ambtshalve ontheffing. 
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Het enige waar verweerster in cassatie voor aanslagjaar 2000 wenst 
op terug te komen, is op het bedrag dat door haar gevolmachtigde in 
de aangifte bij de fiscale verliezen over het vorige aanslagjaar (nl. 1999) 
werd vermeld, vermits hier per vergissing niet de gecorrigeerde situatie 
(nl. 14.599.715 BEF) werd ingevuld, “maar het bedrag aan oorspronkelijke 
(verkeerde) verliezen, nl. 1.304.715 BEF.”

Voor aanslagjaar 2000 (boekjaar 1999) is evenwel geen sprake van een 
beslissing tot correctie of het terugkomen op een beslissing van de alge-
mene vergadering, laat staan van een wijziging van de jaarrekening.

Het Hof van Beroep oordeelde daarom ook dat, gezien de beslissingen 
van de algemene vergadering waarbij de jaarrekening 1998 werd recht-
gezet en de jaarrekening 1999 werd goedgekeurd rekeninghoudend met 
de verbeterde jaarrekening 1998, niet gesteld kan worden dat bij het 
invullen van de onjuiste cijfers in de aangifte (m.b.t. aanslagjaar 2000) 
een beslissing werd genomen of een appreciatie werd gedaan.

Het lijkt het Hof van Beroep aannemelijk dat het een vergissing 
betreft van de accountant van verweerster in cassatie, zoals verweerster 
in cassatie aan de administratie meedeelde, om reden dat deze accoun-
tant het dossier pas overnam van een ander boekhoudkantoor.

Verweerster in cassatie betwist niet dat op 26.2.2000 wel degelijk een 
beslissing tot correctie werd genomen, maar deze beslissing had betrek-
king op de jaarrekening van boekjaar 1998 (aanslagjaar 1999), en niet op 
die van boekjaar 1999 (aanslagjaar 2000).

Vermits voor boekjaar 1998 (aanslagjaar 1999) sprake was van een 
beslissing tot correctie door de algemene vergadering, werd voor dat 
jaar (aanslagjaar 1999) geen wijziging van de aangifte nagestreefd, aange-
zien een dergelijke wijziging niet aan de administratie tegenstelbaar 
zou zijn.

De huidige betwisting handelt evenwel niet over aanslagjaar 1999 maar 
over het daaropvolgende aanslagjaar 2000. Voor dat jaar werkt de beslis-
sing tot correctie wel door, zoniet zou de boekhoudkundige en fiscale 
situatie blijvend met een fout behept zijn.

7. De juistheid van de correctieboeking wordt door de administratie 
overigens niet betwist.

Dat pas op het ogenblik van het verzoekschrift tot ambtshalve onthef-
fing de situatie van boekjaar 1998 (aanslagjaar 1999) werd verduide-
lijkt, neemt niet weg dat de administratie vanaf dan en gedurende de 
hele procedure het bestaan en de omvang van deze verliezen niet heeft 
betwist.

Vanaf dat ogenblik was de administratie op de hoogte en in de moge-
lijkheid de echtheid van de verliezen te betwisten, wat zij naliet te doen.

8. Overeenkomstig art. 23, § 2, 3o WIB92 dient voor de aftrek van vorige 
beroepsverliezen het bewijs ervan geleverd te worden, wat volgens eiser 
in cassatie een onderzoek van de belastbare grondslag inhoudt, waar-
door de toepassing van art. 376 WIB/92 zou worden uitgesloten.

Zoals reeds gesteld, heeft de redenering van de administratie tot 
gevolg dat nooit beroep zou kunnen worden gedaan op de procedure van 
ambtshalve ontheffing. 

Bovendien verwijst de administratie in haar commentaar op het WIB 
zelf naar rechtspraak waarbij de verbetering (verhoging) van een aange-
geven bedrag aan bedrijfslasten wordt beschouwd als een materiele 
vergissing  (1). 

Het eerste onderdeel kan dan ook niet worden aangenomen  (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besluit : verwerping.

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 27 april 2010.

Waarnemende eerste voorzitter Edward Forrier heeft verslag uitge-
bracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

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

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Op grond van artikel 376, § 1, WIB92, zoals van toepassing op dit 
geschil, kan de directeur der belastingen of de door hem gedelegeerde 
ambtenaar ambtshalve ontheffing verlenen van de overbelastingen die 
voortvloeien uit materiële vergissingen op voorwaarde dat die overbe-
lastingen door de administratie werden vastgesteld of door de belasting-
schuldige of door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt 
ingevorderd, aan de administratie werden bekendgemaakt binnen drie 
jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd, op 
voorwaarde dat de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een 
bezwaarschrift, dat aanleiding heeft gegeven tot een definitieve beslis-
sing nopens de grond.

De materiële vergissing in de zin van voormeld artikel 376, § 1, is een 
feitelijke vergissing die voortvloeit uit een misvatting omtrent het 
bestaan van materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de aanslag 
wettelijke grondslag mist.

De appelrechters oordelen dat :
 — het invullen in de aangifte voor het aanslagjaar 2000 van andere 

cijfers dan deze van de door de algemene vergadering goedgekeurde 
jaarrekening 1999 berust op een materiële vergissing in de zin van 
artikel 376 WIB92 ;

  (1) Brussel 5 november 1985, FJF 86/161, vermeld in Comm.IB nr. 376/7.
  (2) Cfr. memorie van antwoord, p. 4 t.e.m. 7.
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 — gezien de beslissingen van de algemene vergadering waarbij de 
jaarrekening 1998 werd rechtgezet en de jaarrekening 1999 werd goed-
gekeurd rekening houdend met de verbeterde jaarrekening 1998, niet 
kan worden gesteld dat bij het invullen van de onjuiste cijfers in de 
aangifte een beslissing werd genomen of een appreciatie werd gedaan 
en dat het aannemelijk lijkt dat het een vergissing betreft van de 
accountant, om reden dat deze het dossier pas overnam van een ander 
boekhoudkantoor.

De appelrechters gaan aldus ervan uit dat de nieuwe accountant van de 
verweerster bij het invullen van de aangifte in de vennootschapsbelas-
ting voor het aanslagjaar 2000 een materiële vergissing heeft begaan. Ze 
hebben dus zonder schending van de aangewezen wetsbepalingen, kunnen 
oordelen dat de door de accountant opgestelde en ingediende aangifte, 
behept was met een materiële vergissing als bedoeld in artikel 376, § 1, 
WIB92, zoals van toepassing op dit geschil.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

De tevergeefs door het eerste onderdeel aangevochten reden, is een 
zelfstandige reden die de bestreden beslissing schraagt.

Het onderdeel, ook al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en 
is dus niet ontvankelijk.

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

19 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Forrier, 
waarn. eerste voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Wauman (bij de balie te Antwerpen).

N° 56
19.1.12

1o kamer — 19 januari 2012
(F.10.0136.N)

1o belaSTing over de Toegevoegde waarde. — maaTSTaF van 
heFFing. — levering van goederen en dienSTen. — verkregen TegenpreS-
TaTie. — inTercalaire inTreSTen.

2o belaSTing over de Toegevoegde waarde. — beroepSoprichTer. 
— gebouw. — ingebruikname alS bedrijFSmiddel. — onTTrekking. — maaT-
STaF van heFFing. — berekening. — inTercalaire inTreSTen.

1o Wanneer de leverancier van goederen of dienstverrichtingen zijn cliënt 
uitstel van betaling toestaat, mits voldoening van interest, maar enkel tot 
op het ogenblik van de levering, vormen deze intercalaire interesten, in 
tegenstelling tot verwijlintresten, een onderdeel van de tegenprestatie voor 
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de levering van goederen en diensten  (1). (Art. 26 Btw-wetboek ; art. 11, 
deel A, eerste lid, littera a), Zesde Btw-Richtlijn)

2o In geval een beroepsoprichter een gebouw dat was voorbestemd om verkocht 
te worden, aan de voorraad onttrekt en in gebruik neemt als bedrijfsmiddel, 
dient de onttrekking te gebeuren aan kostprijs, met inbegrip van de geac-
tiveerde intercalaire interesten1. (Artt. 12, § 1, 3o, 26 en 33, § 1, 1o, Btw-
wetboek)

(belgiSche STaaT, miniSTer van Financiën  
T. properTy developmenT company n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Verweerster in cassatie is een vennootschap die tussen 1991 en 1994 
als promotor een kantoorgebouw heeft opgericht. In afwachting van een 
verkoop werd een deel van het gebouw verhuurd in 1995. In 1996, 1997 en 
1999 werden bijkomende gedeelten van het gebouw verhuurd.

Bij de aanvang was het gebouw bestemd om verkocht te worden. Het 
gebouw werd door de verweerder in cassatie geboekt als voorraad. Bij 
de waardering van de voorraad werden in het raam van de waarderings-
regels vastgelegd door de Raad van Bestuur, de intercalaire interesten 
mee geactiveerd.

Op het ogenblik van de verhuur is de verweerster niet overgegaan 
tot herziening aangezien zij het gebouw wenste te verkopen tijdens de 
nieuwe periode inzake BTW.

Tijdens een btw-controle op 12 november 1998 werden inbreuken vast-
gesteld op art. 12 § 1, 3o WBTW, dat betrekking heeft op de ingebruik-
neming als bedrijfsmiddel door een belastingplichtige van een goed 
dat hij niet als dusdanig heeft opgericht, laten oprichten, vervaardigd, 
verkregen of ingevoerd.

Ingevolge deze inbreuken vorderde de administratie 554.416,67 EUR 
BTW, 110.000 EUR boete en 452.911,58 EUR interesten, onverminderde de 
wettelijke interesten vanaf 21 april 2000.

Op 12 november 2002 werd PV omgesteld en op 5 maart 2004 een dwang-
bevel betekend.

Volgens de administratie diende de onttrekking te gebeuren op het 
ogenblik van de verhuur en aan kostprijs, waarbij de intercalaire inte-
resten mee worden opgenomen in de maatstaf van heffing (art. 33 WBTW)

Volgens verweerder in cassatie is de volledig gevorderde btw verjaard, 
minstens behoren de intercalaire interesten niet tot de maatstaf van 
heffing, die dient berekend te worden op de kostprijs.

De appelrechters oordelen dat de intercalaire interesten niet behoren 
tot de prijs die werd betaald voor de oprichting van het gebouw als 
bepaald in artikel 33, 1o WBTW. Intercalaire interesten dienen volgens 
de appelrechters enkel in aanmerking te worden genomen bij de verkoop 
van een nieuw gebouw als contractueel in de verkoopovereenkomst 
wordt voorzien dat ze moeten worden betaald aan de verkoper. Dat is 

  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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volgens de appelrechters niet het geval in geval van onttrekking in de 
zin van art. 12 § 1 WBTW.

De belastingschuld is volgens de appelrechters ook gedeeltelijk verjaard.
2. Met het enig middel komt eiser op tegen het oordeel van de appel-

rechters dat de intercalaire intresten niet tot de maatstaf van heffing 
behoren in het geval van een onttrekking in de zin van artikel 12, § 1, 
WBTW. Eiser komt derhalve niet op tegen het oordeel van de appelrech-
ters dat de aangifte van 18 april 2000 niet als een geldige stuitingsdaad 
kan worden aangezien  (1) en evenmin tegen de beslissing dat dientenge-
volge de vordering van eiser verjaard is voor zover ze betrekking heeft 
op de aangiftes voor de jaren voorafgaand aan het jaar 1996. Eiser komt 
immers niet op tegen het oordeel van de appelrechters dat de vordering 
van eiser grotendeels verjaard is  (2). 

Het middel heeft derhalve enkel betrekking op de beslissing van de 
appelrechters inzake dat gedeelte van de vordering van eiser dat niet 
verjaard werd verklaard, met name de aangifte met betrekking tot het 
jaar 1996 welke betwisting betrekking heeft op een saldo van nog beweer-
delijk verschuldigde btw van 273.174,08 euro, zijnde 11.019.815 BEF  (3). 

Hieruit vloeit voort dat een eventuele cassatie dan ook noodzake-
lijkerwijze beperkt zal zijn tot dat onderdeel van de bestreden beslis-
sing en de uitspraak met betrekking tot de verjaring van de rest van de 
vordering hoe dan ook overeind blijft.

3. De betwisting tussen de partijen betrof de maatstaf van heffing in 
het geval van een onttrekking in de zin van artikel 12, § 1, WBTW. 

Eiser was van oordeel dat wanneer een beroepsoprichter zoals verweer-
ster de interesten, die hij heeft betaald naar aanleiding van de finan-
ciering van het bouwproject, activeert, deze interesten moeten worden 
aangemerkt als een element van de kostprijs van het gebouw. De appel-
rechters verwerpen deze stelling en oordelen dat :

 — uit de samenlezing van artikel 26, 33, 1o, 28, 3o en 12, § 1 van het 
Btw-wetboek voortvloeit dat tot de maatstaf van heffing enkel behoren 
de sommen die de leverancier van het goed of de dienstverrichter aan 
diegene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt 
in rekening brengt als kosten van commissie, verzekering en vervoer 
ongeacht of zulks al dan niet bij een afzonderlijk debetdocument wordt 
gedaan of ingevolge een afzonderlijke overeenkomst ;

 — de in artikel 33, § 1 WBTW bepaalde kostprijs overeenstemt met de 
oprichtingsprijs van het betreffende gebouw, zijnde de prijs die betaald 
werd voor de oprichting van het gebouw, meer bepaald de in het aanne-
mingscontract overeengekomen prijs ;

 — de intercalaire interesten daartoe niet behoren nu zij enkel in 
aanmerking dienen te worden genomen bij de verkoop van een nieuw 
gebouw wanneer contractueel in de verkoopsovereenkomst wordt voor-
zien dat ze moeten worden betaald aan de verkoper. 

  (1) Bestreden arrest, blz. 9 bovenaan.
  (2) Bestreden arrest, randnr. 12.
  (3) Zie bestreden arrest, blz. 9, randnr. 13 e.v.
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Eiser voert aan dat boekhoudkundig tussentijdse interesten van 
leningen aangegaan ter financiering van investeringen in vaste activa 
in de aanschaffingswaarde van de materiële vaste activa kunnen worden 
opgenomen overeenkomstig artikelen 20 en 22bis van het Koninklijk 
Besluit van 8 oktober 1976, wat toelaat om de aldus geactiveerde inter-
calaire interesten samen met de activa, als een bijkomende aanschaf-
fingskost af te schrijven vanaf de datum van de ingebruikname. Verder 
argumenteert eiser dat op fiscaal vlak in beginsel rekening moet worden 
gehouden met de boekhoudkundige regels tenzij de belastingwet daarvan 
afwijkt. Nu de artikelen 12, § 1, 3o, 26, tweede lid en 33, 1o WBTW niet 
afwijken van de boekhoudkundige waarderingsregels, zouden deze regels 
derhalve toepassing vinden om de maatstaf van heffing te bepalen in 
geval van een onttrekking van een goed zoals bedoeld in artikel 12 WBTW.

4. De maatstaf van heffing is in de regel de prijs die voor de levering 
of dienst wordt gevraagd. Het gaat hier niet alleen om de zuivere prijs 
“in geld uitgedrukt”, maar om alles wat de belastingplichtige van zijn 
medecontractant ontvangt. De maatstaf van heffing vormt m.a.w. de 
tegenwaarde van de levering of dienst. De tegenwaarde is een subjectieve 
waarde vermits zij uit de werkelijk ontvangen tegenprestatie bestaat. 
Zij is geen objectieve waarde die volgens bepaalde algemene criteria 
gemeten wordt  (1).

Het kan ook voorkomen dat de belastingplichtige geen tegenprestatie 
ontvangt, zoals het geval is bij een handeling die met een levering of 
dienst wordt gelijkgesteld  (2). 

Zo wordt de ingebruikneming als bedrijfsmiddel van een gebouw dat 
voor verkoop was bestemd, op grond van artikel 12, § 1, 3o, WBTW gelijk-
gesteld met een levering onder bezwarende titel. Deze gelijkstelling heeft 
tot gevolg dat er wegens de ingebruikneming BTW zal zijn verschuldigd. 
Het belasten van de ingebruikneming neutraliseert de initieel uitgeoe-
fende aftrek, die dan ook niet moet worden gecorrigeerd  (3).

5. Ingeval van een onttrekking in de zin van artikel 12, § 1, 3o, WBTW, 
moet de verschuldigde BTW overeenkomstig artikel 33, 1o, WBTW worden 
berekend over de aankoop- of de oprichtingsprijs (kostprijs) van het gebouw.

De investering in materiële vaste activa wordt vaak gefinancierd door 
leningen. De betaalde intresten betekenen een financiële kost voor de 
onderneming. Boekhoudkundig is het toegelaten om deze intresten als een 
aanschaffingskost te activeren onder de rubriek van de materiële vaste 
activa. Dergelijke geactiveerde intresten worden “intercalaire intresten” 
genoemd. Ze worden afgeschreven als een bijkomende aanschaffingskost 
samen met het activa vanaf de datum van ingebruikname  (4).

  (1) H. vandebergh., BTW-Handboek, Brussel, Larcier, 2003, 267, nr. 307.
  (2) P. wille en F. borger, Handboek BTW 2001, Antwerpen, Intersentia, 207.
  (3) B. beheydT, e.a., “Onroerende goederen uit het bedrijfsvermogen : omzetbaar 

actief. De vastgoedhandelaars of bouwpromotoren”, in Het onroerend goed in de praktijk, 
Antwerpen, Kluwer, losbladig, VIII.C.5-9, 1.3.1.

  (4) J. verhoeye, Cursus boekhouden, www.ddv.be/ studenten/bord/Les8 ; zie de arti-
kelen 20, 22bis en 28 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 ; artikel 22bis thans 
artikel 38 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek 
van vennootschappen.

ARREST-2012-01.indb   183 17/01/13   17:27



184 ARRESTEN VAN CASSATIE 19.1.12 - N° 56

Intercalaire “geactiveerde” intresten die door een beroepsoprichter 
worden betaald naar aanleiding van de financiering van een bouwproject 
en die boekhoudkundig worden opgenomen in de aanschaffingswaarde 
van het gebouw, maken ook voor BTW-doeleinden een bestanddeel uit 
van de kostprijs van het gebouw op het tijdstip van de onttrekking.

Wat boekhoudkundig een element van de kostprijs uitmaakt, moet ook, 
fiscaal gezien, in beginsel een bestanddeel uitmaken van de kostprijs.

Hoewel er zoals verweerder in cassatie opwerpt geen algemeen rechts-
beginsel bestaat dat het boekhoudrecht het fiscaal recht beheerst  (1), 
moet wel rekening worden gehouden met de boekhoudkundige regels, 
tenzij de belastingwet daarvan afwijkt, hetzij uitdrukkelijk  (2), hetzij 
impliciet maar zeker  (3).

Nu de artikelen 12, § 1, 3°, 26, tweede lid, en 33, § 1, 1°, WBTW, niet 
afwijken van de boekhoudkundige waarderingsregels zijn deze regels 
derhalve van toepassing om de maatstaf van heffing te bepalen bij een 
onttrekking in de zin van artikel 12 WBTW. 

6. Voormeld standpunt ligt overigens in de lijn van de rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de E.U. stellende dat wanneer de leveran-
cier van goederen of dienstverrichtingen zijn cliënt uitstel van betaling 
toestaat, mits voldoening van interesten, maar enkel tot op het ogen-
blik van de levering, deze intercalaire interesten, in tegenstelling tot 
verwijlinteresten, een onderdeel vormen van de tegenprestatie voor de 
levering van goederen en dienstverrichtingen in de zin van artikel 11, 
deel A, alinea 1, littera a) van de Zesde BTW-richtlijn  (4). 

7. Het bestreden arrest heeft derhalve niet wettig kunnen oordelen 
dat de intercalaire intresten, die door verweerster boekhoudkundig 
waren geactiveerd, niet behoren tot de in artikel 33, 1o, WBTW bedoelde 
aankooprijs of kostprijs van het gebouw op het tijdstip van de onttrek-
king ervan overeenkomstig artikel 12, § 1, WBTW en dus niet behoren 
tot de maatstaf van heffing.

Niet relevant in dat verband zijn alleszins de overwegingen van het 
bestreden arrest dat :

 — de intercalaire intresten niet behoren tot “de in het aannemings-
contract overeengekomen prijs”  (5), nu verweerster deze intresten uiter-
aard zelf draagt en niet de aannemer ;

 — “intercalaire intresten (…) enkel in aanmerking (…) worden 
genomen bij de verkoop van een nieuw gebouw wanneer contractueel in 
de verkoopovereenkomst wordt voorzien dat ze moeten worden betaald 
aan de verkoper”, aangezien een onttrekking geen verkoop uitmaakt 
en de belastingplichtige hierbij zelf het goed in gebruik neemt zodat hij 
de intercalaire intresten in geen geval kan doorrekenen aan een ander ;

  (1) Cass. 5 mei 1995, AC 1995, nr.226.
  (2) Zie bijv. Cass. 20 februari 1997, AC 1997, nr. 100 ; Cass. 22 april 2010, F.08.0094.N, AC 

2010, nr. 275.
  (3) D. garabedian, “Bénéfice imposable et droit comptable”, RCJB 2000, 554, nr. 23.
  (4) Hvj, nr. C-281/91, 27 oktober 1993 inzake Muys’ en De Winter’s Bouw en Aanne-

mingsbedrijf, Jur. Hvj 1993, I-540.
  (5) Arrest, p.11, tweede alinea.
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 — artikel 28, 3o, “eveneens” bepaalt dat intresten wegens te late beta-
ling “evenmin” tot de maatstaf van heffing behoren, vermits interca-
laire intresten geen vergoeding uitmaken voor een te late betaling.

Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : vernietiging in zoverre het arrest oordeelt over voor het jaar 

1996 verschuldigde BTW ingevolge de litigieuze onttrekking.

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen 16 februari 2010.

Advocaat generaal Dirk Thijs heeft op 21 september 2011 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

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

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

1. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
blijkt dat wanneer de leverancier van goederen of dienstverrichtingen 
zijn cliënt uitstel van betaling toestaat tot op het ogenblik van de leve-
ring, mits voldoening van interest, deze intercalaire interest, in tegen-
stelling tot verwijlinterest, een onderdeel is van de tegenprestatie voor 
de levering van goederen en dienstverrichtingen in de zin van artikel 11, 
deel A, alinea 1, littera a), Zesde Btw-richtlijn.

2. Ingeval een beroepsoprichter een gebouw dat is voorbestemd om 
verkocht te worden, aan de voorraad onttrekt en in gebruik neemt als 
bedrijfsmiddel, dient de onttrekking te gebeuren tegen kostprijs, met 
inbegrip van de geactiveerde intercalaire interest. 

3. De appelrechters oordelen dat intercalaire interest enkel in aanmer-
king dient te worden genomen bij de verkoop van een nieuw gebouw 
wanneer contractueel de verkoopsovereenkomst bepaalt dat deze moet 
worden betaald aan de verkoper en dat dergelijke intercalaire interest 
niet in aanmerking moet worden genomen in het geval van een onttrek-
king als bedoeld in artikel 12, § 1, 3o, Btw-wetboek. Ze stellen nochtans 
vast dat de verweerster die tot de onttrekking van het litigieuze gebouw 
is overgegaan, bij de totstandbrenging van het onttrokken onroerend 
goed, intercalaire interest heeft moeten betalen en deze interest heeft 
geactiveerd. Aldus verantwoorden ze hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over 
de btw verschuldigd over de onttrekking voor het jaar 1996 en over de 
kosten.

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

19 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de 
heer Verbist.

N° 57
19.1.12

1° kamer — 19 januari 2012 
(F.10.0142.N)

1o gerechTSkoSTen. — belaSTingzaken. — procedure voor de FeiTen-
rechTer. — rechTSplegingSvergoeding. — baSiS-, minimum- en maximumbe-
dragen — vaSTSTelling per aanleg. — gevolg. — Samenvoeging van zaken.

2o gerechTSkoSTen. — belaSTingzaken — procedure voor de FeiTen-
rechTer. — rechTSplegingSvergoeding. — omdeling. — in heT ongelijk 
gelijkgeSTelde parTijen — vereiSTen.

1o De bepaling van het KB van 26 oktober 2007, dat de erin vastgestelde 
basis-, mimimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding 
vastgesteld worden per aanleg, verhindert niet dat, wanneer twee of meer 
rechtsvorderingen wegens samenhang worden gevoegd, de rechter twee of 
meer rechtsplegingsvergoedingen kan toekennen, indien hij oordeelt dat de 
samengevoegde zaken afzonderlijke geschillen uitmaken ; wanneer de rechter 
oordeelt dat de samengevoegde zaken geen afzonderlijke geschillen zijn, dan 
is slechts een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd  (1). (Art. 1, eerste en 
tweede lid, KB 26 okt. 2007).

2o De gedingkosten kunnen worden omgeslagen telkens wanneer de partijen 
over en weer in enig standpunt worden afgewezen zonder dat vereist is dat 
de partijen wederzijdse vorderingen hebben ingesteld1. (Art. 1017, vierde 
lid, Gerechtelijk Wetboek)

(F. T/ belgiSche STaaT, miniSTer van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de lastens eiser gevestigde 
aanslagen in de personenbelasting voor de aanslagjaren 1989 en 1990. 
Voor deze jaren had eiser, met toepassing van artikel 45, 1o WIB64 (thans 
artikel 52, 1o WIB92) aangifte gedaan van zijn werkelijke beroepskosten, 
meer bepaald van de kosten met betrekking tot de huur en de huur-
lasten van zijn tweede verblijf te Gent.

  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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De administratie oordeelde dat de beroepsmatigheid en noodzakelijk-
heid van deze kosten niet was bewezen zodat het om privé-uitgaven ging 
in de zin van artikel 50, 2o WIB64 (thans artikel 53, 1o WIB92) die niet als 
beroepskosten kunnen worden aanvaard.

Eiser werd door het bestreden arrest op dit punt in het ongelijk gesteld. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. In het eerste onderdeel van het derde middel komt eiser op tegen de 
beslissing van de appelrechters om slechts één rechtsplegingsvergoeding 
toe te kennen om reden dat uit geen enkele wettelijke bepaling blijkt 
dat bij samenvoeging van meerdere zaken wegens samenhang ook reke-
ning moet worden gehouden met het aantal zaken.

Waar de eerste rechter wegens samenhang bij één vonnis uitspraak 
had gedaan over drie onderscheiden vorderingen, die elk een verschil-
lend voorwerp hadden en die niet samen konden worden ingesteld, had 
de eerste rechter, volgens eiser, de kosten voor elk van de drie zaken 
afzonderlijk moeten begroten. De aanleg ontstaat immers per zaak door 
de gedinginleidende akte.

18. Bij arrest van 22 april 2010 oordeelde Uw Hof dat artikel 1, eerste 
en tweede lid, van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het 
tarief van de rechtsplegingsvergoeding, dat bepaalt dat de in dit besluit 
vastgestelde bedragen van de rechtsplegingsvergoedingen worden vast-
gesteld per aanleg, niet verhindert dat wanneer twee of meer rechts-
vorderingen wegens samenhang worden samengevoegd, de rechter twee 
of meer rechtsplegingsvergoedingen kan toekennen, indien hij oordeelt 
dat de samengevoegde zaken “afzonderlijke geschillen” uitmaken  (1).

Welnu, het bestreden arrest oordeelde, impliciet doch zeker, dat de 
samengevoegde zaken geen “afzonderlijke geschillen” uitmaken.

Het loutere feit dat de onderscheiden rechtsvorderingen elk een 
verschillend voorwerp hadden, in de mate dat ze betrekking hadden op 
verschillende aanslagjaren, neemt niet weg dat er slechts sprake was 
van éénzelfde geschil, met name de discussie over het beroepsmatig 
gebruik door eiser van zijn woning te Gent, waarbij eiser, voor de diverse 
aanslagjaren, vorderde dat verweerder de kosten voor huur en huur-
lasten als beroepskosten in aanmerking zou nemen.

In deze omstandigheden heeft het bestreden arrest wettig kunnen 
oordelen dat, spijts de samenvoeging van meerdere zaken wegens samen-
hang, de eerste rechter terecht slechts één enkele rechtsplegingsvergoe-
ding heeft toegekend.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de rechter bij samenhang steeds 
meerdere rechtsplegingsvergoedingen moet toekennen, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. In het derde onderdeel van het derde middel komt eiser op tegen 
het feit dat de appelrechters, bij toepassing van artikel 1017, vierde lid, 
Ger.W., de kosten hebben omgeslagen, en eiser hebben veroordeeld tot 
de helft van de kosten.

  (1) Cass. 22 april 2010, AR C.09.0269.N, AC 2010, nr. 273 en www.cassonline.be ; RW, 2010-
11, 872, met noot S. voeT, “Rechtsplegingsvergoeding per gerechtelijke band : where will 
it all end ?”, nr. 8.
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Eiser argumenteert ter zake dat de rechter de gedingkosten niet kon 
omslaan in zoverre verweerder in geen van de gedingen enige vordering 
heeft gesteld.

21. Artikel 1017, vierde lid, Ger.W., moet wel degelijk in die zin worden 
uitgelegd dat de gedingkosten kunnen worden omgeslagen telkens 
wanneer de partijen over en weer in enig standpunt worden afgewezen  (1). 

Voor de toepassing van deze bepaling is derhalve niet vereist dat door 
beide partijen wederzijdse vorderingen werden ingesteld. 

De partij wier betwiste vordering slechts gedeeltelijk wordt ingewil-
ligd is met betrekking tot dit geschilpunt tegelijk ook – zij het gedeel-
telijk – in het ongelijk gesteld zodat de rechter de gedingkosten ook in 
dat geval kan omslaan  (2).

Het bestreden arrest heeft bijgevolg wettig kunnen beslissen dat 
de eerste rechter terecht slechts de helft van de kosten ten laste van 
verweerder heeft gelegd in zoverre het beroepen vonnis zowel de eiser als 
de verweerder in het gelijk heeft gesteld.

Het derde onderdeel, dat van een verkeerde rechtsopvatting uitgaat, 
faalt naar recht.

Besluit : verwerping.

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 14 september 2010.

Waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

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

iii. beSliSSing van heT hoF

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

Tweede middel

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

Derde middel

Eerste onderdeel

10. Artikel 1, eerste en tweede lid, Tarief Rechtsplegingsvergoeding, 
bepaalt dat de in dit besluit vastgestelde basis-, minimum- en maximum-

  (1) Cass. 25 maart 2010, AR C.09.0288.N, AC 2010, nr. 218 en www.cassonline.be.
  (2) B. de coninck en J.F. van drooghenbroeck, “Indemnité de procédure et réparti-

tion des dépens”, JT 2008, 583, nrs. 11 en 12.
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bedragen van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 
Gerechtelijk Wetboek worden vastgesteld per aanleg.

11. Deze bepaling verhindert niet dat, wanneer twee of meer zaken 
wegens samenhang worden gevoegd, de rechter twee of meer rechtsple-
gingvergoedingen toekent, indien hij oordeelt dat de samengevoegde 
zaken afzonderlijke geschillen uitmaken.

Wanneer de rechter oordeelt dat de samengevoegde zaken geen afzon-
derlijke geschillen zijn, dan is slechts één rechtsplegingsvergoeding 
verschuldigd.

12. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat bij samenhang altijd twee of 
meer rechtsplegingsvergoedingen verschuldigd zijn, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

14. Artikel 1017, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de kosten 
kunnen worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, 
hetzij wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt 
in het ongelijk zijn gesteld, hetzij over echtgenoten, bloedverwanten in 
de opgaande lijn, broeders en zusters of aanverwanten in dezelfde graad.

15. Uit die bepaling volgt dat de rechter de gedingkosten kan omslaan 
telkens wanneer de partijen over en weer in enig geschilpunt worden 
afgewezen.

Voor de toepassing van deze bepaling is derhalve niet vereist dat de 
partijen wederzijdse vorderingen hebben ingesteld. 

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

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

19 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslagger : de heer Forrier, 
waarn. eerste voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Van Boxelaere (bij de balie te Gent) 
en de heer De Bruyn.

N° 58
19.1.12

1° kamer — 19 januari 2012 
(F.11.0032.N)

inkomSTenbelaSTing. — perSonenbelaSTing. — inkomSTen uiT roerende 
goederen. — nieT belaSTbare inkomSTen. — inkomSTen uiT individuele 
levenSverzekeringSconTracTen. — vereiSTen. — loopTijd van heT conTracT. 
— meer dan achT jaar. — begrip.

Om niet belastbaar te zijn, vereist artikel 21, 9o, WIB92 onder meer dat de levens-
verzekeringsovereenkomst een looptijd heeft van meer dan acht “jaar” ; dit 
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begrip “jaar” dient uitgelegd te worden in de gebruikelijke betekenis die het 
dagelijks taalgebruik eraan geeft, namelijk “tijd van 12 maanden” : een periode 
van acht jaar begint dan ook de eerste dag van die periode vanaf de overeen-
gekomen datum om 00.00 uur, en eindigt acht jaar later om 24.00 uur, zodat 
een verzekering die, zoals in casu, begint te lopen op 1 juli 1994 en eindigt op 
1 juli 2002 een looptijd heeft van meer dan acht jaar  (1). (Art. 21, 9°, WIB92) 

(v. e.a. T. belgiSche STaaT, miniSTer van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Op 1 juli 1994 ondertekende eiser een contract “Liberty Invest” bij 
AGF Assubel Vie Luxembourg. Het betrof een levensverzekeringspolis 
met gewaarborgd rendement, een zgn. tak 21 product. 

De looptijd van het contract strekte zich uit over een periode van 
1 juli 1994 tot 1 juli 2002.

Naar aanleiding van de vestiging van de aanslag in de personenbe-
lasting voor het aanslagjaar 2003 rees er een betwisting aangaande het 
belastbaar karakter van de inkomsten, die dit levensverzekeringscon-
tract genereerde.

Eisers waren van oordeel dat voornoemd contract viel onder de vrij-
stellingsregeling van artikel 21, 9o WIB92, zodat de inkomsten die dit 
levensverzekeringscontract genereerde, niet als belastbare roerende 
inkomsten waren te kwalificeren.

De fiscale administratie was van oordeel dat voormeld contract 
gesloten werd voor de duur van acht jaar, zodat de vrijstellingsregeling 
van artikel 21, 9o, b WIB92, waarop eisers zich beriepen, niet kon worden 
toegepast en de gerealiseerde inkomsten ten bedrage van 221.257,60 euro 
als roerende inkomsten belastbaar waren.

Eisers dienden een bezwaarschrift in tegen de over het aanslagjaar 2004 
gevestigde aanslag in de personenbelasting, hetgeen door de geweste-
lijke directeur werd verworpen bij beslissing van 3 oktober 2005.

Eisers stelden tegen deze beslissing verhaal in bij de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge, die bij vonnis van 8 juni 2009 dit verhaal inwil-
ligde. 

In graad van beroep werd dit vonnis a quo hervormd bij het thans 
bestreden arrest van 21 september 2010 van het Hof van Beroep te Gent. 
Alleen de ontheffing van de belastingverhoging van 10% bleef behouden, 
terwijl eisers werden veroordeeld tot 9/10de van de gerechtskosten.

2. Krachtens artikel 21, 9o, b) WIB92, zijn de inkomsten van levensver-
zekeringscontracten fiscaal vrijgesteld wanneer het contract gesloten 
is voor meer dan acht jaar en de kapitalen of afkoopwaarden effectief 
worden betaald meer dan acht jaar na het sluiten van het contract.

Volgens verweerder was in onderhavige zaak aan die eerste voorwaarde 
niet voldaan nu de door eisers afgesloten levensverzekeringsovereen-
komst “Liberty Invest” een looptijd heeft van juist acht jaar met als 
gevolg dat eisers niet van de fiscale vrijstelling konden genieten.

  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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Het bestreden arrest onderschreef het standpunt van verweerder, 
hierbij oordelend dat krachtens een “traditioneel gebruik” de aanvangs-
datum van een termijn niet moet worden meegeteld en de einddatum 
wel. Aldus bedroeg de duur van de afgesloten levensverzekeringsover-
eenkomst, die aanving op 1 juli 1994 en 1 juli 2002 als einddatum had, 
exact acht jaar, en niet meer.

3. In het enig middel wordt aangevoerd dat het bestreden arrest het 
wettelijk begrip “jaar” in artikel 21, 9o WIB92 miskent door te beslissen 
dat de duur van het levensverzekeringscontract met “aanvang op 1 juli 
1994” pas aanvangt vanaf 2 juli 1994 te 00 u 00.

4. Centraal in onderhavige zaak staat de vraag of de levensverzeke-
ringsovereenkomst door eiser werd gesloten voor een duurtijd van acht 
jaar dan wel voor een duurtijd van acht jaar en één dag  (1). 

Een (kalender)jaar bestaat per definitie uit twaalf maanden, hetzij 
365 dagen, en neemt een aanvang op de eerste dag van de eerste maand 
van het jaar om te eindigen op de laatste dag van de twaalfde maand. 

Een overeenkomst, aangegaan voor de duur van één jaar met 
aanvangsdatum 1 januari zal bijgevolg een aanvang nemen op 1 januari 
en verstrijken op 31 december van datzelfde jaar  (2). 

Uit het voorgaande volgt dat een overeenkomst, aangegaan op 1 januari 
om te verstrijken op 1 januari van het daaropvolgende jaar, noodzakelij-
kerwijze wordt aangegaan voor de duur van één jaar en één dag. 

Neemt de termijn, overeenstemmend met de duur van een jaar, een 
aanvang in de loop van het jaar, dan zal deze een aanvang nemen op 
de datum, aangegeven in de overeenkomst, en verstrijken daags vóór 
diezelfde dag van het volgende kalenderjaar. Dat betekent dat een over-
eenkomst, aangegaan op 1 juli van een bepaald jaar, zal verstrijken op 
30 juni van het daarop volgend jaar. 

Zo zal bijvoorbeeld een huurovereenkomst, gesloten voor de periode 
van 1 april 2009 tot 31 maart 2010, een overeenkomst zijn, aangegaan voor 
de duur van één jaar. 

In onderhavige zaak is er sprake van een verzekeringsovereenkomst, 
waarvan het hof van beroep zelf vaststelt dat zij blijkens de bijzondere 
voorwaarden als aanvangsdatum 1 juli 1994 en als einddatum 1 juli 2002 
vermeldde. 

Gelet op de hierboven aangehaalde regel wat betreft de duur van een 
jaar betekent zulks noodzakelijkerwijze dat de overeenkomst werd 
aangegaan voor een duurtijd van acht jaar en één dag. 

5. Bedoelde regel is bovendien volledig in overeenstemming te brengen 
met de wettelijke voorschriften die de techniek van de verzekering 
beheersen.

  (1) Voor een analyse van de rechtspraak over voorliggende problematiek, zie de 
noot van Ch. hendrickx bij Cass. 20 mei 2010, AR F.09.0082.N, TFR, maart 2011, nr. 398, 
p. 269.

  (2) Zie o.m. Kramers’ Woordenboek Nederlands, vo jaar en vo kalenderjaar ; Online 
encyclopedie, www.encyclo.nl, vo kalenderjaar ; Prismus Handwoordenboek Nederlands, 
vo jaar ; Le Petit Robert, vo “année”.
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Overeenkomstig artikel 1, A van de wet van 25 juni 1992 betreffende 
de landverzekeringsovereenkomst is de verzekeringsovereenkomst een 
overeenkomst waarbij een partij, de verzekeraar, zich er tegen betaling 
van een vaste of veranderlijke premie tegenover een andere partij, de 
verzekeringnemer, toe verbindt een in de overeenkomst bepaalde pres-
tatie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet, 
waarbij, naargelang het geval, de verzekerde of de begunstigde belang 
heeft dat die zich niet voordoet.

Naar luid van artikel 10, § 2, 1o van voornoemde wet bevat de verzeke-
ringsovereenkomst ten minste de datum waarop de verzekeringsover-
eenkomst is gesloten en de datum waarop de verzekering begint te lopen. 

Uit voornoemde bepaling volgt dat de partijen bij de verzekerings-
overeenkomst zelf de datum van inwerkingtreding van de polis dienen 
te bepalen, hetgeen wordt bevestigd door artikel 9 van het Koninklijk 
Besluit van 17 december 1992 betreffende de levensverzekeringsactivi-
teit, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij Koninklijk Besluit van 
14 november 2003, dat stelt dat de polis de datum waarop de overeen-
komst in werking treedt, vermeldt.

Uit deze bepalingen volgt dat de overeenkomst in werking treedt op de 
datum, vermeld in de verzekeringsovereenkomst. 

Te dezen stelt het hof van beroep in het bestreden arrest vast dat de 
aanvangsdatum van het contract op 1.7.1994 en de eindvervaldag van 
het contract op 1.7.2002 werden bepaald, gegevens die in de fiches, opge-
maakt door de BBI, werden overgenomen. 

Bijgevolg kon het hof van beroep niet wettig beslissen dat de levens-
verzekeringsovereenkomst voor acht jaar werd aangegaan, zulks onder 
het mom dat de overeenkomst een aanvang nam daags na 1 juli 1994, 
hetzij op 2 juli 1994. 

Aldus miskent het bestreden arrest het wettelijk begrip “jaar” in 
artikel 21, 9° WIB92. 

Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
6. Ten overvloede weze opgemerkt dat het bestreden arrest ook nog 

kan worden bekritiseerd om andere redenen. 
Bij het interpreteren van een overeenkomst staat de gemeenschap-

pelijke bedoeling van de contractpartijen centraal, zoals volgt uit 
artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek.

Bovendien wordt er algemeen aanvaard dat het algemene wijkt voor 
het bijzondere. Dat betekent dat in geval van discrepantie tussen de 
algemene en bijzondere voorwaarden de bijzondere voorwaarden voor-
rang hebben op de algemene voorwaarden, zulks volgens de logica dat 
er meer wordt onderhandeld over de bijzondere voorwaarden, die het 
voorwerp van een werkelijk akkoord tussen partijen zijn  (1). Bijzondere 
bedingen hebben voorrang op stereotype bedingen  (2).

  (1) D. philippe en M. chammaS, “ L’opposabilité des conditions générales ”, in 
M. vanwijck-alexandre en P. wéry, (coörd.), Le processus de formation du contrat, 
Brussel, Larcier, vol. 72, 09/2004, 275 ; P. van ommeSlaghe, Droit des obligations, I, Brussel, 
Bruylant, 2010, 619, nr. 405.

  (2) A. cloqueT, La facture, Brussel, Larcier, 1959, 43.
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De algemene voorwaarden zullen zonder gevolg blijven in de mate 
waarin de bijzondere bedingen, opgenomen in de bijzondere voorwaarden, 
hiervan afwijken  (1). 

Dat geldt ook voor de verzekeringspolissen die doorgaans bestaan 
uit algemene voorwaarden, die het type van verzekering betreffen, het 
gedekte risico beschrijven, evenals de uitsluitingen, de uitbreidingen 
en de duur van de overeenkomst, en de bijzondere voorwaarden, die de 
algemene voorwaarden aanpassen aan de bijzondere noden van de verze-
kerde  (2). 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene en bijzondere polis-
voorwaarden zullen de bijzondere voorwaarden primeren, ook al werd er 
in de overeenkomst niet uitdrukkelijk gepreciseerd dat de bijzondere 
voorwaarden kunnen afwijken van de algemene  (3), Verzekeringsover-
eenkomsten zijn immers tot op zekere hoogte toetredingscontracten  (4), 
wat betekent dat, anders dan de bijzondere voorwaarden, de algemene 
voorwaarden doorgaans niet het voorwerp van specifieke onderhande-
lingen zullen zijn. 

Dat standpunt wordt, ook wat de voorliggende problematiek betreft, 
nagenoeg unaniem bijgetreden door de hoven en rechtbanken  (5). 

Er zij in dat verband opgemerkt dat het cassatieberoep tegen het arrest 
van het Hof van beroep te Antwerpen van 20 januari 2009, waarbij dit 
hof oordeelde dat op grond van bijzondere voorwaarden moest worden 
aangenomen dat de levensverzekeringovereenkomst werd gesloten voor 
de duur van acht jaar en één dag, door Uw Hof werd verworpen bij arrest 
van 20 mei 2010, AR F.09.0082.N  (6).

Te dezen blijkt uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen 
duidelijk dat in de bijzondere voorwaarden 1 juli 1994 (en niet de dag 
nadien) uitdrukkelijk werd aangewezen als aanvangsdatum van de over-
eenkomst. Waar de einddatum op 1 juli 2002 werd vastgesteld, betekent 
zulks dat de overeenkomst voor acht jaar en één dag werd aangegaan. 
Er werd zodoende door de partijen duidelijk afgeweken van hetgeen in 
de algemene voorwaarden werd bepaald aangaande de duur van de over-
eenkomst. 

Volgens de vaststellingen van het bestreden arrest werd in artikel 3 van 
de algemene voorwaarden overigens uitdrukkelijk gestipuleerd dat het 
contract werd onderschreven voor een duurtijd door de onderschrijver 
bepaald en nauwkeurig omschreven in de bijzondere voorwaarden. 

  (1) P. van ommeSlaghe, o.c., 501, nr. 330.
  (2) P. liberT, Recht en techniek van de verzekering, Brussel, Bruylant, 1986, 31 ; P. van 

ommeSlaghe, o.c., 500, nr. 330.
  (3) M. FonTaine, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2010, 331, nr. 482 ; L. Schuer-

manS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 
2008, 281, nr. 380 ; P. liberT, o.c., 31.

  (4) L. SchuermanS, o.c., 283, nr. 383 ; Ph. colle, Algemene beginselen van het Belgisch 
verzekeringsrecht, Antwerpen-Oxford, 2006, 39, nr. 50.

  (5) Zie o.m. Brussel 23 mei 2008, FJF 2008/251, p. 957 en Fisc. Koer. 2008, 581 ; Antwerpen 
20 januari 2009, Fisc. Koer. 2009, 387 en T. Verz. 2010, 115, noot M. mohr ; Rb. Luik 7 juni 
2007, JT 2007, 783 ; Rb. Namen 25 oktober 2007, RG 102/96, www.fisconet.be ; Rb. Namen 21 
november 2007, RGCF 2008, nr. 4, 326, noot P. hauTFenne.

  (6) Zie Fiscoloog 2010, nr. 1222, p. 9.
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Het hof van beroep kon m.i. dan ook niet wettig besluiten dat de alge-
mene voorwaarden niettemin verder ongewijzigd van toepassing bleven 
op dat punt. 

De stelling, gevolgd door het hof van beroep, zou trouwens het merk-
waardige gevolg hebben dat, niettegenstaande de vaststelling in de 
bijzondere polisvoorwaarden dat de overeenkomst op 1 juli 1994 een 
aanvang neemt, de verzekeraar niet tot enige betaling op grond van 
de polis gehouden zou kunnen zijn in geval van tussenkomst van het 
overlijden op 1 juli 1994, net zomin als een brandverzekeraar gehouden 
zou zijn tot dekking van een brand, die zich voordoet op de dag die in de 
bijzondere voorwaarden aangewezen wordt als aanvangsdatum van de 
brandpolis. 

Een dergelijke interpretatie strookt duidelijk niet met de bedoeling 
van de partijen en met de hoger besproken bepalingen van het verzeke-
ringsrecht.

Besluit : vernietiging.

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 21 september 2010. 

Waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier heeft verslag uitge-
bracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Om niet belastbaar te zijn, vereist het toepasselijke artikel 21, 9o, 
b), WIB92 onder meer dat de levensverzekeringsovereenkomst een loop-
tijd heeft van meer dan acht jaar.

Dit artikel noch enige andere bepaling van het WIB92 verduidelijken 
het beginpunt en het eindpunt van de termijn van acht jaar. Noch de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek noch artikel 2260 Burgerlijk 
Wetboek zijn van toepassing op de berekening van die termijn.

Het begrip “jaar”, vermeld in artikel 21, 9o, b), WIB92 dient dan ook 
uitgelegd te worden in de gebruikelijke betekenis die het dagelijks taal-
gebruik eraan geeft, namelijk “tijd van 12 maanden”. Een periode van 
acht jaar begint dan ook de eerste dag van die periode vanaf de over-
eengekomen datum, te dezen 1 juli 1994, om 00.00 uur en eindigt acht 
jaar later, te dezen 30 juni 2002, om 24.00 uur. Een verzekering die, zoals 
de appelrechters vaststellen, begint te lopen op 1 juli 1994 en eindigt op 
1 juli 2002, heeft dus een looptijd van meer dan acht jaar.
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De appelrechters die anders oordelen, verantwoorden hun beslissing 
niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger 

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

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

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

19 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Forrier, 
waarn. eerste voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Wouters.

N° 59
20.1.12

1o kamer — 20 januari 2012
(C.09.0353.F)

VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — zwakke weggebruiker. — 
rechThebbende. — draagwijdTe.

De beslissing die oordeelt dat enkel de verwanten van het slachtoffer recht-
hebbenden zijn in de zin van artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de wet van 
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, in de versie van na de wet van 13 april 1995, schendt 
die bepaling  (1). (Art. 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989)

(nmbS-holding n.v. naar publiek rechT. T. eThiaS n.v.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Namen van 21 november 2008.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is 
gesteld.

  (1) Zie de concl. van het O.M. in Pas. 2012 nr. 59. Art. 29bis WAM 1989 na de wijziging 
ervan bij Wet 13 april 1995.
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Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 149 van de Grondwet ;
 — artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het van toepassing 
was op het tijdstip van het ongeval, namelijk 4 juli 1995, ingevolge de wet van 30 
maart 1994, vóór de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis beslist dat “de [eiseres] zich niet persoonlijk en recht-
streeks kan beroepen op artikel 29bis”.

Het verantwoordt die beslissing om al zijn redenen die geacht worden hieronder 
integraal te zijn weergegeven en met name om de redenen dat geen enkele wette-
lijke of verordenende bepaling de [eiseres] uitdrukkelijk het recht geeft zich te 
beroepen op artikel 29bis ; zij is niet persoonlijk het slachtoffer geweest van een 
verkeersongeval en zij kan zich als rechthebbende van het slachtoffer niet beroepen 
op artikel 29bis, aangezien zij geen verwante van dat slachtoffer is en zelf geen 
schade heeft geleden ten gevolge van de letsels of van het overlijden van de verwant. 

Grieven

Eerste onderdeel

Aangezien het ongeval gebeurd is op 4 juli 1995, luidde artikel 29bis, § 1, van de 
wet van 21 november 1989, zoals het van toepassing was na de inwerkingtreding 
van de wet van 30 maart 1994 tot de inwerkingtreding van de wet van 19 januari 
2001, in de versie ervan die van toepassing was vanaf 1 juli 1995 tot 3 maart 2001, als 
volgt : “Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt, met 
uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer 
of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, 
vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de 
bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.”

Uit de algemene bewoordingen van die bepaling volgt dat zij geen enkel onder-
scheid maakt tussen de economische of morele schade geleden door de verwanten 
van het slachtoffer en de economische schade geleden door de vennootschap die 
het door die wet beschermde slachtoffer tewerkstelt.

Aangezien er in het Belgisch recht geen bijzondere regeling bestaat voor de 
vergoeding van economische schade kan zij vergoed worden voor zover zij een 
noodzakelijk oorzakelijk verband vertoont met de oorspronkelijke schade die het 
slachtoffer van het verkeersongeval heeft geleden.

De hoedanigheid van verwant is niet vervat in de wettelijke begripsom-
schrijving die het bestreden vonnis geeft “van de rechthebbenden in de zin van 
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989”.

De beslissing die weigert een partij de hoedanigheid van rechthebbende toe te 
kennen op grond van de vaststelling dat die partij niet een welbepaald kenmerk 
vertoont dat die beslissing nader vernoemt maar dat niet vervat is in de wette-
lijke begripsomschrijving van rechthebbende in de zin van artikel 29bis, schendt 
die wetsbepaling.

Dit is het geval met het bestreden vonnis dat sommige rechtspersonen het 
voordeel van artikel 29bis ontzegt om redenen die geen verband houden met de 
toepassingsvoorwaarden van die bepaling, in dit geval, het ontbreken van een 
kenmerk dat niet in dat artikel is vermeld.

Bovendien omschrijft het bestreden vonnis “de rechthebbenden in de zin van 
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989” als “al wie ten gevolge van de 
lichamelijke schade van een zwakke weggebruiker een indirecte schade lijdt”.
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Het bestreden vonnis overweegt vervolgens onder meer dat “de [eiseres] geen 
rechthebbende is van het slachtoffer, aangezien zij geen verwante van dat slacht-
offer is”.

Het bevat op zijn minst een tegenstrijdigheid die indruist tegen artikel 149 van 
de Grondwet en het schendt bijgevolg die bepaling.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luidens artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989, 
zoals het van toepassing is op het geschil, wordt bij een verkeersongeval 
waarbij een motorrijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffe-
lijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn recht-
hebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, 
vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eige-
naar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig 
deze wet.

Het bestreden vonnis dat oordeelt dat enkel de verwanten van het 
slachtoffer rechthebbenden zijn in de zin van die wetsbepaling, schendt 
die bepaling.

In zoverre is het onderdeel gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, 

rechtszitting houdende in hoger beroep.

20 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-gene-
raal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer Oosterbosch.

N° 60
20.1.12

1o kamer. — 20 januari 2012
(C.10.0135.F)

1o HUUR VAN DIENSTEN. — aannemingSovereenkomST. — onderaannemer. 
— rechTSTreekSe vordering. — derdenbeSlag. — rechTSTreekSe vordering 
ingeSTeld na heT derdenbeSlag. — gevolg.
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2o BESLAG. — algemeen. — derdenbeSlag. — aannemingSovereenkomST. — 
onderaannemer. — rechTSTreekSe vordering. — rechTSTreekSe vordering 
ingeSTeld na heT derdenbeSlag. — gevolg.

1o en 2o Vanaf de ontvangst van de akte houdende derdenbeslag, mag de 
derde-beslagene de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag, 
niet meer uit handen geven ; die regel blijft van toepassing wanneer achteraf 
een rechtstreekse vordering wordt ingesteld  (1). (Art. 1798, eerste lid, BW ; 
Artt. 1451 en 1540 Gerechtelijk Wetboek)

(BelgiSche STaaT, miniSTer van landSverdediging  
T. enTrepriSe andré lemaire n.v.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 23 september 2009.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eiser voert twee middelen aan waarvan het tweede als volgt is gesteld.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 1184, 1234, 1235 en 1798 van het Burgerlijk Wetboek ; 
 — de artikelen 1445, 1451 en 1540 van het Gerechtelijk Wetboek ;
 — de artikelen 7, 8 en 9 van de wet van 16 december 1851, Hypotheekwet 

genaamd, die in het Burgerlijk Wetboek een boek III, titel XVIII, “Voorrechten 
en hypotheken” invoegt ;

 — artikel 85bis van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde.

Aangevochten beslissingen

Het arrest veroordeelt de eiser om aan de verweerster het bedrag van 29.873,80 
euro, vermeerderd met de belasting over de toegevoegde waarde te betalen, alsook 
het bedrag van 2.987,38 euro, de interest tegen de bedongen rentevoet van 12 pct. 
per jaar vanaf de vervaldag van elk van beide facturen tot 12 april 2007, en de 
kosten ; het beslist aldus om alle redenen die geacht worden hieronder integraal 
te zijn weergegeven en inzonderheid om de onderstaande redenen :

“[De eiser] maakt gewag van het derdenbeslag dat de FOD Financiën op 
30 september 2005 bij het departement infrastructuur van Landsverdediging tegen 
de naamloze vennootschap Walcon heeft gelegd op grond van artikel 85bis, § 1, 
van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (stuk nr. 1 van het 
dossier [van de eiser]) ;

[…] De rechtstreekse vordering van de onderaannemer wordt niet belemmerd 
door een derdenbeslag dat aan het instellen van de rechtsvordering voorafgaat, 
aangezien de schuld van de opdrachtgever ten aanzien van de beslagen debiteur 
niet tenietgaat ten gevolge van dat beslag, onder voorbehoud van de onbeschik-

  (1) Zie de concl. van het O.M. in Pas., 2012 nr. 60.
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baarheid die eruit voortvloeit ; het op 30 september 2005 ten verzoeke van de FOD 
Financiën gelegde derdenbeslag heeft geen weerslag op de beoordeling van de 
gegrondheid van de vordering van (de verweerster)”. 

Grieven

Artikel 1798, inzonderheid eerste lid, bepaalt dat onderaannemers gebezigd 
bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn 
uitgevoerd, tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering hebben ten belope van 
hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvor-
dering word ingesteld.

Krachtens de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet is de schuldenaar gehouden 
zijn verbintenissen na te komen over zijn gehele vermogen. Zijn goederen vormen 
de gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers en de prijs ervan wordt 
onder hen naar evenredigheid verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige 
redenen van voorrang bestaan.

Artikel 85bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
luidt als volgt :

“§ 1. Na de in artikel 85 genoemde kennisgeving of betekening kan de met de 
invordering belaste ambtenaar, bij een ter post aangetekende brief, uitvoerend 
beslag onder derden leggen op de bedragen en zaken die de bewaarnemer of 
schuldenaar aan de belastingschuldige verschuldigd is of moet teruggeven. Het 
beslag wordt eveneens bij een ter post aangetekende brief aan de belastingschul-
dige aangezegd. Dit beslag heeft uitwerking vanaf de overhandiging van het stuk 
aan de geadresseerde. Het geeft aanleiding tot het opmaken en het verzenden, 
door de met de invordering belaste ambtenaar, van een bericht van beslag als 
bedoeld in artikel 1390 van het Gerechtelijk Wetboek.

§ 2. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 1, zijn op dit beslag de bepalingen 
toepasselijk van de artikelen 1539, 1540, 1542, eerste en tweede lid, en 1543 van het 
Gerechtelijk Wetboek, met dien verstande dat de afgifte van het bedrag van het 
beslag geschiedt in handen van de met de invordering belaste ambtenaar.”

Krachtens de artikelen 1451 en 1540 van het Gerechtelijk Wetboek mag de derde-
beslagene vanaf de ontvangst van de akte houdende derdenbeslag, de sommen of 
zaken die het voorwerp zijn van het beslag, niet meer uit handen geven, op straffe 
van gewoon schuldenaar te worden verklaard voor de oorzaken van het beslag ; 
bijgevolg mag de derde niet langer betalen aan zijn schuldeiser noch aan enige 
andere persoon aan wie de bewuste schuldvordering ten goede komt ; na en ten 
gevolge van het beslag wordt de schuldvordering onbeschikbaar.

In deze zaak hebben de appelrechters vastgesteld dat de FOD Financiën derden-
beslag heeft gelegd in de handen van de eiser, voordat de verweerster haar recht-
streekse vordering had ingesteld.

Bijgevolg kon [de verweerster] door de werking van het derdenbeslag, niet 
op regelmatige wijze en naar recht een rechtstreekse vordering tegen de eiser 
instellen.

De appelrechters die de rechtstreekse vordering van de verweerster gegrond 
verklaren, op grond dat “de rechtstreekse vordering van de onderaannemer […] 
niet belemmerd [wordt] door een derdenbeslag dat aan het instellen van de rechts-
vordering voorafgaat, aangezien de schuld van de opdrachtgever ten aanzien van 
de beslagen debiteur niet tenietgaat ten gevolge van dat beslag, onder voorbe-
houd van de onbeschikbaarheid die eruit voortvloeit” en dat “het op 30 september 
2005 ten verzoeke van de FOD Financiën gelegde derdenbeslag […] geen weerslag 
[heeft] op de beoordeling van de gegrondheid van de vordering van (de verweer-
ster)” miskennen de werking van het derdenbeslag en schenden bijgevolg alle in 
het middel vermelde wetsbepalingen.

ARREST-2012-01.indb   199 17/01/13   17:27



200 ARRESTEN VAN CASSATIE 20.1.12 - N° 60

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Tweede middel

Krachtens artikel 1798, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, hebben onder-
aannemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere 
werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, tegen de bouwheer een 
rechtstreekse vordering ten belope van hetgeen deze aan de aannemer 
verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld.

Luidens artikel 8 Hypotheekwet van 16 december 1851 vormen de 
goederen van de schuldenaar de gemeenschappelijke waarborg voor 
zijn schuldeisers en wordt de prijs ervan onder hen naar evenredigheid 
verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang 
bestaan.

Artikel 85bis Btw-wetboek geeft de administratie het recht, onder de 
voorwaarden die het vermeldt, een uitvoerend beslag onder derden te 
leggen dat, onder voorbehoud van wat het bepaalt, onderworpen is aan 
de artikelen 1539, 1540, 1542, eerste en tweede lid, en 1543 van het Gerech-
telijk Wetboek.

Krachtens de artikelen 1451 en 1540 Gerechtelijk Wetboek mag de 
derde-beslagene vanaf de ontvangst van de akte houdende derdenbeslag, 
de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag, niet meer uit 
handen geven, op straffe van gewoon schuldenaar te worden verklaard 
voor de oorzaken van het beslag.

Bijgevolg leidt een beslag dat een schuldeiser van de aannemer in de 
handen van de opdrachtgever legt ertoe dat de aannemer zijn schuldvor-
dering niet kan innen bij de opdrachtgever. Hierdoor verkeert de onder-
aannemer in de onmogelijkheid de in artikel 1798 Burgerlijk Wetboek 
bedoelde rechtstreekse vordering in te stellen.

Het arrest stelt vast, enerzijds, dat op 30 september 2005 in de handen 
van de eiser derdenbeslag werd gelegd op grond van artikel 85bis, § 1, 
Btw-wetboek en, anderzijds, dat de verweerster op 10 januari 2006 een 
rechtstreekse vordering tegen de eiser heeft ingesteld op grond van 
artikel 1798 Burgerlijk Wetboek.

Het arrest, dat oordeelt dat “de rechtstreekse vordering van de onder-
aannemer […] niet belemmerd [wordt] door een derdenbeslag dat aan het 
instellen van de rechtsvordering voorafgaat, aangezien de schuld van de 
opdrachtgever ten aanzien van de beslagen debiteur niet tenietgaat ten 
gevolge van dat beslag, onder voorbehoud van de onbeschikbaarheid die 
eruit voortvloeit” en dat “het op 30 september 2005 […] gelegde derden-
beslag […] geen weerslag [heeft] op de beoordeling van de gegrondheid 
van de vordering van de verweerster”, schendt de in het middel vermelde 
wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest ;
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het vernietigde arrest ;

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

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.

20 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Bastelé. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Leclercq, procureur-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 61
20.1.12

1o kamer — 20 januari 2012
(C.11.0026.F)

1o TUSSENKOMST. — uiToeFening. — hoger beroep. — veroordeling. — 
openbare orde. — bepaling van dwingend rechT. — geen.

2o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN. — ALGEMEEN. 
— bepaling van dwingend rechT. — geen. — TuSSenkomST. — uiToeFening. — 
hoger beroep. — veroordeling.

3o OPENBARE ORDE. — geen. — TuSSenkomST. — uiToeFening. — hoger 
beroep. — veroordeling.

1o, 2o en 3o Het bepaalde in artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek volgens hetwelk tussenkomst tot het verkrijgen van een veroorde-
ling niet voor het eerst kan plaatsvinden in hoger beroep, is noch van open-
bare orde, noch van dwingend recht  (1). (Art. 812, tweede lid, Gerechtelijk 
Wetboek)

(aToS immobilier n.v. T. koninklijke nederlandSe  
luchTvaarTmaaTSchappij, vennooTSchap  

naar nederlandS rechT e.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van koophandel te Luik van 3 september 2010.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres twee middelen aan.

  (1) Cass. 2 dec. 1982, AR 6653, AC 1982-83, nr. 204 ; zie Cass. 20 sept. 1995, AR P.95.0272.F, 
AC 1995, nr. 390. De omstandigheid dat art. 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek alleen 
het recht van verdediging verantwoordt, verklaart de in de samenvatting vermelde regel. 
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III. beSliSSing van heT hoF

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

Tweede middel

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
de eiseres voor de bodemrechter de regel van artikel 812, tweede lid, 
Gerechtelijk Wetboek, heeft aangevoerd dat door het bestreden vonnis 
geschonden zou zijn.

Het middel dat de schending aanvoert van artikel 812 Gerechtelijk 
Wetboek, dat noch van openbare orde, noch van dwingend recht is, en 
dat de appelrechters niet hebben toegepast, is nieuw en bijgevolg niet 
ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak 

doet over de rechtsvordering tot vrijwillige tussenkomst van de tweede 
verweerster, de rechtsvordering van de eiseres tegen de tweede verweer-
ster niet-ontvankelijk verklaart en de eiseres veroordeelt in de kosten 
van eerste aanleg en van hoger beroep van de tweede verweerster.

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

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres in de helft van haar kosten, houdt de overige 

kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van koophandel te 

Verviers, zitting houdend in hoger beroep.

20 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Fettweis. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, 
procureur-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en mevr. Geinger.

N° 62
23.1.12

3o kamer — 23 januari 2012
(C.09.0228.F)

1o aanSprakelijkheid buiTen overeenkomST. — herSTelplichT. 
— allerlei. — SlachToFFer alleen aanSprakelijk. — rechThebbenden. — 
Schade van de naaSTen. — gevolgSchade. — vergoeding. — grenzen.

2o verzekering. — w.a.m. verzekering. — weT 21 november 1989. — 
arTikel 29bis. — SlachToFFer. — zwakke weggebruiker volledig aanSprake-
lijk voor heT ongeval. — rechThebbenden. — gevolgSchade. — vergoeding. 
— verzekeraar van een moTorrijTuig beTrokken in heT wegverkeerSon-
geval. — geSubrogeerde verzekeraar. — indeplaaTSSTelling. — grenzen.

1o Wanneer alleen het slachtoffer aansprakelijk is voor het ongeval, kunnen 
zijn rechthebbenden niet naar gemeen recht de vergoeding verkrijgen van de 
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gevolgschade die zij geleden hebben ten gevolge van de lichamelijke letsels 
van het slachtoffer of zijn overlijden. (Artt. 1382 en 1383 BW).

2o De rechter die, gelet op de volledige aansprakelijkheid van het slachtoffer, 
zwakke weggebruiker in het ongeval, diens W.A.M.-verzekeraar veroordeelt 
om aan de verzekeraar van de bij het ongeval betrokken voertuig de bedragen 
terug te betalen die hij met toepassing van artikel 29bis, § 1, eerste lid, als 
vergoeding zou moeten betalen aan de rechthebbenden van dat slachtoffer, 
schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 
29bis, § 4, van de wet van 21 november 1989  (1)  (2). (Artt. 1382 en 1383 BW ; 
art. 29bis, §§ 1 en 4, WAM 1989).

(allianz belgium n.v. T. m. e.a. in Tegenwoordigheid van d. e.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van 30 juni 2008, in hoger 
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

De zaak is bij beschikking van 6 januari 2012 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eiseres voert de volgende drie middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen ;

 — de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
 — algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis beslist dat de vordering tot schadevergoeding van La 
Luxembourgeoise nv tegen de eiseres, Allianz Belgium, voorheen AGF Belgium 
Insurance nv, gegrond is. 

Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weerge-
geven worden beschouwd, en in het bijzonder om de volgende reden :

“De nv La Luxembourgeoise, verzekeraar van de nv E.R.T., die op grond 
van artikel 29bis veroordeeld werd om de eisers te vergoeden, kan optreden 
tegen de voor het ongeval aansprakelijke persoon, aangezien zij in de rechten 

  (1) Art. 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989, vóór de wijziging ervan bij de wet van 19 
januari 2001.

  (2) Het slachtoffer, dat alleen aansprakelijk voor het ongeval was verklaard, werd 
in dit geval aangereden door een voertuig van een derde op het ogenblik dat hij uit 
zijn voertuig was gestapt om de schade van een botsing met een eerste voertuig vast te 
stellen.
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van het slachtoffer tegen de in gemeen recht aansprakelijke derde is getreden 
(artikel 29bis, § 4). 

AGF Belgium Insurance nv moet dus worden veroordeeld om aan de nv La 
Luxembourgeoise alle bedragen te betalen die zij zelf aan de slachtoffers zou 
moeten betalen, daar de heer B. volledig aansprakelijk is voor het ongeval”.

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 29bis, zoals het vóór de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001 van 
toepassing was op het tijdstip van het litigieuze ongeval, luidde als volgt :

“§ 1. Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt, met 
uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer 
of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, 
vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de 
bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deze vergoedingsplicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepa-

lingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in het bijzonder, voorzover 
daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken.

§ 2. De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich 
niet beroepen op de bepalingen van dit artikel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4. De verzekeraar of het gemeenschappelijk waarborgfonds treden in de 

rechten van het slachtoffer tegen de in gemeen recht aansprakelijke derden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 5. De regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijven van 

toepassing op alles wat niet uitdrukkelijk bij dit artikel wordt geregeld”. 
Die wetsbepaling bepaalt uitdrukkelijk dat de W.A.M.-verzekeraar van de 

bestuurder die de zwakke weggebruiker heeft vergoed, in diens rechten treedt 
tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde. De gevolgen verbonden aan het 
begrip “indeplaatsstelling”, zoals dat begrip is erkend in het gemeen recht, zijn 
van toepassing. De gesubrogeerde neemt met name de plaats in van de subro-
gerende schuldeiser en neemt aldus alle rechten, vorderingen, voorrechten en 
hypotheken van hem over.

Aanvankelijk veroordeelt het bestreden vonnis op grond van artikel 29bis van 
de wet op de zwakke weggebruikers, de nv Winterthur Europe Insurance, waarvan 
de nv Axa Belgium, verzekeraar van de heer M., het geding heeft hervat, en de nv 
La Luxembourgeoise, verzekeraar van de nv E.R.T., om de rechthebbenden van de 
heer B. schadeloos te stellen, op grond dat de vergoeding die krachtens voormeld 
artikel verschuldigd is wegens de betrokkenheid van een motorrijtuig, betaald 
moet worden door de verzekeraar die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de 
bestuurder of de houder van dat voertuig dekt.

Het bestreden vonnis veroordeelt vervolgens de eiseres, op dat ogenblik de nv 
AGF Insurance Belgium, verzekeraar van de heer B., om aan de nv La Luxembour-
geoise “alle bedragen te betalen die zij zelf aan de slachtoffers zou moeten betalen, 
daar de heer B. volledig aansprakelijk is voor het ongeval”, alleen op grond dat 
“de n.v. La Luxembourgeoise, verzekeraar van de nv E.R.T., die op grond van 
artikel 29bis veroordeeld werd om de eisers te vergoeden, kan optreden tegen de voor 
het ongeval aansprakelijke persoon, aangezien zij in de rechten van het slachtoffer 
tegen de in gemeen recht aansprakelijke derde is getreden (artikel 29bis, § 4)”. Het 
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bestreden vonnis geeft aldus de nv La Luxembourgeoise, die de rechthebbenden 
van de heer B. zal vergoeden op grond van artikel 29bis, § 1, het recht om, op grond 
van de vierde paragraaf van datzelfde artikel, de daartoe uitgegeven bedragen 
terug te vorderen van de eiseres, de verzekeringsmaatschappij die de wettelijke 
aansprakelijkheid motorrijtuigen van laatstgenoemde dekt.

Het betreft hier de subrogatoire vordering die de nv La Luxembourgeoise, 
verzekeraar van het voertuig dat niet aansprakelijk is voor de schade van de 
zwakke weggebruiker, heeft ingesteld tegen de eiseres, op dat ogenblik de nv 
AGF Belgium Insurance, verzekeraar van de aansprakelijkheid van die zwakke 
weggebruiker, die als enige naar gemeen recht volledig aansprakelijk is gesteld 
voor die schade, teneinde de bedragen terug te vorderen die zij aan de rechtheb-
benden van die zwakke weggebruiker heeft uitbetaald.

De bedragen die overeenkomstig artikel 29bis, § 1, zijn uitbetaald aan de recht-
hebbenden van dat beschermde slachtoffer, die zelf aansprakelijk is voor zijn 
schade, kunnen uiteraard niet het voorwerp uitmaken van de subrogatoire vorde-
ring bedoeld in artikel 29bis, § 4. De subrogerende partij, net als de gesubrogeerde, 
kunnen tegen de aansprakelijke derde immers slechts een aansprakelijkheidsvor-
dering instellen op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

De rechthebbenden van de heer B., in wier rechten de verzekeraar van de 
bestuurder is getreden, konden zich op grond van het gemeen recht van de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid niet keren tegen de eiseres, W.A.M.-verzekeraar 
van de heer B., voor de schade die zijn rechthebbenden hebben geleden door 
de fout waarvoor alleen hij aansprakelijk is gesteld. Het gemeen recht inzake 
aansprakelijkheid biedt immers geen enkel rechtsmiddel om de vergoeding te 
verkrijgen van schade waarvoor men enerzijds aansprakelijk is maar waarvan 
men anderzijds het slachtoffer is.

Het bestreden vonnis, dat de subrogatoire vordering van de nv La Luxembour-
geoise, verzekeraar van een voertuig dat bij een ongeval was betrokken, tegen de 
eiseres, verzekeraar van de zwakke weggebruiker (of van diens rechthebbenden) 
die werd vergoed en als enige voor het ongeval aansprakelijk is gesteld, gegrond 
verklaart, schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, alsook 
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

III. beSliSSing van heT hoF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De gegrondheid van de middelen ten aanzien van de verweerders sub 3 

tot 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989, vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 19 januari 2001, wordt bij een verkeersongeval 
waarbij een motorrijtuig betrokken is, alle schade, met uitzondering 
van de stoffelijke schade, veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn recht-
hebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, 
vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de 
 eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkom-
stig deze wet.
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Artikel 29bis, § 4, bepaalt dat de verzekeraar in de rechten van het 
slachtoffer treedt tegen de naar gemeen recht aansprakelijke derden.

Uit die bepalingen volgt dat de verzekeraar die de rechthebbenden van 
het slachtoffer heeft vergoed op grond van artikel 29bis, § 1, eerste lid, in 
de rechten van de eerstgenoemden treedt.

Wanneer alleen het slachtoffer aansprakelijk is voor het ongeval, 
kunnen zijn rechthebbenden niet naar gemeen recht de vergoeding 
verkrijgen van de gevolgschade die zij geleden hebben ten gevolge van 
de lichamelijke letsels van het slachtoffer of zijn overlijden.

Het bestreden vonnis dat, gelet op de volledige aansprakelijkheid 
van het slachtoffer H.B. voor het ongeval, de eiseres, zijn verzekeraar, 
veroordeelt om de verweerster sub 5 de bedragen terug te betalen die zij 
met toepassing van artikel 29bis, § 1, eerste lid, zou moeten betalen aan 
de rechthebbenden van dat slachtoffer, de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partijen, schendt de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en het voormelde artikel 29bis, § 4.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de eiseres veroordeelt 

om aan de verweerster sub 5, de vennootschap La Luxembourgeoise, alle 
bedragen te betalen die zij zou moeten betalen aan de rechthebbenden 
van het slachtoffer, de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partijen.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van L.D., F.B. en D.B.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres in de kosten van de verweerders sub 1 et 2.
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten van de verweerders 

sub 3 tot 7 en houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daarom-
trent aan de feitenrechter over.

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

23 januari 2012 — 3o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, 
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Mahieu, de heer 
Oosterbosch en T’Kint.

N° 63
23.1.12

3o kamer — 23 januari 2012 
(C.11.0052.F)

BEWIJS. — burgerlijke zaken. — bekenTeniS. — buiTengerechTelijke beken-
TeniS. — begrip.
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De buitengerechtelijke bekentenis impliceert niet dat ze is bestemd om als 
bewijs te dienen voor de tegenpartij ; de rechter kan niet beslissen dat de 
bekentenis vereist dat de persoon die ze aflegt, weet dat zijn verklaringen 
tegen hem als bewijs kunnen worden gebruikt  (1). (Artt. 1354 en 1355 BW).

(inSTiTuuT van vaSTgoedmakelaarS T. h.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 2 maart 2010.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 6 januari 2012 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eiser voert de volgende twee middelen aan, waarvan het tweede 
gesteld is als volgt :

Geschonden wettelijke bepaling

 — de artikelen 1349, 1353, 1354 en 1355 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond, verklaart de 
oorspronkelijke vordering bijgevolg niet-gegrond en verwerpt ze om alle redenen, 
en in het bijzonder om de volgende redenen :

“Hoewel de rechtbank terecht herhaalt dat ‘het bewijs inzake handelspraktijken 
moeilijk te leveren kan zijn, omdat de eiser vaak geconfronteerd wordt met niet 
duidelijk afgebakende, moeilijk te objectiveren gedragingen’, blijft het een feit 
dat die moeilijkheden de eiser tot staking niet ontslaan van de verplichting om, 
inzake bewijsvoering, de beginselen betreffende de wettigheid van de aangewende 
bewijsmiddelen te eerbiedigen ;

Wat dat betreft legt [de eiser] hoofdzakelijk drie bewijzen over : een verslag van 
zijn privé-detective van 26 juni 2008, een uitwisseling van e-mailberichten van 
18 september 2008 en een vaststelling door gerechtsdeurwaarder van 27 oktober 
2008 ;

Wat betreft de vaststelling door gerechtsdeurwaarder van 27 oktober 2008 
Op 17 september 2008 begeeft een door [de eiser] aangezochte gerechtsdeur-

waarder zich op verzoek [van de eiser], naar “een afgevaardigde [van de eiser]” die 
zich met de verweerder ter plaatse bevindt in een woning die te koop is gesteld 
door H. immobilière.

Uit de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder van 27 oktober 2008 blijkt het 
volgende :

 — de gerechtsdeurwaarder bezichtigt het pand een eerste keer op 17 september 
2008, zonder dat hij zich aan [de verweerder] na afloop bekend maakt of het 
doel van zijn aanwezigheid verduidelijkt ; luidens de vaststelling antwoordt [de 
verweerder] tijdens dat bezoek “op alle vragen van de afgevaardigde”, waarna 

  (1) Cass. 20 dec. 2007, AR C.07.0161.N, AC 2007, nr. 652.
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de gerechtsdeurwaarder hieraan toevoegt dat [de verweerder] “zijn dossier goed 
kent” ; hij toont hen alle vertrekken van de woning, waarvan hij de pluspunten 
beklemtoont ; hij wijst de afgevaardigde [van de eiser] erop dat hij dat pand 
reeds “twee of drie keer” heeft doen bezichtigen en dat “de buitenmuren onlangs 
opnieuw zijn geverfd, en omdat we elkaar kenden, heb ik de werkzaamheden 
verricht” ;

 — op 24 september 2008 bezoekt dezelfde gerechtsdeurwaarder opnieuw hetzelfde 
pand met dezelfde afgevaardigde [van de eiser] en verklaart opnieuw dat [de 
verweerder] “antwoordt op alle vragen van de afgevaardigde” en “zijn dossier goed 
kent” ; de gerechtsdeurwaarder maakt [de verweerder] vervolgens zijn hoedanig-
heid bekend, “verduidelijkt hem het doel van zijn opdracht” ondervraagt hem en 
neemt daarna akte van de volgende verklaring [van de verweerder] : “ik wist het 
echt niet, ik wist niet dat ik geen huizen mocht doen bezichtigen, ik onderteken 
nooit iets” ; de gerechtsdeurwaarder neemt akte van het feit dat [de verweerder] 
daarenboven verklaart dat hij werkt voor rekening van zijn echtgenote, die als 
vastgoedmakelaar is ingeschreven in de vennootschap H., maar dat hij, als zijn 
echtgenote geen tijd heeft, de bezichtiging van de panden op zich neemt ;

 — de vaststelling eindigt met de opsomming van alle gegevens die de gerechts-
deurwaarder heeft nagetrokken, te weten alle persoonsgegevens [van de 
verweerder], zoals ze in het rijksregister zijn vermeld, het – positieve – antwoord 
op de vraag of het btw-nummer op de website van het vastgoedkantoor wel dat 
van F.L. is, de vaststelling dat de naam [van de verweerder] nergens in de geraad-
pleegde bronnen voorkomt ;

Krachtens artikel 516, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de 
gerechtsdeurwaarders bevoegd om, op verzoek van particulieren, “vaststel-
lingen te doen van zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen met 
betrekking tot de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voort-
vloeien” ; dergelijke vaststellingen hebben de bewijswaarde van gewone vermoe-
dens ; dit geldt met name alleen voor de zuiver materiële vaststellingen die door 
de gerechtsdeurwaarder worden gedaan, met uitsluiting van alle gegevens die, in 
werkelijkheid, een persoonlijke beoordeling of visie van die gerechtsdeurwaarder 
uitdrukken met betrekking tot de gegevens die hij dient vast te stellen ;

Vanuit dit standpunt bekeken, geldt de vaststelling van 27 oktober 2008 als 
vermoeden van het bestaan van de volgende materiële gegevens :

 — het feit dat [de verweerder] twee keer, binnen een paar dagen tijd, hetzelfde 
onroerend goed aan dezelfde “klant” heeft getoond ;

 — de omstandigheid dat [de verweerder] geantwoord heeft op de vragen van die 
vermeende klant, zonder dat er uit de gegevens van de vaststelling kan worden 
afgeleid wat die vragen juist inhielden ;

 — het antwoord [van de verweerder], dat zowel in de vaststelling, als hierboven 
tussen aanhalingstekens is weergegeven ;

De eerste rechter schijnt uit de rest van het antwoord [van de verweerder], 
zoals het in de vaststelling in indirecte rede is weergegeven, een bewijs te hebben 
afgeleid van het feit dat [de verweerder] gewoonlijk handelingen heeft gesteld die 
hij kenmerkend acht voor het beroep van vastgoedmakelaar ;

Zelfs als aangenomen wordt dat de rest van dat antwoord een letterlijke trans-
criptie en niet zomaar de pure weergave is van wat de gerechtsdeurwaarder zelf, 
en te goeder trouw, heeft begrepen, blijft het een feit dat die gegevens geen buiten-
gerechtelijke bekentenis maar slechts een gewoon vermoeden kunnen opleveren ; 
zoals hierboven is vermeld, geeft de vaststelling immers niet de exacte inhoud 
van de aan de gerechtsdeurwaarder toevertrouwde opdracht weer en vermeldt zij 
evenmin wat laatstgenoemde hiervan [aan de verweerder] heeft medegedeeld toen 
hij hem zijn hoedanigheid bekendmaakte, zodat niet kan worden aangenomen 
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dat [de verweerder] met volle kennis van zaken zou hebben erkend dat hij de 
gewoonte had de door zijn partner te koop gestelde panden te doen bezichtigen ;

De voormelde passage uit de vaststelling van de deurwaarder moet bovendien in 
verband worden gebracht met de processen-verbaal van verhoor die op 11 mei 2009 
zijn opgemaakt door de politie te Nijvel-Genappe en waarin [de verweerder] en zijn 
partner, elk afzonderlijk, duidelijke en gelijklopende verklaringen hebben afge-
legd over het feit dat het pand waarvan sprake is in de vaststelling van 27 oktober 
2008, het enige pand is dat [de verweerder] heeft doen bezichtigen in de plaats 
van zijn partner, die op dat ogenblik niet beschikbaar was, en dat hij dat pand 
kende omdat hij het, zoals hij trouwens reeds had gezegd tijdens de bezichtiging 
op 17 september 2008, had geverfd en omdat hij tevens de eigenaars goed kende ;

De vaststelling van de deurwaarder van 27 oktober 2008 zal, binnen de hierboven 
gepreciseerde grenzen, in aanmerking kunnen worden genomen als vermoeden.”

Grieven

De buitengerechtelijke bekentenis, bedoeld in de artikelen 1354 en 1355 van het 
Burgerlijk Wetboek, is een eenzijdige handeling waaruit een bewijs kan worden 
afgeleid. Die handeling moet worden verricht door de partij tegen wie ze wordt 
aangevoerd maar moet niet bedoeld zijn om te dienen als bewijs voor de tegen-
partij.

De artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek bepalen dat vermoedens 
die niet bij de wet zijn ingesteld, bewijsmiddelen zijn die worden overgelaten aan 
het oordeel en aan het beleid van de rechter, op voorwaarde dat hij dat wettelijk 
begrip niet miskent of denatureert.

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming 
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar 
bepaalt dat “niemand het beroep van vastgoedmakelaar als zelfstandige in hoofd- 
of bijberoep mag uitoefenen of de beroepstitel voeren van “erkend vastgoedma-
kelaar B.I.V.” of “stagiair-vastgoedmakelaar”, tenzij hij is ingeschreven op het 
tableau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst van de stagiairs die door 
het Instituut bijgehouden worden of, indien hij in het buitenland gevestigd is, 
geen toestemming heeft verkregen om het beroep occasioneel uit te oefenen”.

Artikel 3 van datzelfde besluit bepaalt daarenboven het volgende : “Oefent de 
beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij die 
zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met :

1o activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring 
of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen ;

2o activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor : a) ofwel het beheer 
van onroerende goederen of van onroerende rechten ; b) ofwel het syndicschap van 
onroerende goederen in medeëigendom.”

Het arrest dat de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder van 27 oktober 2008 
onderzoekt, wijst erop dat “dezelfde gerechtsdeurwaarder, op 24 september 2008, 
opnieuw hetzelfde pand met dezelfde afgevaardigde [van de eiser] bezocht en 
verklaart opnieuw dat [de verweerder] “antwoordt op alle vragen van de afge-
vaardigde” en dat “hij zijn dossier goed kent” ; de gerechtsdeurwaarder maakt [de 
verweerder] vervolgens zijn hoedanigheid bekend, ondervraagt hen, “verduide-
lijkt hem het doel van zijn opdracht” en :

 — neemt daarna akte van de volgende verklaring [van de verweerder] : “ik wist 
het echt niet, ik wist niet dat ik geen huizen mocht doen bezichtigen, ik onder-
teken nooit iets”,

 — neemt akte van het feit dat [de verweerder] daarenboven verklaart dat 
hij werkt voor rekening van zijn echtgenote, die als vastgoedmakelaar is 
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 ingeschreven in de vennootschap H., maar dat hij, als zijn echtgenote geen tijd 
heeft, de bezichtiging van de panden op zich neemt”.

Het arrest dat preciseert dat “de eerste rechter uit de rest van het antwoord 
[van de verweerder], zoals het in de vaststelling in indirecte rede is weergegeven, 
een bewijs schijnt te hebben afgeleid van het feit dat [de verweerder] gewoonlijk 
handelingen heeft gesteld die hij kenmerkend acht voor het beroep van vast-
goedmakelaar”, beslist vervolgens dat “zelfs als aangenomen wordt dat de rest 
van dat antwoord een letterlijke transcriptie en niet zomaar de pure weergave is 
van wat de gerechtsdeurwaarder zelf, en te goeder trouw, heeft begrepen, blijft 
het een feit dat die gegevens geen buitengerechtelijke bekentenis maar slechts 
een gewoon vermoeden kunnen opleveren ; zoals hierboven is vermeld, geeft de 
vaststelling immers niet de exacte inhoud van de aan de gerechtsdeurwaarder 
toevertrouwde opdracht weer en vermeldt zij evenmin wat laatstgenoemde 
hiervan [aan de verweerder] heeft medegedeeld toen hij hem zijn hoedanigheid 
bekendmaakte, zodat niet kan worden aangenomen dat [de verweerder] met 
volle kennis van zaken zou hebben erkend dat hij de gewoonte had de door zijn 
partner te koop gestelde panden te doen bezichtigen”. Het arrest beslist daaren-
boven dat “de voormelde passage uit de vaststelling van de deurwaarder boven-
dien in verband moet worden gebracht met de processen-verbaal van verhoor 
die op 11 mei 2009 zijn opgemaakt door de politie te Nijvel-Genappe en waarin 
[de verweerder] en zijn partner, elk afzonderlijk, duidelijke en gelijklopende 
verklaringen hebben afgelegd over het feit dat het pand waarvan sprake is in de 
vaststelling van 27 oktober 2008, het enige pand is dat [de verweerder] heeft doen 
bezichtigen in de plaats van zijn partner, die op dat ogenblik niet beschikbaar 
was, en dat hij dat pand kende omdat hij het, zoals hij dat trouwens reeds had 
gezegd tijdens de bezichtiging op 17 september 2008, had geverfd en omdat hij 
tevens de eigenaars goed kende”.

Het arrest dat het bestaan van een buitengerechtelijke bekentenis verwerpt, op 
grond dat de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder geen melding maakt van 
de exacte inhoud van diens opdracht en evenmin vermeldt wat hij daarvan aan de 
verweerder heeft onthuld na hem zijn identiteit te hebben bekendgemaakt, zodat 
“niet kan worden aangenomen dat [de verweerder] met volle kennis van zaken 
zou hebben erkend dat hij de gewoonte had de door zijn partner te koop gestelde 
panden te doen bezichtigen”, schendt de artikelen 1354 et 1355 van het Burgerlijk 
Wetboek. In tegenstelling tot wat het arrest aanneemt, vereist een buitengerech-
telijke bekentenis, om als bewijs te kunnen dienen, immers niet dat de persoon 
die ze aflegt, een verklaring heeft willen doen die als bewijs kon dienen.

Daarenboven moet worden vastgesteld dat de verweerder in zijn conclusie in 
hoger beroep erop gewezen had dat “het kan voorkomen dat de [verweerder], net 
zoals een meewerkende echtgenoot en wanneer het hem past, mevrouw L. helpt 
in de uitoefening van haar beroepsactiviteit van vastgoedmakelaar, door binnen 
de grenzen van het toelaatbare strikt materiële taken te verrichten, met name 
de bezichtiging van de panden, het maken van afspraken, het plaatsen van recla-
meborden, enz., maar echter uitgesloten is dat de [verweerder] zich zou bezig-
houden met de prijsonderhandelingen, het sluiten van overeenkomsten, enz.”. 
Tevens heeft hij in die conclusie gepreciseerd dat “zoals de [verweerder] terecht 
heeft verklaard ten overstaan van de gerechtsdeurwaarder, die op verzoek [van 
de eiser] de nodige vaststellingen diende te doen : “ik wist het echt niet, ik wist 
niet dat ik geen huizen mocht doen bezichtigen, ik onderteken nooit iets”. Hij 
voegde daaraan toe dat hij de bezichtiging van de panden alleen op zich nam 
wanneer mevrouw L. er geen tijd voor had. Niet alleen is het ongebruikelijk dat 
de [verweerder] zich mengt in het werk van mevrouw L., maar zij vraagt hem 
bovendien alleen om de panden te doen bezichtigen wanneer ze daar zelf geen tijd 
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voor heeft. [De eiser] heeft nooit betwist dat de [verweerder] zich nooit specifiek 
heeft beziggehouden met het sluiten van de contracten zelf”.

Gelet op die gegevens, heeft het arrest uit de verhoren van de verweerder en van 
zijn partner niet naar recht kunnen afleiden dat het pand waarvan sprake was in 
de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder, het enige pand was dat de verweerder 
had doen bezichtigen. Het arrest, dat dit feit uit die verhoren afleidt, schendt de 
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Tweede middel

De grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerder opgeworpen 
tegen het middel : het middel heeft geen belang :

Het middel is gericht tegen de beslissing van het arrest dat de vast-
stelling van gerechtsdeurwaarder van 27 oktober 2008, waarin de verkla-
ringen van de verweerder zijn opgetekend, “geen buitengerechtelijke 
bekentenis maar slechts een gewoon vermoeden [kan] opleveren”.

De verweerder voert aan dat die beslissing verantwoord wordt door 
de reden van het arrest dat die verklaringen, die in indirecte rede zijn 
opgetekend, tegen hem niet als buitengerechtelijke bekentenis kunnen 
worden aangevoerd omdat hij de aldus op schrift gestelde uitspraken 
niet heeft gedaan.

Het arrest beslist dat de vaststelling vermeldt “wat de gerechtsdeur-
waarder heeft opgemaakt uit de verklaringen” van de verweerder, zonder 
dat het uitsluit dat die weergave juist zou zijn en het bewijs zou leveren 
van verklaringen die de verweerder heeft afgelegd.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel

De buitengerechtelijke bekentenis in de zin van de artikelen 1354 en 
1355 van het Burgerlijk Wetboek impliceert niet dat ze is bestemd om als 
bewijs te dienen voor de tegenpartij.

Het arrest vermeldt dat een gerechtsdeurwaarder, in een vaststelling 
die hij op 27 oktober 2008 op verzoek van de eiser heeft opgemaakt, “akte 
neemt van het feit dat [de verweerder] [….] verklaart dat hij werkt voor 
rekening van zijn echtgenote, die als vastgoedmakelaar is ingeschreven 
[….] maar dat hij, als zijn echtgenote geen tijd heeft, de bezichtiging van 
de panden op zich neemt”.

Het arrest weigert om de uitspraken te beschouwen als een buitenge-
rechtelijke bekentenis die tegen de verweerder gebruikt kan worden, op 
grond dat “de vaststelling niet de exacte inhoud van de aan de gerechts-
deurwaarder toevertrouwde opdracht weergeeft en evenmin vermeldt 
wat laatstgenoemde hiervan [aan de verweerder] heeft medegedeeld 
toen hij hem zijn hoedanigheid bekendmaakte, zodat niet kan worden 
aangenomen dat [de verweerder] met volle kennis van zaken zou hebben 
erkend dat hij de gewoonte had de door zijn partner te koop gestelde 
panden te doen bezichtigen”.
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Het arrest oordeelt aldus in feite dat de bekentenis vereist dat de 
persoon die ze aflegt, weet dat zijn verklaringen tegen hem als bewijs 
kunnen worden gebruikt.

Het arrest schendt zodoende de voormelde bepalingen.
Het middel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

De overige grieven die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
behoeven geen antwoord.

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

over de ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

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

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

23 januari 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer 
Mahieu en mevr. Oosterbosch.

N° 64
24.1.12

2o kamer — 24 januari 2012
(P.12.0106.N)

1° rechTen van de menS. — verdrag rechTen van de menS. — arTikel 6. 
— arTikel 6.3. — rechT van verdediging. — verhoor van de verdachTe door 
de onderzoekSrechTer. — bijSTand van een advocaaT. — doel.

2° rechT van verdediging. — STraFzaken. — verdachTe. —verhoor 
door de onderzoekSrechTer. — bijSTand van een advocaaT. — doel.

3° onderzoekSrechTer. — verdachTe. — verhoor. — bijSTand van een 
advocaaT. — doel.

4° advocaaT. — onderzoek in STraFzaken. — verhoor van de verdachTe 
door de onderzoekSrechTer. — bijSTand van een advocaaT. — doel.

5° onderzoek in STraFzaken. — verdachTe. — verhoor door de onder-
zoekSrechTer. — bijSTand van een advocaaT. — doel.

6° rechTen van de menS. — verdrag rechTen van de menS. — 
arTikel 6. — arTikel 6.3. — inTerpreTaTie europeeS hoF rechTen van de 
menS. — verhoor van de verdachTe door de onderzoekSrechTer. — bijSTand 
van een advocaaT. — grenS. 

7° onderzoekSrechTer. — verdrag rechTen van de menS. — arTikel 6. 
— arTikel 6.3. — inTerpreTaTie europeeS hoF rechTen van de menS. — 
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verhoor van de verdachTe door de onderzoekSrechTer. — bijSTand van een 
advocaaT. — grenS. 

8° advocaaT. — onderzoek in STraFzaken. — verdrag rechTen van de 
menS. — arTikel 6. — inTerpreTaTie europeeS hoF rechTen van de menS. — 
verhoor van de verdachTe door de onderzoekSrechTer. — bijSTand van een 
advocaaT. — grenS. 

9° onderzoek in STraFzaken. — verdrag rechTen van de menS. 
— arTikel 6. — inTerpreTaTie europeeS hoF rechTen van de menS. — 
verdachTe. — verhoor door de onderzoekSrechTer. — bijSTand van een 
advocaaT. — grenS. 

1o, 2o, 3o, 4o en 5o De bijstand van de advocaat tijdens het verhoor bij de 
onderzoeksrechter heeft uitsluitend tot doel toezicht mogelijk te maken op de 
eerbiediging van het recht zichzelf niet te beschuldigen en de keuzevrijheid 
om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te 
zwijgen, de wijze waarop de ondervraagde persoon tijdens het verhoor wordt 
behandeld, inzonderheid op het al dan niet kennelijk uitoefenen van onge-
oorloofde druk of dwang en de kennisgeving van de in artikel 47bis Wetboek 
van Strafvordering bedoelde rechten van verdediging en de regelmatigheid 
van het verhoor. 

6o, 7o, 8o en 9o Artikel 6 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof van de 
Rechten van de Mens, bepaalt niet dat de raadsman tijdens het verhoor bij 
de onderzoeksrechter advies mag geven aan de verdachte of inspraak krijgt 
in het verhoor door de onderzoeksrechter.

(c.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 januari 2012. 

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

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

Derde middel

Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3 EVRM : het arrest 
herleidt de bijstand van een advocaat tot de “rol van een bloempot” ; het 
standpunt van de appelrechters is niet verzoenbaar met het standpunt 
dat hierover wordt ingenomen door het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens.
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De bijstand van de advocaat heeft uitsluitend tot doel toezicht moge-
lijk te maken op :

1o de eerbiediging van het recht zichzelf niet te beschuldigen en de 
keuzevrijheid om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de 
gestelde vragen of te zwijgen ;

2o de wijze waarop de ondervraagde persoon tijdens het verhoor wordt 
behandeld, inzonderheid op het al dan niet kennelijk uitoefenen van 
ongeoorloofde druk of dwang ;

3o de kennisgeving van de in artikel 47bis Wetboek van strafvordering 
bedoelde rechten van verdediging en de regelmatigheid van het verhoor. 

Artikel 6 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten 
van de Mens, bepaalt niet dat de raadsman tijdens het verhoor bij de 
onderzoeksrechter advies mag geven aan de verdachte of inspraak krijgt 
in het verhoor door de onderzoeksrechter.

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

Ambtshalve onderzoek 

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

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

24 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
de Meester (bij de balie te Brugge).

N° 65
25.1.12

2o kamer — 25 januari 2012
(P.11.0856.F)

1o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSbepalingen. — arTikel 67. 
— arTikel 67ter. — moTorvoerTuig ingeSchreven op naam van een rechTS-
perSoon. — proceS-verbaal. — vraag om inlichTingen. — verhoor van de 
perSoon die heT voerTuig onder zich heeFT. — mededeling van inlichTingen. 
— Termijn. — aanvang.

2o wegverkeer — wegverkeerSweT. — weTSbepalingen. — arTikel 67. — 
arTikel 67ter. — moTorvoerTuig ingeSchreven op naam van een rechTSper-
Soon. — plaaTS van heT miSdrijF.

1o Wanneer de Wegverkeerswet is overtreden met een motorvoertuig dat op 
naam van een rechtspersoon is ingeschreven, kan het politieverhoor van de 
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persoon die dat voertuig onder zich heeft, in de loop waarvan hem de vraag 
was gesteld wie de dag van de feiten het voertuig bestuurde, overeenstemmen 
met de vraag om inlichtingen, gevoegd bij het toegezonden afschrift van het 
proces-verbaal ; indien die persoon niet de bestuurder was op het ogenblik 
van de feiten, moet hij de identiteit van de bestuurder meedelen binnen de 
termijn van vijftien dagen na dat verhoor  (1). (Art. 67ter, Wegverkeerswet)

2o Het misdrijf bepaald in artikel 67ter Wegverkeerswet, wordt geacht 
voltrokken te zijn wanneer de overtreder niet geïdentificeerd is, zodat de 
plaats van het misdrijf de plaats is waar de in de voornoemde wetsbepaling 
voorgeschreven mededeling in ontvangst moet worden genomen  (2). 

(ab exploiTaTion, vennooTSchap meT beperkTe  
aanSprakelijkheid naar luxemburgS rechT)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Dinant van 7 maart 2011.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Nadat was vastgesteld dat de eiseres een snelheidsovertreding had 
begaan met een aan haar toebehorend voertuig, wordt zij vervolgd 
wegens overtreding van artikel 67ter Wegverkeerswet. Zij verwijt de 
appelrechters dat zij de telastlegging bewezen verklaren, ofschoon het 
vonnis vermeldt dat de zaakvoerder had geantwoord dat hij het voertuig 
onder zich had, zonder mee te delen wie de bestuurder was op het ogen-
blik van de overtreding.

Krachtens het derde lid van die bepaling, moet, indien de persoon die 
het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van 
de feiten, die persoon eveneens de identiteit van de bestuurder meedelen.

De rechtbank die de eiseres op grond van de voormelde overweging 
veroordeelt, omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen en verant-
woordt haar naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

  (1) Zie Cass. 29 nov. 2005, AR P.05.0995.N, AC 2005, nr. 635.
  (2) Cass. 22 april 2008, AR P.08.0250.N, AC 2008, nr. 245.
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Tweede onderdeel

De eiseres voert aan dat haar geen enkele specifieke vraag om inlich-
tingen werd gesteld en haar geen termijn van antwoord werd opgelegd, 
overeenkomstig de voormelde bepaling.

Het vonnis stelt evenwel vast dat het verhoor van de zaakvoerder door 
de politie van het Groothertogdom, waarbij hem was gevraagd wie de 
dag van de feiten het voertuig bestuurde, overeenstemt met de vraag 
om inlichtingen gevoegd bij het toegezonden afschrift van het proces-
verbaal, zoals datzelfde artikel bepaalt.

Het stelt daarnaast ook vast dat de identiteit van die bestuurder niet 
was meegedeeld binnen de termijn van vijftien dagen na dat verhoor.

Met die overwegingen omkleedt de rechtbank zijn beslissing regel-
matig met redenen en verantwoordt haar naar recht.

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

Vierde middel

De drie onderdelen samen

De eiseres voert aan dat het strafbaar feit in het Groothertogdom 
Luxemburg was gepleegd.

Dit feit wordt evenwel geacht voltrokken te zijn wanneer de over-
treder niet geïdentificeerd is, zodat de plaats van het strafbare feit de 
plaats is waar de mededeling, als bepaald in het voormelde artikel 67ter, 
dient te worden ontvangen.

Het vonnis stelt vast dat de procureur des Konings te Dinant, naar 
aanleiding van een snelheidsovertreding die in zijn arrondissement is 
begaan en die wordt toegeschreven aan een voertuig van de eiseres, de 
persoon heeft doen verhoren die het voertuig onder zich heeft, in het 
land waar diens zetel is gevestigd.

De correctionele rechtbank heeft daaruit afgeleid dat de identiteit van 
de bestuurder aan de Belgische autoriteiten diende te worden meege-
deeld, zodat het strafbaar geachte feit op het grondgebied van het Rijk 
werd gepleegd.

Met die overwegingen omkleden de appelrechters hun beslissing 
om zich territoriaal bevoegd te verklaren regelmatig met redenen en 
verantwoorden haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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25 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Colmant 
(bij de balie van Bergen).

N° 66
25.1.12

2o kamer — 25 januari 2012
(P.11.1104.F)

1o Slagen en verwondingen. — doden. — opzeTTelijk Toebrengen 
van verwondingen en opzeTTelijk doden. — verzwarende omSTandigheid. — 
ongeSchikTheid ToT heT verrichTen van perSoonlijke arbeid. — begrip.

2o miSdrijF. — verzwarende omSTandigheden. — opzeTTelijke Slagen en 
verwondingen. — ongeSchikTheid ToT heT verrichTen van perSoonlijke 
arbeid. — begrip.

3o  STraF. — algemeen. — STraF en maaTregel. — weTTigheid. — algemeen. 
— redelijke Termijn. — overSchrijding. — SancTie. — STraFvermindering. 
— begrip.

4o rechTen van de menS. — verdrag rechTen van de menS. — arTikel 6. 
— arTikel 6.1. — redelijke Termijn. — overSchrijding. — SancTie. — STraF-
vermindering. — begrip.

1o en 2o De ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, als 
bedoeld in de artikelen 399 en 400 van het Strafwetboek, bestaat in de onge-
schiktheid van het slachtoffer tot het verrichten van gelijk welke lichame-
lijke arbeid ; die verzwarende omstandigheid houdt alleen rekening met de 
zwaarwichtigheid van de verwondingen, ongeacht de sociale status van 
het slachtoffer of zijn gewoonlijke en professionele arbeid ; het feit dat het 
slachtoffer in een welbepaald economisch en sociaal milieu een activiteit 
kan uitoefenen die in de lijn ligt van zijn opleiding, sluit dus niet uit dat hij 
ongeschikt is in de zin van de voormelde wetsbepalingen  (1). (Artt. 399 en 
400, Strafwetboek)

3o en 4o Wanneer de appelrechters bij het wijzigen van de beslissing van de 
eerste rechter op dat punt, de overdreven duur van de rechtspleging vast-
stellen, moeten zij de door hen uitgesproken straf verlagen in verhouding tot 
die welke zij zouden opgelegd hebben indien de zaak zonder vertraging zou 
zijn berecht, en niet in verhouding tot de straf die de eerste rechter heeft 
opgelegd  (2). (Art. 6.1, EVRM ; Art. 21ter, Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering)

(b. T. e.)

  (1) Zie Cass. 19 april 2006, AR P.06.0040.F, AC 2006, nr. 223.
  (2) Cass. 4 feb. 2004, AR P.03.1370.F, AC 2004, nr. 57.
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arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 9 mei 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf 
middelen 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 veroordelende 
beslissing op de strafvordering

Eerste middel

In zoverre het middel aanvoert dat het arrest de bewijskracht van het 
geheel van de gegevens van het strafdossier miskent, komt het in werke-
lijkheid op tegen de onaantastbare beoordeling door het hof van beroep 
van de bewijswaarde van alle gegevens van het dossier.

In zoverre het middel aanvoert dat de bewijskracht van de eerste verkla-
ring van de eiser in het proces-verbaal van de politie van 19 januari 2005 
is miskend, verwijt dit het arrest niet dat het oordeelt dat dit proces-
verbaal een bewering bevat die er niet in voorkomt of geen vermelding 
bevat die er wel in voorkomt. Het verwijt het arrest dat het ofwel geen 
acht heeft geslagen op een passage die volgens de eiser zijn versie zou 
rechtvaardigen, ofwel dat het feitelijke gegevens daar tegenover heeft 
gesteld die verschillen van of strijdig zijn met de door hem aangevoerde 
gegevens.

Dergelijke grief voert geen miskenning van de bewijskracht van de 
akten aan.

Voor het overige verwijt de eiser het arrest dat het oordeelt dat de 
verweerder als parkingbewaker het recht had om zijn voertuig niet te 
laten passeren.

Aangezien de appelrechters oordelen dat het voor de beoordeling van 
eisers gedrag niet uitmaakte of de verweerder al dan niet parkingbe-
waarder was, heeft de grief geen belang.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het arrest antwoordt op de conclusie van de eiser die betwistte dat 
het slachtoffer door zijn voertuig was weggeslingerd, door met name 
te verwijzen naar de door de verbalisanten vastgestelde sporen op de 
motorkap.

Het middel mist feitelijke grondslag.
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Derde middel

Volgens de eiser heeft het hof van beroep niet naar recht kunnen 
beslissen dat het slachtoffer blijvend ongeschikt was tot het verrichten 
van persoonlijke arbeid, in de zin van artikel 400 Strafwetboek, vermits 
uit zijn eigen vaststellingen blijkt dat het slachtoffer geen inkomens-
verlies heeft geleden, dat zijn toestand op de arbeidsmarkt niet in het 
gedrang is gekomen en dat hij geen letsel eraan heeft overgehouden dat 
in de wet wordt aanvaard.

De ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid als 
bedoeld in de artikelen 399 en 400 van het voormelde wetboek, bestaat in 
de ongeschiktheid van het slachtoffer tot het verrichten van gelijk welke 
lichamelijke arbeid. Die verzwarende omstandigheid houdt alleen reke-
ning met de zwaarwichtigheid van de verwondingen, ongeacht de sociale 
status van het slachtoffer of zijn gewoonlijke en professionele arbeid.

Het feit dat het slachtoffer in een welbepaald economisch en sociaal 
milieu een activiteit kan uitoefenen die in de lijn ligt van zijn opleiding, 
sluit dus niet uit dat hij ongeschikt is in de zin van de voormelde wets-
bepalingen, wat het arrest naar recht vaststelt door zich te baseren op 
het percentage dat de naar gemeen recht aangewezen deskundige heeft 
aangenomen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vierde middel

Eerste onderdeel

De eiser oefent kritiek uit op de beslissing waarbij hem een zwaardere 
straf wordt opgelegd dan in eerste aanleg, ofschoon in hoger beroep de 
redelijke termijn overschreden bleek te zijn, wat het arrest ook vaststelt.

De rechter dient de door hem opgemerkte overschrijding van de rede-
lijke termijn te bestraffen.

Wanneer dat feit geen invloed had op de bewijsvoering of op de uitoefe-
ning van het recht van verdediging, kan de rechter ofwel de veroordeling 
bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken of een straf uitspreken die 
lager is dan de wettelijke minimumstraf, overeenkomstig artikel 21ter, 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, ofwel een bij wet 
bepaalde straf uitspreken die daadwerkelijk en op meetbare wijze is 
verminderd ten opzichte van die welke hij opgelegd zou hebben indien 
hij de overdreven duur van de rechtspleging niet zou hebben vastgesteld.

Wanneer de appelrechters die de beslissing van de eerste rechter op 
dat punt wijzigen, de overdreven duur van de rechtspleging vaststellen, 
moeten zij de door hen uitgesproken straf verlagen in verhouding tot 
die welke zij zouden opgelegd hebben indien de zaak zonder vertraging 
zou zijn berecht, en niet in verhouding tot de straf die de eerste rechter 
heeft opgelegd.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Voor het overige motiveert het arrest de keuze van de straf en de 

strafmaat, door met name erop te wijzen dat de eiser opzettelijk het 
slachtoffer met zijn voertuig heeft omvergereden nadat hij het had bele-

ARREST-2012-01.indb   219 17/01/13   17:27



220 ARRESTEN VAN CASSATIE 25.1.12 - N° 66

digd en bedreigd, dat de dader van die feiten moet leren beseffen dat dit 
geen normaal gedrag is, dat hij dient herinnerd te worden aan de plicht 
om andermans fysieke en morele integriteit te eerbiedigen en aan het 
verbod op geweld als oplossing van een conflict.

Met die overwegingen heeft het hof van beroep zijn beslissing naar 
recht verantwoord en regelmatig met redenen omkleed.

Het middel kan wat betreft niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

 De eiser voert aan dat de afwijzing van de opschorting niet kan gegrond 
worden op het in het arrest vermelde risico dat bij hem een gevoel van 
straffeloosheid zou kunnen ontstaan, omdat hij reeds zes weken voor-
lopig was aangehouden.

Aangezien de voorlopige hechtenis geen straf is, kan het arrest, 
ondanks het aangevoerde bevel tot aanhouding, niet oordelen dat de 
gevraagde opschorting het doel van de vervolging niet zou kunnen waar-
borgen.

Het arrest schendt evenmin de artikelen 195 Wetboek van Strafvordering 
en 3, vierde lid, of 8, § 1, eerste lid, Probatiewet, door te beslissen dat de 
werkstraf waarmee de eiser heeft ingestemd, meer nog dan een uitstel, zelfs 
een probatieuitstel, het beoogde helend en ontradend doel zal bereiken. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering

De eiser, beklaagde, bezit de hoedanigheid niet om cassatieberoep in 
te stellen tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering tegen 
zijn verzekeraar, vrijwillig tussengekomen partij.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Het vijfde middel is aangevoerd tot staving van een cassatieberoep 

waarvoor de eiser de hoedanigheid niet bezat om het in te stellen en 
behoeft bijgevolg geen antwoord.

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

25 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Panthière (bij de 
balie van Luik) en de heer Babut du Marès (bij de balie te Brussel).
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N° 67
25.1.12

2° kamer — 25 januari 2012
(P.11.1545.F)

1o rechTerlijke organiSaTie. — STraFzaken. — beScherming van 
de bevolking en van heT leeFmilieu Tegen de gevaren van ioniSerende 
STralingen. — miSdrijF. — Federaal agenTSchap voor nucleaire conTrole. 
— adminiSTraTieve geldboeTe. — hoger beroep. — bevoegde rechTbank.

2o milieurechT. — beScherming van de bevolking en van heT leeFmilieu 
Tegen de gevaren van ioniSerende STralingen. — miSdrijF. — Federaal 
agenTSchap voor nucleaire conTrole. — adminiSTraTieve geldboeTe. — 
hoger beroep. — rechTerlijke organiSaTie. — bevoegde rechTbank.

3o bevoegdheid en aanleg. — STraFzaken. — bevoegheid. — beScher-
ming van de bevolking en van heT leeFmilieu Tegen de gevaren van ioni-
Serende STralingen. — miSdrijF — Federaal agenTSchap voor nucleaire 
conTrole. — adminiSTraTieve geldboeTe. — hoger beroep. — rechTerlijke 
organiSaTie. — bevoegde rechTbank.

4o hoger beroep. — STraFzaken (douane en accijnzen inbegrepen). — 
algemeen. — correcTionele rechTbank doeT uiTSpraak in hoger beroep. — 
aanhangigmaking.

5o rechT van verdediging. — STraFzaken. — STraFrechTSpleging. — 
beSchikkingSbeginSel. — ToepaSSing. — grenzen.

6o rechTbanken. — STraFzaken. — algemeen. — rechT van verdediging. 
— beSchikkingSbeginSel. — ToepaSSing. — grenzen.

1o tot 3o De persoon die de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming 
van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen 
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle heeft overtreden, kan bij verzoekschrift beroep instellen 
bij de bevoegde rechtbank tegen de beslissing van het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle waarbij hem, wegens die overtreding, een adminis-
tratieve geldboete is opgelegd ; de correctionele rechtbank is hier bevoegd. 
(Art. 59, Wet 15 april 1994)

4o De akte van hoger beroep maakt de zaak aanhangig bij de correctionele 
rechtbank die uitspraak doet in hoger beroep  (1).

5o en 6o Het beschikkingsbeginsel is weliswaar toepasselijk op het gerech-
telijk privaat recht, met inbegrip van de burgerlijke rechtsvordering voor 
de strafrechter, en onder voorbehoud van de uitzonderingen van open-
bare orde, maar niet op de strafrechtspleging. (Art. 1138, 2o, Gerechtelijk 
Wetboek)

(Federaal agenTSchap voor nucleaire conTrole T. d.)

  (1) Zie Cass. 26 okt. 1983, AR 2923, AC 1984-1985, nr. 116.
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arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de vonnissen van de correc-
tionele rechtbank te Hoei van 6 oktober 2010, 16 februari 2011 en 18 mei 
2011, die in laatste aanleg uitspraak doet over een verzoekschrift van 
de verweerder waarin hij een door de eiseres opgelegde administratieve 
geldboete betwist.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. FeiTen

Op 7 september 2005 heeft een inspecteur van het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle de aanwezigheid vastgesteld van een radioac-
tieve, radium bevattende bliksemafleider, op het dak van de kasteel-
hoeve te Ferrières, rue du Vieux Tilleul. Het gebouw is eigendom van Y. 
D., die op 21 oktober 2005 in gebreke werd gesteld om die bliksemafleider 
binnen zes maanden te verwijderen.

De verweerder heeft de gestelde termijn laten verstrijken zonder de 
bliksemafleider te verwijderen. Hij heeft dat met name verantwoord 
met het argument dat de verwijdering hoge kosten met zich mee zou 
brengen en alleen door een gespecialiseerd bedrijf kan worden uitge-
voerd. Hij heeft ook aangevoerd dat de installatie slechts beperkt 
gevaar oplevert.

Op 27 juni 2006 heeft het Federale Agentschap vastgesteld dat het voor-
werp nog steeds aanwezig was. Zij heeft de overtreder een rappel toege-
zonden met een nieuwe termijn van een maand.

Bijna drie jaar later, op 29 maart 2009, heeft een inspecteur van het 
agentschap opgemerkt dat de bliksemafleider nog steeds aanwezig was. 
Ditmaal werd tegen de verweerder een proces—verbaal opgesteld, wegens 
overtreding van artikel 64.1, d, van het koninklijk besluit van 20 juli 
2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, 
van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende 
stralingen.

Op 10 juli van dat jaar heeft de procureur des Konings laten weten dat 
hij beslist had om niet te vervolgen.

Op 15 oktober 2009 heeft de eiseres, na een rechtspleging op tegen-
spraak, de verweerder per aangetekend schrijven tegen bericht van 
ontvangst, haar beslissing om hem een geldboete van tweeduizend euro 
op te leggen ter kennis gebracht. De betrokkene werd ervan verwittigd 
dat hij binnen de maand beroep kon instellen, op straffe van verval.

De verweerder heeft contact opgenomen met de federale bemiddelaar 
om een verlaging van de geldboete te verkrijgen. Hij heeft in die zin gelijk 
gekregen dat het controleagentschap, per beslissing van 25 november 
2009, het bedrag verminderd heeft tot duizend tweehonderd euro.
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De verweerder heeft echter ondertussen, met name op 19 november 2009, 
bij de correctionele rechtbank te Hoei per verzoekschrift hoger beroep 
ingesteld, op grond van artikel 59 van de wet van 15 april 1994 betref-
fende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de 
uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Dat verzoekschrift dat 
meer dan een maand na de kennisgeving van de geldboete is ingediend, 
strekte ertoe om dat bedrag te verlagen.

Bij vonnis van 6 oktober 2010 heeft de correctionele rechtbank te 
Hoei het door de eiseres tegen het rechtsmiddel opgeworpen middel van 
niet-ontvankelijkheid afgewezen. Dit middel wees erop dat het hoger 
beroep te laat was ingesteld. Het vonnis beslist daarentegen dat het 
hoger beroep ontvankelijk is, omdat de termijn van een maand, met 
toepassing van artikel 2, 4o, van de wet van 11 april 1994 betreffende de 
openbaarheid van bestuur, geen aanvang heeft kunnen nemen. De akte 
waarbij de overtreder kennis had gekregen van de geldboete, vermeldde 
immers niet welke rechtbank bevoegd was om kennis te nemen van het 
rechtsmiddel.

Het vonnis alvorens recht te doen van 6 oktober 2010 beveelt overigens 
dat de eiseres de stukken zou voorleggen die bewijzen dat de persoon die 
de verweerder de geldboete heeft opgelegd, daartoe gemachtigd is.

Dit is het eerste vonnis dat hier wordt bestreden.
Bij vonnis van 8 december 2010, dat ten aanzien van de eiseres bij 

verstek is gewezen, heeft de rechtbank vastgesteld dat het gevraagde 
stuk niet was voorgelegd. Zij heeft de nietigheid uitgesproken van de 
beslissing van 15 oktober 2009.

Het Federaal Agentschap heeft op 22 december 2010 verzet aangetekend. 
Dat verzet werd ontvankelijk verklaard bij het vonnis van 16 februari 
2011, dat de zaak op 16 maart daaropvolgend vaststelt. Dit vonnis zegt dat 
de vraag of de correctionele rechtbank bevoegd is om kennis te nemen 
van het rechtsmiddel van de verweerder, impliciet maar onmiskenbaar 
werd beantwoord op 6 oktober 2010, vermits het gerecht zich toen over 
de ontvankelijkheid van het beroep heeft uitgesproken.

Dit is het tweede vonnis dat hier wordt bestreden.
Bij vonnis van 18 mei 2011 ten slotte, heeft de rechtbank gezegd dat de 

beslissing waarbij de administratieve geldboete werd opgelegd, nietig 
was en dat zij niet in de plaats kon treden van de eiseres, zelf over de 
zaak geen uitspraak kon doen en niet zelf kon beslissen over de uit 
te spreken geldboete. De rechtbank heeft geoordeeld dat zij daarvoor 
niet bevoegd was en dat de termijn om de geldboete op te leggen toch 
verstreken was.

Dit is het derde vonnis dat hier wordt bestreden.
Op 3 juni 2011 heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

beroep ingesteld tegen de vonnissen van 6 oktober 2010, 16 februari 2011 
en 18 mei 2011.

Diezelfde dag nog heeft de eiseres cassatieberoep ingesteld tegen de 
voormelde vonnissen. 
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III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

A. Cassatieberoep tegen het vonnis van 6 oktober 2010

Eerste middel

Krachtens artikel 59 van de wet van 15 april 1994 kan de overtreder van 
deze wet of haar uitvoeringsbesluiten, bij verzoekschrift beroep instellen 
bij de bevoegde rechtbank, tegen de beslissing van het Federaal Agent-
schap voor Nucleaire Controle waarbij hem, wegens die inbreuk, een 
administratieve geldboete is opgelegd.

Aangezien de in die wet bedoelde overtredingen door artikel 50 van 
de wet gestraft worden met een geldboete van duizend tot een miljoen 
euro en met een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar of met 
één van deze straffen alleen, zijn het wanbedrijven die bijgevolg tot de 
bevoegdheid van de correctionele rechtbanken behoren, overeenkomstig 
artikel 179 Wetboek van Strafvordering.

De beslissing van de procureur des Konings om niet te vervolgen, en de 
beslissing van het controleagentschap om de administratieve procedure 
op te starten, nemen niet weg dat het hier om wanbedrijven gaat.

Noch het hoger beroep tegen een administratieve geldboete die wegens 
een wanbedrijf is opgelegd, noch de conclusie van de vervolgende partij 
die wil dat de geldboete wordt bevestigd, behoren tot de vorderingen 
die artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek toekent aan de burgerlijke 
kamer van de rechtbank van eerste aanleg.

Daaruit volgt dat de in artikel 59 van de voormelde wet bedoelde recht-
bank, de correctionele rechtbank is.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Tiende middel

De eiseres voert aan dat de zaak op onregelmatige wijze bij de correc-
tionele rechtbank aanhangig was gemaakt aangezien dit niet gebeurde 
op één van de wijzen die limitatief in artikel 182 Wetboek van Strafvor-
dering zijn bepaald.

De aangevoerde wetsbepaling is niet toepasselijk op de correctionele 
rechtbank die, zoals te dezen, uitspraak doet in hoger beroep, in welk 
geval de zaak aanhangig wordt gemaakt met de akte van hoger beroep.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Cassatieberoep tegen het vonnis van 16 februari 2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zevende middel

De eiseres verwijt het vonnis dat het artikel 1138, 2o, Gerechtelijk 
Wetboek schendt, door te verklaren dat zijn beslissingen van 15 oktober 
en 25 november 2009 geen uitwerking hebben, terwijl het verzoekschrift 
waarbij hoger beroep is ingesteld alleen betrekking had op de eerste 
beslissing en alleen strekte tot verlaging van het bedrag van de geldboete.
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Het beschikkingsbeginsel is weliswaar toepasselijk op het gerechte-
lijk privaat recht, met inbegrip van de burgerlijke rechtsvordering voor 
de strafrechter, en onder voorbehoud van de uitzonderingen van open-
bare orde, maar niet op de strafrechtspleging.

De bepaling die volgens het middel zou zijn geschonden is bijgevolg 
niet van toepassing op de correctionele rechtbank die kennisneemt van 
een wanbedrijf waarvoor een administratieve geldboete is opgelegd, 
waardoor zij uitspraak dient te doen over de wettigheid daarvan.

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 18 mei 2011.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres in twee derde van de kosten van haar cassatie-

beroep en de verweerder in het overblijvende derde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Luik, die in laatste aanleg uitspraak doet.

25 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Hofströssler en de heer Hoogers 
(bij de balie te Brussel).

N° 68
25.1.12

2o kamer — 25 januari 2012
(P.11.1821.F)

1o STraF. — Samenloop. — eendaadSe. — verSchillende miSdrijven. — 
eenheid van STraFbaar opzeT. — gevolg.

2o miSdrijF. — algemeen. — begrip. — maTerieel en moreel beSTanddeel. 
— eenheid van opzeT. — verSchillende miSdrijven. — eenheid van STraF-
baar opzeT. — gevolg.

3o STraF. — zwaarSTe STraF. — begrip.

1o en 2o De bodemrechter die in feite heeft vastgesteld dat verschillende misdrijven 
de uitvoering zijn van een zelfde strafbaar opzet kan slechts één straf, name-
lijk de zwaarste, opleggen ; die regel verbiedt de rechter om de straffen voor 
de minder zware telastleggingen toe te passen, zelfs als die een bijkomende 
sanctie bevatten die zwaarder is dan die welke samen met de opslorpende 
straf kan worden opgelegd  (1). (Art. 65, Strafwetboek)

  (1) Cass. 13 jan. 1999, AR P.98.1521.F, AC 1999, nr. 21.
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3o De zwaarste straf is de straf met de langste duur, ongeacht de geldboete die 
de wet steeds als een minder zware straf dan de gevangenisstraf beschouwt ; 
de gevangenisstraf van zes maanden tot tien jaar en de facultatieve geld-
boete van zesentwintig tot duizend euro is zwaarder dan de gevangenisstraf 
van zes maanden tot vijf jaar en de verplichte geldboete van honderd tot 
duizend euro  (1). (Art. 63, Strafwetboek)

(c. T. l. en c. T. éTabliSSemenTS daune habaru n.v. e.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 30 september 2011.

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

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van M. C.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende 
beslissing op de strafvordering

Ambtshalve middel : schending van de artikelen 25, 65, 80, 84, 327, eerste 
lid, 470 en 471 Strafwetboek

Krachtens artikel 65 Strafwetboek kan de bodemrechter, die in feite 
heeft vastgesteld dat verschillende misdrijven de uitvoering zijn van 
een zelfde strafbaar opzet, slechts één straf, namelijk de zwaarste straf 
opleggen.

Die regel verplicht de rechter ertoe de voor de lichtere misdrijven voor-
geschreven straffen buiten beschouwing te laten, zelfs als die straffen 
voorzien in een zwaardere bijkomende sanctie dan die welke samen met 
de opslorpende straf kan worden opgelegd.

Het arrest verklaart de eiser schuldig aan het feit dat hij in staat van 
wettelijke herhaling een collectief misdrijf door eenheid van opzet heeft 
gepleegd, bestaande uit afpersing met geweld of bedreiging door twee of 
meerdere personen en bedreiging met bevel of onder voorwaarde.

Het eerste misdrijf wordt bij wet gestraft met tien tot vijftien jaar 
opsluiting die, na aanneming van verzachtende omstandigheden, 
vervangen wordt door een gevangenisstraf van zes maanden tot tien 
jaar. Artikel 84 Strafwetboek biedt de rechter de mogelijkheid om daar 
een geldboete van zesentwintig tot duizend euro aan toe te voegen. Die 
geldboete is facultatief.

Het tweede misdrijf wordt bij wet gestraft met een gevangenisstraf 
van zes maanden tot vijf jaar en een geldboete van honderd tot duizend 
euro. Die geldboete is verplicht.

  (1) Zie Cass. 3 okt. 1990, AR 8261, AC 1991, nr. 55.
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Aangezien de zwaarste straf de straf is met de langste duur, is het 
zwaarst gestrafte misdrijf, afpersing in bende.

Het arrest vermeldt dat de eerste rechter, die de strafmaat heeft vast-
gesteld op tweeënveertig maanden gevangenisstraf, “verzuimd heeft 
daar een verplichte geldboete aan toe te voegen, aangezien de telastleg-
ging uit artikel 327, eerste lid, hier de zwaarste is”. Naast de voormelde 
gevangenisstraf veroordelen de appelrechters de eiser dus tot een geld-
boete van driehonderd euro.

Aangezien afpersing met verzwarende omstandigheid, zoals hierboven 
gezegd, zwaarder gestraft wordt dan het misdrijf bedoeld in artikel 327, 
hebben de appelrechters de toevoeging van die geldboete niet naar recht 
kunnen verantwoorden door het verplichte karakter ervan, vermits de 
zwaarste hier toepasselijke straf alleen in een facultatieve geldboete 
voorziet.

De geldboete is een bestanddeel van de opgelegde straf zodat de onwet-
tigheid zich uitstrekt tot de gehele straf en tot de bijdrage aan het 
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke geweld-
daden. Zij heeft daarentegen geen invloed op de schuldigverklaring.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is, behoudens de onwet-
tigheid die hierna moet worden ongedaan gemaakt, overeenkomstig de 
wet gewezen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de tweede 

eiser, enerzijds, in zoverre het gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de vijfde verweerster en, anderzijds, in 
zoverre het gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechts-
vorderingen van de derde en vierde verweerder, uitspraak doen over de 
omvang van de schade.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 
gehele aan M. C. opgelegde straf en over de bijdrage aan het Bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eerste eiser in de helft van de kosten van zijn cassa-

tieberoep en laat de andere helft ten laste van de Staat.
Veroordeelt de tweede eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

25 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdel-
ingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.
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N° 69
26.1.12

1o kamer — 26 januari 2012
(C.11.0108.N)

auTeurSrechT. — werk van leTTerkunde oF kunST. — beScherming. — 
voorwaarde.

Een werk van letterkunde of kunst wordt auteursrechtelijk beschermd als het 
oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping 
van de auteur  (1) ; hierbij is niet vereist dat het werk de stempel draagt van de 
persoonlijkheid van de auteur  (2). (Art. 1, § 1, eerste lid, Auteurswet 1994). 

(arTeSSuTo n.v. T. b&T TexTilia n.v. e.a.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 25 oktober 2010.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 1 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten (de “Auteurswet”).

Aangevochten beslissingen

De appelrechters oordelen dat de litigieuze tekeningen van de hand van 
mevrouw A. C. niet in aanmerking komen voor bescherming door het auteurs-
recht en verklaren de vordering van eiseres in zoverre zij gesteund was op het 
auteursrecht ongegrond op grond van de volgende overwegingen :

“De vordering voor zover ze gegrond is op een schending van het auteursrecht.

A. Algemeen uitgangspunt : vrijheid van handel, waarvan de vrijheid van kopie 
een bijzondere toepassing is

14. Op grond van artikel 7 van het Decret d’Allarde van 2/17 maart 1791 geldt 
de vrijheid van beroep en bedrijf. Dit impliceert de vrijheid van mededinging. 
De vrijheid van de mededinging vindt een concrete toepassing in de vrijheid van 
kopie (cfr. ook F. goTzen, “De eerlijke gebruiken en de rechten van intellectuele 

  (1) Zie HvJ 16 juli 2009, C-5/08, Infopaq International v. Danske Dagblades Forening, Jur. 
2009, I, 6569.

  (2) Art. 1, § 1, eerste lid, Auteurswet 1994, zoals gewijzigd bij art. 2 van de wet van 22 
mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG 
van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht 
en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.
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eigendom”, in J. STuyck en P. wyTinck, De nieuwe wet handelspraktijken, Kluwer, 
261-263).

Intellectuele eigendomsrechten vormen een uitzondering op de vrijheid van 
handel en meer bepaald op de vrijheid van kopie. Intellectuele eigendomsrechten 
in het algemeen en het auteursrecht in het bijzonder kennen een monopolie toe.

Anderzijds kunnen een inbreuk op het auteursrecht, en het onterecht maken 
van een kopie in het algemeen, aanleiding geven tot concurrentievervalsing.

Het auteursrecht beoogt “free riding”, dit wil zeggen het ongeoorloofd gebruik 
maken van de inspanningen tot ontwikkeling en innovatie van een ander, te 
voorkomen en te beteugelen.

De uitzondering op de vrijheid van handel is derhalve aan welbepaalde voor-
waarden gebonden, die niet zozeer door de wet zelf ingevuld zijn, maar door recht-
spraak en rechtsleer op basis van internationale verdragen en de dagelijkse prak-
tijk bepaald zijn.

Zo moet, om auteursrechtelijke bescherming te genieten, een werk uitgedrukt 
zijn in een bepaalde vorm, die mededeelbaar is aan het publiek (ideeën zijn niet 
beschermd, maar behoren tot het publiek domein). Bovendien moet het werk 
oorspronkelijk zijn.

B. Oorspronkelijkheid in de zin van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten (“de Auteurswet”)

15. Om auteursrechtelijke bescherming te verkrijgen is het een noodzakelijke 
maar voldoende voorwaarde dat een voortbrengsel de uitdrukking is van de intel-
lectuele inspanning van de maker. Er moet een aanwijsbare activiteit zijn van de 
menselijke geest. Tussen het werk en de auteur moet een band bestaan. De omvang 
van de intellectuele inspanning is niet belangrijk (Cass. 27 april 1989, Pas. 1989, I, 908 ; 
Cass. 2 maart 1993, Pas. I, 234 ; Cass. 24 februari 1995, RW 1995-1996, 433 en I.R. D.I., 
1996, 28 ; Cass. 10 december 1998, RW 1999-2000, 325 ; Cass. 11 maart 2005, www.cass.be).

Die intellectuele inspanning is de onontbeerlijke voorwaarde om aan het werk 
het nodige individuele karakter te geven waardoor een vorm ontstaat. De vorm 
moet de stempel van de persoonlijkheid dragen. De vorm moet zodanig beïnvloed 
zijn door de persoon dat het werk een eigen persoonlijk karakter vertoont (ibidem).

Artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29, omgezet in de Belgische Auteurswet, bepaalt 
dat de auteurs het uitsluitende recht hebben om de volledige of gedeeltelijke repro-
ductie van hun werken toe te staan of te verbieden. De bescherming van het recht 
van de auteur om reproductie toe te staan of te verbieden betreft dus een “werk”.

Uit de algemene opzet van de Berner Conventie, inzonderheid van artikel 2, 
leden 5 en 8, ervan, volgt echter dat voor de bescherming van bepaald materiaal 
als werken van letterkunde en kunst wordt verondersteld dat het gaat om schep-
pingen van de geest.

Richtlijn 2001/29, die geharmoniseerde rechtsregels op het gebied van het 
auteursrecht vaststelt, is, zoals blijkt uit de punten 4, 9 tot en met 11 en 20 van 
de considerans ervan, gebaseerd op hetzelfde beginsel.

Aldus kan het auteursrecht in de zin van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 slechts 
gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een 
eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (H.v.J., Infopag, 16 juli 2009, Arrest  
C-5/08, www.curia.eu, inz. ro. nrs. 32-37).

De vorm mag niet ontleend zijn aan een bestaand werk en moet dus een eigen 
oorspronkelijk karakter hebben. De vorm moet het resultaat zijn van scheppende 
menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes (HR., 30 mei 2008, N.J. 2008, 556).

Drukt het werk de activiteit uit van zijn auteur ? Heeft het werk een indivi-
dueel karakter ? Een zekere mentale activiteit is vereist, zoniet komt de persoon-
lijkheid van de auteur niet tot uiting in het werk.
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Elementen die op zich niet origineel zijn kunnen door de wijze waarop ze samen 
gebracht zijn een origineel geheel opleveren.

De artistieke noch de esthetische waarde zijn relevant om te bepalen of een 
werk al dan niet auteursrechtelijk beschermd is (Cass. 27 april 1989, Pas. 1989, 
I, 908 ; A. STrowel, “L’originalité en droit d’auteur : un critère à géometrie vari-
able”, J.T., 1991, 513 (inz. 514-515)).

Handigheid, technische vaardigheid of omvangrijk werk (zonder de persoon-
lijke inbreng van de maker) zijn onvoldoende opdat een werk auteursrechtelijk 
beschermd zou zijn.

Nieuwheid is in beginsel geen criterium om een werk auteursrechtelijk te 
beschermen (F. de viSScher en B. michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, 
2000, Brussel, Bruylant, nrs. 23 en 31, met verwijzing ; A. STrowel, “L’originalité 
en droit d’auteur : un critère à géometrie variable”, J.T., 1991, 513-514), net zo min 
als omvangrijk opzoekingswerk of een grote inspanning om het werk te maken 
(ibidem). Wat nieuw is, is niet automatisch origineel. Wat origineel is, kan nieuw 
zijn en zal vaak een aspect van nieuwheid impliceren. De twee begrippen vallen 
evenwel niet samen. De maker van een later werk mag nog steeds bewijzen dat zijn 
werk onafhankelijk van het eerste werk tot stand gekomen is.

Een origineel werk is niet vanzelfsprekend. Het is ook niet banaal. Geen 
auteursrechtelijke bescherming wordt verleend indien de vorm zo banaal of triv-
iaal is dat geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.

De bewijslast berust bij [eiseres] (toepassing van artikel 870 Gerechtelijk Wetboek). 
Deze bewijslast beperkt zich tot het aanduiden waarin de originaliteit van de creatie 
ligt. Zij dient aan te tonen dat de vormgeving van de tekeningen het resultaat is 
van de eigen keuzes van de ontwerper (F. de viSScher en B. michaux, Précis du droit 
d’auteur et des droits voisins, 2000, Brussel, Bruylant, nrs. 24, met referenties).

C. Toepassing in deze zaak

[Eiseres] slaagt er in de voorliggende zaak niet in aan te tonen dat de voorge-
legde tekeningen origineel zijn.

Zeer belangrijk bij de beoordeling van het geheel van de tekeningen zijn de 
kleuren, die zogeheten “oude kleuren” zijn. Het is niet betwist dat [eiseres] 
aanvankelijk met [eerste verweerster] heeft samengewerkt precies omdat deze 
laatste ontwerpen in deze oude kleuren kon weven. [Eiseres] kan zich niet op een 
eigen intellectuele schepping beroepen met betrekking tot de kleuren, nu deze 
precies van [eerste verweerster] afkomstig zijn.

Het thema van een stadsgezicht is eeuwenoud en werd reeds eerder aangewend 
op wandtapijten, kussens, tassen en dergelijke meer. Ook om deze reden is er 
geen originaliteit in de zin van de auteurswet.

De variaties die [eiseres] aangebracht heeft in de bestaande stadsgezichten 
vormen geen intellectuele inspanning die aan het werk het nodige individuele 
karakter geven waardoor een vorm ontstaat. De vorm draagt niet de stempel van 
de persoonlijkheid van mevrouw C. De vorm is niet zodanig beïnvloed door haar 
persoon dat het werk een eigen persoonlijk karakter vertoont. De intellectuele 
schepping van de auteur is niet aantoonbaar in de tekeningen.

Het feit dat er eerder een procedure tot beslag inzake namaak is geweest en dat 
in het kader daarvan bepaalde uitspraken gedaan zijn, verandert niets aan al het 
voorgaande, nu de bodemrechter niet gebonden is door de prima facie beoordeling 
van de rechten in het kader van het toestaan van een beslag inzake namaak en nu 
de deskundige geen juridisch oordeel kan en mag vellen.

Om deze redenen is de oorspronkelijke vordering, voor zover ze gegrond is op 
het auteursrecht, ongegrond. Het bestreden vonnis wordt in die zin hervormd.” 
(bestreden arrest, p. 10 t.e.m. 13 bovenaan, randnrs. 14 t.e.m. 17)
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Elementen die op zich niet origineel zijn kunnen door de wijze waarop ze samen 
gebracht zijn een origineel geheel opleveren.

De artistieke noch de esthetische waarde zijn relevant om te bepalen of een 
werk al dan niet auteursrechtelijk beschermd is (Cass. 27 april 1989, Pas. 1989, 
I, 908 ; A. STrowel, “L’originalité en droit d’auteur : un critère à géometrie vari-
able”, J.T., 1991, 513 (inz. 514-515)).

Handigheid, technische vaardigheid of omvangrijk werk (zonder de persoon-
lijke inbreng van de maker) zijn onvoldoende opdat een werk auteursrechtelijk 
beschermd zou zijn.

Nieuwheid is in beginsel geen criterium om een werk auteursrechtelijk te 
beschermen (F. de viSScher en B. michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, 
2000, Brussel, Bruylant, nrs. 23 en 31, met verwijzing ; A. STrowel, “L’originalité 
en droit d’auteur : un critère à géometrie variable”, J.T., 1991, 513-514), net zo min 
als omvangrijk opzoekingswerk of een grote inspanning om het werk te maken 
(ibidem). Wat nieuw is, is niet automatisch origineel. Wat origineel is, kan nieuw 
zijn en zal vaak een aspect van nieuwheid impliceren. De twee begrippen vallen 
evenwel niet samen. De maker van een later werk mag nog steeds bewijzen dat zijn 
werk onafhankelijk van het eerste werk tot stand gekomen is.

Een origineel werk is niet vanzelfsprekend. Het is ook niet banaal. Geen 
auteursrechtelijke bescherming wordt verleend indien de vorm zo banaal of triv-
iaal is dat geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.

De bewijslast berust bij [eiseres] (toepassing van artikel 870 Gerechtelijk Wetboek). 
Deze bewijslast beperkt zich tot het aanduiden waarin de originaliteit van de creatie 
ligt. Zij dient aan te tonen dat de vormgeving van de tekeningen het resultaat is 
van de eigen keuzes van de ontwerper (F. de viSScher en B. michaux, Précis du droit 
d’auteur et des droits voisins, 2000, Brussel, Bruylant, nrs. 24, met referenties).

C. Toepassing in deze zaak

[Eiseres] slaagt er in de voorliggende zaak niet in aan te tonen dat de voorge-
legde tekeningen origineel zijn.

Zeer belangrijk bij de beoordeling van het geheel van de tekeningen zijn de 
kleuren, die zogeheten “oude kleuren” zijn. Het is niet betwist dat [eiseres] 
aanvankelijk met [eerste verweerster] heeft samengewerkt precies omdat deze 
laatste ontwerpen in deze oude kleuren kon weven. [Eiseres] kan zich niet op een 
eigen intellectuele schepping beroepen met betrekking tot de kleuren, nu deze 
precies van [eerste verweerster] afkomstig zijn.

Het thema van een stadsgezicht is eeuwenoud en werd reeds eerder aangewend 
op wandtapijten, kussens, tassen en dergelijke meer. Ook om deze reden is er 
geen originaliteit in de zin van de auteurswet.

De variaties die [eiseres] aangebracht heeft in de bestaande stadsgezichten 
vormen geen intellectuele inspanning die aan het werk het nodige individuele 
karakter geven waardoor een vorm ontstaat. De vorm draagt niet de stempel van 
de persoonlijkheid van mevrouw C. De vorm is niet zodanig beïnvloed door haar 
persoon dat het werk een eigen persoonlijk karakter vertoont. De intellectuele 
schepping van de auteur is niet aantoonbaar in de tekeningen.

Het feit dat er eerder een procedure tot beslag inzake namaak is geweest en dat 
in het kader daarvan bepaalde uitspraken gedaan zijn, verandert niets aan al het 
voorgaande, nu de bodemrechter niet gebonden is door de prima facie beoordeling 
van de rechten in het kader van het toestaan van een beslag inzake namaak en nu 
de deskundige geen juridisch oordeel kan en mag vellen.

Om deze redenen is de oorspronkelijke vordering, voor zover ze gegrond is op 
het auteursrecht, ongegrond. Het bestreden vonnis wordt in die zin hervormd.” 
(bestreden arrest, p. 10 t.e.m. 13 bovenaan, randnrs. 14 t.e.m. 17)

Grieven

Overeenkomstig artikel 1 Auteurswet heeft alleen de auteur van een werk van 
letterkunde of kunst het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te 
reproduceren.

Opdat een werk wettelijk beschermd zou worden door het auteursrecht, is 
vereist, maar volstaat het ook dat het materiaal oorspronkelijk is in die zin dat 
het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.

Bij zijn onderzoek naar de oorspronkelijkheid (of originaliteit) van een werk, 
dient de feitenrechter derhalve enkel en alleen na te gaan of het om een (i) eigen 
(ii) intellectuele (iii) schepping van de auteur gaat.

Het woord “eigen” dient in die zin te worden geïnterpreteerd dat de auteur het 
werk zelf moet hebben gemaakt en het vanzelfsprekend niet van een derde mag 
hebben gekopieerd. Het woord “intellectuele” betekent dat de auteur moet hebben 
nagedacht over hoe hij het werk zal creëren, hetgeen een bepaalde mentale activ-
iteit veronderstelt. Het begrip “schepping” tenslotte betekent “creatie”, met 
andere woorden : een voortbrengsel.

Om van auteursrechtelijke bescherming te genieten is bijgevolg niet vereist 
dat het werk een “individueel karakter” heeft. Evenmin is vereist dat het werk 
van “persoonlijkheid” getuigt of “zodanig beïnvloed is door de persoon (van de 
auteur) dat het werk een eigen persoonlijk karakter heeft”. Om van auteursrech-
telijke bescherming te genieten, is evenmin vereist dat het werk “de stempel van 
de persoonlijkheid van de auteur” draagt.

Opdat een werk de bescherming van het auteursrecht zou genieten, is het nood-
zakelijk doch voldoende dat het werk oorspronkelijk is in die zin dat het gaat 
om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. Andere of bijkomende 
voorwaarden worden niet gesteld.

De appelrechters overwegen met betrekking tot de litigieuze tekeningen van de 
hand van mevrouw A. C. dat deze tekeningen niet door het auteursrecht worden 
beschermd omdat de variaties die eiseres heeft aangebracht in de bestaande 
stadsgezichten geen intellectuele inspanning vormen “die aan het werk het 
nodige individuele karakter geven waardoor een vorm ontstaat”. Nog volgens de 
appelrechters dienen de litigieuze tekeningen auteursrechtelijke bescherming te 
worden ontzegd omdat “de vorm niet de stempel draagt van de persoonlijkheid 
van mevrouw C.” en omdat “de vorm niet zodanig is beïnvloed door haar persoon 
dat het werk een eigen persoonlijk karakter vertoont”.

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht. Door 
aldus te oordelen, stellen de appelrechters immers bijkomende voorwaarden aan 
een werk opdat het auteursrechtelijke bescherming zou genieten (meer bepaald, 
dat het werk een “individueel karakter” zou vertonen, dat het “de stempel van 
de persoonlijkheid van de auteur” zou dragen en dat “de vorm ervan zodanig 
beïnvloed is door de persoon van de auteur dat het diens persoonlijk karakter 
vertoont”), terwijl de appelrechters enkel dienden na te gaan of het om een (i) 
eigen (ii) intellectuele (iii) schepping van de auteur ging.

Hieruit volgt dat de appelrechters het wettelijk vereiste van de originaliteit of 
oorspronkelijkheid, zoals vervat in artikel 1 Auteurswet, miskennen (schending 
van artikel 1 Auteurswet).

III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Tweede middel

3. Krachtens artikel 1, § 1, eerste lid, Auteurswet 1994, zoals gewijzigd 
bij artikel 2 van de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch 
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recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de 
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de nabu-
rige rechten in de informatiemaatschappij, heeft alleen de auteur van 
een werk van letterkunde of kunst het recht om het op welke wijze of 
in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of 
gedeeltelijk te reproduceren.

Een werk van letterkunde of kunst wordt krachtens deze bepaling 
auteursrechtelijk beschermd als het oorspronkelijk is in die zin dat het 
gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur. Hierbij is niet 
vereist dat het werk de stempel draagt van de persoonlijkheid van de 
auteur.

De appelrechters oordelen : “De variaties die [de eiseres] aangebracht 
heeft in de bestaande stadsgezichten vormen geen intellectuele inspan-
ning die aan het werk het nodige individuele karakter geven waardoor 
een vorm ontstaat. De vorm draagt niet de stempel van de persoon-
lijkheid van Mevrouw C. De vorm is niet zodanig beïnvloed door haar 
persoon dat het werk een eigen persoonlijk, karakter vertoont. De intel-
lectuele schepping van de auteur is niet aantoonbaar in de tekeningen.”

De appelrechters die aldus vereisen dat een werk om de bescherming 
van het auteursrecht te genieten de stempel dient te dragen van de 
persoonlijkheid van de auteur, verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht.

Het middel is gegrond. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit de hogere 

beroepen van de verweersters ontvankelijk verklaart.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

26 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en 
mevr. Geinger.

N° 70
26.1.12

1o kamer — 26 januari 2012
(C.11.0318.N)

1o verzekering. — w.a.m.-verzekering. — w.a.m. 1989. — arTikel 29bis, 
§ 1, eerSTe lid. — verkeerSongeval. — meerdere moTorrijTuigen beTrokken. 
— verzekeraarS. — SlachToFFer. — Schade. — verplichTing ToT vergoe-
ding. — gevolg. — indeplaaTSSTelling. — regreSvordering. — omvang.
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2o indeplaaTSSTelling. — w.a.m.-verzekering. — w.a.m. 1989. — 
arTikel 29bis, § 1, eerSTe lid. — verkeerSongeval. — meerdere moTorrij-
Tuigen beTrokken. — verzekeraarS. — SlachToFFer. — Schade. — verplich-
Ting ToT vergoeding. — gevolg. — regreSvordering. — omvang.

3o verzekering. — w.a.m.-verzekering. — verkeerSongeval. — 
Schade. — Schuld van heT SlachToFFer. — gevolg. — verzekeraar. — 
vergoeding van heT SlachToFFer. — Terugvordering van aanSprakelijke 
derde oF dienS verzekeraar. — grenS. — deel van de Schade waarvoor heT 
SlachToFFer zelF inSTaaT. — Terugvordering. — Tegen elke verzekeraar 
van een beTrokken moTorrijTuig. — grenS. 

4o indeplaaTSSTelling — w.a.m.-verzekering. — verkeerSongeval. 
— Schade. — Schuld van heT SlachToFFer. — gevolg. — verzekeraar. — 
vergoeding van heT SlachToFFer. — Terugvordering van aanSprakelijke 
derde oF dienS verzekeraar. — grenS. — deel van de Schade waarvoor heT 
SlachToFFer zelF inSTaaT. — Terugvordering. — Tegen elke verzekeraar 
van een beTrokken moTorrijTuig. — grenS. 

1o en 2o Wanneer bij een verkeersongeval meerdere motorrijtuigen betrokken 
zijn, moeten de respectieve verzekeraars het slachtoffer vergoeden en de last 
in beginsel elk voor een gelijk deel dragen ; diegene die tot vergoeding van 
het slachtoffer overgaat, heeft een regresvordering tegen de andere aanspra-
kelijkheidsverzekeraars voor wat hij boven zijn deel betaalt aan het slacht-
offer. (Art. 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989 ; Art. 1251, 3o, BW) 

3° en 4° Wanneer het slachtoffer door zijn schuld heeft bijgedragen tot 
de schade, kan de verzekeraar van een betrokken motorrijtuig die het 
slachtoffer heeft vergoed, de betaalde vergoeding slechts terugvorderen 
van de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar tot beloop van het bedrag 
waarop het slachtoffer naar gemeen recht aanspraak had kunnen maken, 
rekening houdend met de verdeling van aansprakelijkheid ; de verzekeraar 
kan het deel van de betaalde vergoeding dat overeenstemt met het bedrag 
waarvoor het slachtoffer naar gemeen recht zelf moet instaan, op grond van 
artikel 1251, 3o Burgerlijk Wetboek terugvorderen van elke verzekeraar van 
een medebetrokken motorrijtuig, elk volgens een gelijk deel. (Art. 29bis, § 4, 
eerste lid, en § 5, WAM 1989 ; Art. 1251, 3o BW)

(axa beglium n.v. T. kbc verzekeringen n.v.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen in hoger beroep van 
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 24 april 2007 en 4 oktober 
2010.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.
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III. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling 

Eerste middel

1. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989, zoals te dezen van toepas-
sing, bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is 
betrokken, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade 
veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend 
uit lichamelijke letsels of het overlijden wordt vergoed door de verzeke-
raar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de 
houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

2. Krachtens artikel 1251, 3o, Burgerlijk Wetboek gebeurt de inde-
plaatsstelling van rechtswege ten voordele van hem, die met anderen of 
voor anderen tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij 
had deze te voldoen.

3. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer bij een verkeersongeval 
meerdere motorrijtuigen betrokken zijn, de respectieve verzekeraars 
het slachtoffer moeten vergoeden en de last in beginsel elk voor een 
gelijk deel moeten dragen.

Diegene die tot vergoeding van het slachtoffer overgaat, heeft op 
grond van artikel 1251, 3o, Burgerlijk Wetboek een regresvordering tegen 
de andere aansprakelijkheidsverzekeraars voor wat hij boven zijn deel 
betaalt aan het slachtoffer.

4. Artikel 29bis, § 4, eerste lid, WAM 1989 bepaalt dat de verzekeraar of 
het gemeenschappelijk waarborgfonds in de rechten van het slachtoffer 
treedt tegen de in gemeen recht aansprakelijke derden.

Artikel 29bis, § 5, WAM 1989 bepaalt dat de regels betreffende de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid van toepassing blijven op alles wat niet 
uitdrukkelijk bij dit artikel is geregeld.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling was van de wetgever 
dat de last van voormelde schade uiteindelijk moet gedragen worden 
door degene die in gemeen recht aansprakelijk is voor het ongeval, 
behoudens in zoverre het slachtoffer zelf schuld heeft aan het ongeval.

5. Hieruit volgt dat wanneer het slachtoffer door zijn schuld heeft 
bijgedragen tot de schade, de verzekeraar van een betrokken motorrij-
tuig die het slachtoffer heeft vergoed, de betaalde vergoeding op grond 
van artikel 29bis, § 4, eerste lid, WAM 1989 slechts kan terugvorderen van 
de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar tot beloop van het bedrag 
waarop het slachtoffer naar gemeen recht aanspraak had kunnen maken, 
rekening houdend met de verdeling van aansprakelijkheid.

Hieruit volgt tevens dat de verzekeraar het deel van de betaalde 
vergoeding dat overeenstemt met het bedrag waarvoor het slachtoffer 
naar gemeen recht zelf moet instaan, op grond van artikel 1251, 3o, 
Burgerlijk Wetboek kan terugvorderen van elke verzekeraar van een 
medebetrokken motorrijtuig, elk volgens een gelijk deel.

6. De appelrechters stellen in het vonnis van 24 april 2007 vast dat 
volgens de eiseres de inzittenden van de wagen bestuurd door N. H., 
hun veiligheidsgordel niet droegen en de eiseres de aanstelling van een 
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geneesheer-deskundige vordert om de gevolgen van het niet-dragen van 
de gordel te onderzoeken wat betreft het ontstaan, de verergering van de 
letsels en de duur van de helingsperiode en restletsels.

Zij oordelen verder dat :
 — een getuigenverhoor noodzakelijk is om de aansprakelijkheden 

voor het ongeval te beoordelen ;
 — de inzittenden van het voertuig H. meer dan 14 jaar waren maar het 

niet-dragen van een veiligheidsgordel, voor zover bewezen, geen zware 
fout uitmaakt in de zin van artikel 29bis WAM 1989 ;

 — het gevorderde deskundigenonderzoek inzake de gevolgen van het 
niet-dragen van de gordel door de inzittenden van dit voertuig voor-
alsnog niet relevant is.

7. De appelrechters weigeren aldus bij de beoordeling van de vordering 
van de verweerster in terugbetaling van de aan de inzittenden van het 
voertuig bestuurd door N. H. betaalde vergoedingen, de medeaansprake-
lijkheid van deze inzittenden te betrekken. Voorts verklaren zij, voor-
aleer uitspraak te doen over de aansprakelijkheidsverdeling tussen de 
bestuurders onderling, bedoelde vordering van de verweerster reeds tot 
beloop van de helft gegrond. Aldus verantwoorden ze hun beslissing niet 
naar recht.

Het middel is gegrond.

Omvang van de cassatie

8. De vernietiging van het vonnis van 24 april 2007 in zoverre het 
oordeelt over de vordering van de verweerster voor haar uitgaven ten 
voordele van de inzittenden van het voertuig bestuurd door N. H., strekt 
zich in dezelfde mate uit tot het vonnis van 4 oktober 2010 dat er het 
gevolg van is.

Het tweede middel dat betrekking heeft op het vonnis van 4 oktober 
2010, behoeft geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden vonnissen van 24 april 2007 en 4 oktober 2010 

in zoverre zij oordelen over de vordering van de verweerster voor haar 
uitgaven ten voordele van de inzittenden van het voertuig bestuurd door 
N. H. en de kosten.

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

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

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, 
rechtszitting houdend in hoger beroep.

26 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de 
heer Verbist.

ARREST-2012-01.indb   235 17/01/13   17:27



236 ARRESTEN VAN CASSATIE 27.1.12 - N° 71

N° 71
27.1.12

1o kamer. — 27 januari 2012 
(F.11.0065.F)

inkomSTenbelaSTingen. — aanSlagprocedure. — aanSlagTermijn. — 
oud arTikel 355 wib92. — aanSlagjaar 1994. — aanSlag nieTig verklaard 
bij vonniS van de rechTbank van eerSTe aanleg. — belaSTingadminiSTraTie. 
— nieuwe aanSlag. — weTTigheid.

Oud artikel 335 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het 
van toepassing is op het aanslagjaar 1994, moet aldus worden opgevat dat 
een nieuwe aanslag kan worden vastgesteld binnen zes maanden vanaf de 
datum waarop de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzie-
ningen bedoeld in de nieuwe artikelen 377 en 378 van voornoemd wetboek, 
ongeacht of het gaat om een vonnis van een rechtbank van eerste aanleg 
dan wel om een arrest van een hof van beroep  (1). (Oud art. 355 WIB92).

(belgiSche STaaT, miniSTer van Financiën T. n.)

arreST (vertaling).

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 3 maart 2011 van het 
hof van beroep te Bergen.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 9 januari 2012 ter griffie een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. beSliSSing van heT hoF

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

Gegrondheid van het middel

Het arrest stelt vast dat er na de nietigverklaring, door de rechtbank 
van eerste aanleg, van een eerste aanslag voor het aanslagjaar 1994, een 
nieuwe aanslag is vastgesteld op grond van artikel 355 WIB92.

Die bepaling, zoals zij van toepassing is op dat aanslagjaar, geeft de 
administratie, na de nietigverklaring van een aanslag door de rechter, 
het recht een nieuwe aanslag vast te stellen binnen zes maanden te 
rekenen van de datum waarop die beslissing niet meer vatbaar is voor 
de voorzieningen bedoeld in de artikelen 387 tot 391.

De artikelen 387 tot 391, zoals zij van kracht waren vóór 1 maart 1999, 
regelden het cassatieberoep dat kon worden ingesteld tegen het arrest 

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 71.
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van het hof van beroep, dat rechtstreeks uitspraak had gedaan over de 
voorziening van de belastingplichtige tegen de beslissing van de direc-
teur van de belastingen.

Krachtens artikel 34 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de 
beslechting in fiscale geschillen, zijn de artikelen 387 tot 391 WIB92 
vervangen door de artikelen 377 en 378 die betrekking hebben op de 
procedures van verzet, hoger beroep en cassatieberoep en waarvan de 
inwerkingtreding bij artikel 97 van de wet van de voornoemde wet van 
15 maart 1999 is vastgesteld op 1 maart 1999.

Hoewel er krachtens het nieuwe artikel 355, zoals het gewijzigd is bij 
artikel 20 van deze wet, geen nieuwe aanslag meer mag worden vastge-
steld na een nietigverklaring van de aanslagen door de rechter, treedt 
deze bepaling volgens artikel 97 pas in werking vanaf het aanslagjaar 
1999.

Wat daarentegen het aanslagjaar 1994 betreft, volgt uit de opzet van 
de wet en de parlementaire voorbereiding dat het oud artikel 355 aldus 
moet worden opgevat dat een nieuwe aanslag kan worden vastgesteld 
“binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlijke beslissing 
niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de nieuwe 
artikelen 377 en 378 van genoemd wetboek”, ongeacht of het gaat om een 
vonnis van een rechtbank van eerste aanleg dan wel om een arrest van 
een hof van beroep.

Het arrest, dat beslist dat “de beslissing bedoeld in voormeld 
artikel [355] [zoals dat artikel van toepassing was vóór de wijziging 
ervan bij artikel 20 van de wet van 15 maart 1999] de beslissing was van 
het hof van beroep (…) [en dat] bijgevolg moet worden vastgesteld dat 
[de eiser] niet opnieuw een aanslag mocht vaststellen na de nietigver-
klaring [door de rechtbank van eerste aanleg] van de aanslag die was 
ingekohierd voor het aanslagjaar 1994 (…)”, schendt de in het middel 
bedoelde bepalingen.

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 feiten-

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

27 januari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.
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N° 72
30.1.12

3o kamer — 30 januari 2012
(S.10.0032.N)

1o arbeidSongeval. — verzekering. — aanSpraken van de werkgever Ten 
aanzien van de arbeidSongevallenverzekeraar. — rechTSgrond.

2o arbeidSongeval. — overheidSperSoneel. — bijzondere regelS. — Ten 
onrechTe uiTbeTaalde vergoedingen. — Terugvordering. — verjaringSTermijn.

3o arbeidSongeval. — overheidSperSoneel. — bijzondere regelS. — 
vordering van een TewerkSTellend overheidSbeSTuur Tegen een andere 
werkgever. — aard. — gevolg. — verjaring.

1o Buiten het geval bedoeld in artikel 25ter Arbeidsongevallenwet en de arti-
kelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000, heeft de werkgever 
van een werknemer die getroffen is door een arbeidsongeval, ten aanzien van 
de arbeidsongevallenverzekeraar geen enkele aanspraak op welke vergoe-
ding ook, noch op grond van de Arbeidsongevallenwet, noch op grond van 
de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel. (Art. 25ter Arbeidsongeval-
lenwet ; Artt. 2 en 3 KB van 19 mei 2000)

2o Uit het opschrift van hoofdstuk IV, eerste afdeling, van de wet van 24 
december 1976 en uit het geheel van de bepalingen van artikel 59 van deze wet, 
blijkt dat de in § 1 bepaalde verjaringstermijn van zes maanden alleen geldt 
voor de terugvordering van bedragen die inzake vergoedingen, toegekend 
krachtens de Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel, werden uitbetaald 
aan de personeelsleden van de overheidssector of aan hun rechthebbenden. 
(Art. 59 Wet 24 dec. 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977.)

3o De vordering die een tewerkstellend overheidsbestuur instelt tegen een 
andere werkgever van een personeelslid dat getroffen is door een arbeidson-
geval overkomen in dienst van dat overheidsbestuur, strekkende tot terug-
betaling van vergoedingen die het overheidsbestuur aan die werkgever heeft 
betaald buiten het geval bedoeld in artikel 25ter Arbeidsongevallenwet en 
de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000, betreft geen 
schuldvordering voortvloeiend uit bedragen die inzake vergoedingen, toege-
kend krachtens de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, werden uitbe-
taald aan de personeelsleden van de overheidssector of aan hun rechtheb-
benden, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, eerste afdeling, van de voormelde wet 
van 24 december 1976, zodat de verjaringstermijn van zes maanden bepaald 
in artikel 59, § 1, eerste lid, van deze wet niet van toepassing is op de voor-
noemde vordering. (Art. 59 Wet 24 dec. 1976 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1976-1977.)

(belgiSche STaaT, miniSTer van juSTiTie T. d. e.a.)

arreST.

i. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 16 maart 2009.
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Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiddel

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

iii. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het middel

1. De eerste verweerder werpt drie gronden van niet-ontvankelijkheid 
van het middel op :

 — het middel is nieuw ;
 — het middel kan niet tot cassatie leiden, omdat de artikelen 4, 1o, 34 

en 37bis, § 2, Arbeidsongevallenwet en artikel 1, 1o, van het koninklijk 
besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste 
van de personeelsleden van de overheidssector niet als geschonden 
worden aangewezen ;

 — door aan te voeren dat de sommen die de verweerder ontving het 
bedrag van het gewaarborgd loon overschreden en in die mate onver-
schuldigd werden betaald, vereist het middel een onderzoek van feiten.

Uit de vaststellingen van het arrest en de stukken van de rechtsple-
ging blijkt dat :

 — de eerste verweerder in zijn appelconclusie zonder meer aanvoerde 
dat de vordering tot terugbetaling van onverschuldigde vergoedingen 
wegens een arbeidsongeval in de publieke sector onderworpen is aan een 
verkorte verjaringstermijn van zes maanden ;

 — de eiser in zijn appelconclusie repliceerde dat de verjaringstermijn 
van vijf jaar bepaald in de Wet Rijkscomptabiliteit van toepassing is op 
de tegen de eerste verweerder ingestelde vordering tot terugbetaling van 
onverschuldigd betaalde vergoedingen.

De eerste grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
3. De grief van de eiser die ervan uitgaat dat er geen enkele rechtsgrond 

bestaat voor de betalingen die de eiser aan de eerste verweerder heeft 
gedaan en deze betaalde sommen geen arbeidsongevallenvergoedingen 
uitmaken, volgt uit de aangevoerde schending van de als geschonden 
aangewezen artikelen 58 en 59 van de wet van 24 december 1976 betref-
fende de budgettaire voorstellen 1976-1977. Die grief volgt niet uit wette-
lijke bepalingen die het recht van de tweede verweerster op arbeidson-
gevallenvergoeding betreffen.

De tweede grond van niet-ontvankelijkheid moet eveneens worden 
verworpen.

4. Uit de vaststellingen van het arrest en het beroepen vonnis blijkt dat 
de eiser aan de eerste verweerder het gewaarborgd loon heeft terugbe-
taald dat deze laatste aan de tweede verweerster had uitbetaald, alsook 
dat de vordering van de eiser betrekking heeft op bedragen die aan de 
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eerste verweerder verder werden betaald voor de periode volgend op het 
tijdvak dat door het gewaarborgd loon wordt gedekt. 

Ook de derde grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Gegrondheid van het middel

5. Krachtens artikel 25ter Arbeidsongevallenwet wordt de werkgever, 
indien hij overeenkomstig de artikelen 52, 70 of 71 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gewaarborgd loon verschul-
digd is aan de getroffene voor een arbeidsongeval overkomen in dienst 
van een andere werkgever, in de rechten van de getroffene gesteld 
volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten. De Koning bepaalt 
in dit geval aan wie de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid die betrekking hebben op de periode die door het gewaarborgd loon 
wordt gedekt, worden uitbetaald.

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 tot uitvoering 
van artikel 25ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt 
dat wanneer in het geval bedoeld in artikel 25ter van de wet, de getrof-
fene alleen verbonden is met een arbeidsovereenkomst met de gesub-
rogeerde werkgever, de verzekeringsonderneming die tot schadeloos-
stelling is gehouden op grond van de artikelen 25, 25bis, 26, tweede lid, 
of 27 van de wet, aan deze werkgever de vergoedingen voor tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid betaalt die betrekking hebben op de periode die 
door het gewaarborgd loon wordt gedekt tot beloop van het bedrag van 
dit gewaarborgd loon. Het gedeelte van de vergoeding dat dit bedrag 
van het gewaarborgd loon overstijgt, wordt aan de getroffene uitbe-
taald.

Artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 19 mei 2000 bepaalt :
“Wanneer de getroffene op het ogenblik van het ongeval of in de 

gevallen bedoeld bij artikel 25, 25bis, 26, tweede lid, of 27 van de wet met 
verschillende werkgevers door een arbeidsovereenkomst is verbonden, 
betaalt de verzekeringsonderneming :

1o aan de gesubrogeerde werkgever de vergoedingen wegens tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid die betrekking hebben op de periode die door het 
gewaarborgd loon wordt gedekt tot beloop van het door deze werkgever 
betaalde gewaarborgde loon ;

2o aan de werkgever waarbij het ongeval zich heeft voorgedaan het 
resterende saldo van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid overeenkomstig de artikelen 54, 72 of 74 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.

In afwijking van het vorig lid verdeelt de verzekeraar de vergoe-
dingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid ponds-pondsgewijs over 
de verschillende werkgevers, wanneer de som van de vergoedingen voor 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid lager ligt dan de som van de door elk 
van de werkgevers betaalde gewaarborgde lonen.”

De partijen betwisten niet dat de voormelde bepalingen ook toepas-
sing vinden wanneer de in de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel 
vastgestelde arbeidsongevallenregeling van toepassing is op het aan het 
slachtoffer overkomen arbeidsongeval.
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Buiten het geval bedoeld in artikel 25ter Arbeidsongevallenwet en de 
artikelen 2 en 3 van voormeld koninklijk besluit van 19 mei 2000, heeft de 
werkgever van een werknemer die getroffen is door een arbeidsongeval, 
ten aanzien van de arbeidsongevallenverzekeraar geen enkele aanspraak 
op welke vergoeding ook, noch op grond van de Arbeidsongevallenwet, 
noch op grond van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.

6. Krachtens artikel 59, § 1, eerste lid, van de wet van 24 december 1976 
betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, blijven de sommen die 
inzake pensioenen ten onrechte werden uitbetaald door de in artikel 58 
vermelde machten en organismen, verworven door hen die ze hebben 
ontvangen, als de terugbetaling niet gevraagd werd binnen een termijn 
van zes maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand gedurende 
welke de uitbetaling is geschied.

Volgens artikel 58 van de voormelde wet van 24 december 1976 zijn de 
bepalingen van hoofdstuk IV van toepassing op de schuldvorderingen die 
voortvloeien uit sommen die inzake pensioenen onverschuldigd werden 
uitbetaald door onder meer de openbare schatkist, en moet onder pensi-
oenen in de zin van deze wet ook worden verstaan : de vergoedingen 
toegekend krachtens de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.

Uit het opschrift van hoofdstuk IV, eerste afdeling, van de voor-
melde wet van 24 december 1976 en uit het geheel van de bepalingen 
van artikel 59, blijkt dat de in § 1 bepaalde verjaringstermijn van zes 
maanden alleen geldt voor de terugvordering van bedragen die inzake 
vergoedingen, toegekend krachtens de Arbeidsongevallenwet Overheids-
personeel, werden uitbetaald aan de personeelsleden van de overheids-
sector of aan hun rechthebbenden. 

7. De vordering die een tewerkstellend overheidsbestuur instelt tegen 
een andere werkgever van een personeelslid dat getroffen is door een 
arbeidsongeval overkomen in dienst van dat overheidsbestuur, strek-
kende tot terugbetaling van vergoedingen die het overheidsbestuur aan 
die werkgever heeft betaald buiten het geval bedoeld in artikel 25ter 
Arbeidsongevallenwet en de artikelen 2 en 3 van voornoemd koninklijk 
besluit van 19 mei 2000, betreft geen schuldvordering voortvloeiend uit 
bedragen die inzake vergoedingen, toegekend krachtens de Arbeidsonge-
vallenwet Overheidspersoneel, werden uitbetaald aan de personeelsleden 
van de overheidssector of aan hun rechthebbenden, zoals bedoeld in hoofd-
stuk IV, eerste afdeling, van de voormelde wet van 24 december 1976. De 
verjaringstermijn van zes maanden bepaald in artikel 59, § 1, eerste lid, 
van deze wet is bijgevolg niet van toepassing op de voornoemde vordering.

8. Het arrest stelt vast dat de eiser van de eerste verweerder de terug-
betaling vordert van het bedrag dat de eiser over de periode van juni 2003 
tot en met september 2004 aan de eerste verweerder had betaald op grond 
van “fictieve loonbrieven” verzonden door het sociaal secretariaat van 
de eerste verweerder, dit ten einde het inkomstenverlies te dekken dat 
de tweede verweerster bij de eerste verweerder had opgelopen ingevolge 
haar arbeidsongeschiktheid.

Het arrest dat oordeelt dat de eerste verweerder desalniettemin een 
beroep kan doen op de verjaringstermijn van zes maanden bepaald bij 
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artikel 59, § 1, eerste lid, van de voormelde wet van 24 december 1976 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

tegen de eerste verweerder ingestelde vordering van de eiser en over de 
kosten.

Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de tweede verweerster. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

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

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.

30 januari 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
mevr. Mortier, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de 
heer van Eeckhoutte.

N° 73
30.1.12

3o kamer — 30 januari 2012 
(S.10.0118.N)

1o prejudicieel geSchil. — europeSe unie. — gemeenSchappelijke 
onderneming. — STaTuTen. — uiTlegging. — verplichTing voor heT hoF ToT 
heT STellen van een prejudiciële vraag.

2o europeSe unie. — prejudiciele geSchillen. — gemeenSchappelijke 
onderneming. — STaTuTen. — uiTlegging. — verplichTing voor heT hoF ToT 
heT STellen van een prejudiciële vraag.

3o caSSaTieberoep. — burgerlijke zaken. — vormen. — vorm en Termijn 
voor memorieS en STukken. — memorie van wederanTwoord. — draagwijdTe.

1o en 2o Wanneer de vraag rijst of de tekst van artikel 11.2. van de statuten 
van verweerster, mede in acht genomen de discrepanties in onder meer de 
Franse, de Engelse en de Duitse versie ervan, inhoudt dat de regeling welke 
van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, en 
meer bepaald de in die regeling bepaalde loonvoorwaarden, van toepassing 
is op de personeelsleden van verweerster, vereist het antwoord op die vraag 
een uitlegging van dit artikel 11.2 van de statuten van verweerster zodat 
het Hof overeenkomstig artikel 267 van het verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie moet 
stellen. (Art. 267 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.)

3o Wanneer een pleitnota een memorie van wederantwoord is op het verweer 
van de verweerder tegen het middel zelf is deze niet ontvankelijk nu de eiser 
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in cassatie enkel een memorie van wederantwoord kan neerleggen indien 
de verweerder de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep opwerpt. 
(Art. 1094 Gerechtelijk Wetboek)

(b. T. galileo joinT underTaking oi, in vereFFening)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 23 april 2010.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddel

De eiseres voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 2 van de verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 
2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, in de versie 
van toepassing zowel vóór als ná de wijziging ervan door de verordening (EG) 
nr. 1943/2006 van de Raad van 12 december 2006, en 11, inzonderheid 11.2, van de als 
bijlage bij die verordening gevoegde Statuten van de gemeenschappelijke onder-
neming Galileo ;

 — de artikelen 10, 234 en 249, tweede lid, van het op 25 maart 1957 te Rome 
ondertekende en bij Belgische wet van 2 december 1957 goedgekeurde verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, thans, sinds de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Euro-
pese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, onderte-
kend te Lissabon op 13 december 2007 en goedgekeurd door een Belgische wet van 
19 juni 2008, de artikelen 267, 288, tweede lid, en 291.1 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie ;

 — het algemeen rechtsbeginsel inzake de primauteit van het gemeenschaps-
recht ;

 — artikel 1161 van het Burgerlijk Wetboek ;
 — artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-

overeenkomsten en de paritaire comités ;
 — voor zoveel als nodig, artikel 3 van de verordening (EEG, Euratom, EGKS) 

nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepas-
sing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van 
bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van 
toepassing zijn.

Aangevochten beslissing

In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep ontvanke-
lijk maar ongegrond. Het arbeidshof wijst aldus de oorspronkelijke vordering van 
de eiseres af tot het bekomen van een achterstallig loon en vakantiegeld daarop. 
Het arbeidshof neemt die beslissing op grond van alle vaststellingen en motieven 
waarop zij steunt en die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen en in 
het bijzonder de volgende :
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“Het verschuldigde loon.

2. In de arbeidsovereenkomst van 1 augustus 2003 wordt het jaarloon bepaald 
op 53.719,12 euro, wat rekening houdend met de eindejaarspremie en het dubbel 
vakantiegeld, overeenkomt met een bruto maandloon van 3.859,13 euro, zoals 
volgt uit de basisloonfiche die als bijlage bij de arbeidsovereenkomst is gevoegd.

In de bijlage bij de arbeidsovereenkomst van 4 november 2004 wordt dit jaarloon 
verhoogd tot 70.176,30 euro, wat overeenstemt met een maandelijks […] brutoloon 
van 5.041,40 euro.

In de bijlage bij de arbeidsovereenkomst van 14 maart 2006 wordt overeenge-
komen dat deze contractuele bepaling van toepassing blijft tot het voorziene 
einde van de tewerkstelling op 31 december 2006.

Al deze overeenkomsten werden door [de eiseres] ondertekend.

3. Ondanks deze door [de eiseres] overeengekomen loonafspraken, meent zij 
aanspraak te kunnen maken op een hoger loon krachtens een hogere rechts-
bron dan de individuele arbeidsovereenkomst, met name de Verordening 876/2002 
van 21 mei 2002 tot oprichting van [de verweerster], waarin de statuten van deze 
onderneming werden vastgelegd.

Uit artikel 11,2 van deze statuten kan niet afgeleid worden dat [de eiseres] 
recht heeft op een volledig identiek loon als dit van de andere personeelsleden 
van de Europese Gemeenschappen.

In dit artikel wordt immers enkel gezegd dat de overeenkomst van bepaalde 
tijd, waarmee [de eiseres] zou worden aangeworven, zou worden opgesteld op 
basis van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de 
Europese Gemeenschappen.

Terecht heeft de eerste rechter de term op basis van geïnterpreteerd volgens de 
Franse tekst van de statuten, waar gesproken wordt over s’inspirant du (in het 
Engels based on).

Anders dan [de eiseres] voorhoudt zijn binnen de Europese Unie de verschil-
lende talen gelijkwaardig, zodat er geen reden is om de Franse tekst terzijde te 
laten.

Uit deze vergelijking kan inderdaad afgeleid worden dat de arbeidsovereen-
komst diende gemodelleerd te worden naar de specificiteit van [de verweerster], 
maar dat men de vergelijkbare bepalingen uit de overeenkomsten van de andere 
personeelsleden van de Europese Gemeenschappen als grondslag zou nemen. 

Volgens artikel 11,1 was de lijst van het aantal ambten binnen de personeels-
formatie overigens afhankelijk van de jaarlijkse begroting, wat inhoudt dat de 
lonen een specifiek element vormden, dat binnen de begroting van [de verweer-
ster] diende te passen ; immers volgens artikel 11,3 komen alle personeelskosten 
ten laste van de gemeenschappelijke onderneming.

In die zin diende de raad van bestuur overeenkomstig artikel 11,4 van deze 
statuten de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen vast te stellen voor het nader 
preciseren van de bepalingen van het contract van bepaalde duur in de zin van 
artikel 11,2.

Op grond van artikel 1161 Burgerlijk Wetboek moeten alle bedingen van een 
overeenkomst worden uitgelegd het ene door het andere, zodat elk beding wordt 
opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit.

Aldus volgt uit artikel 11 van de statuten dat de loonvorming mede bepaald 
werd door de jaarlijkse begroting, daar alle personeelskosten ten laste van de 
gemeenschappelijke onderneming kwamen, zodat de raad van bestuur dienaan-
gaande de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen diende vast te stellen.

Terecht verwijst [de verweerster] in haar brief van 31 augustus 2004 dan ook 
naar deze vastlegging door de raad van bestuur.
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Overigens bevestigt [de eiseres] in haar syntheseberoepsconclusie van 15 januari 
2010, pagina 25 dat de overeenkomstige EU-graden door de raad van bestuur goed-
gekeurd werden.

[De eiseres] leidt dan ook ten onrechte uit artikel 11 van deze statuten af dat 
ze aanspraak kan maken op een identiek loon als dit van een ambtenaar van de 
Europese Gemeenschappen ; weliswaar diende de raad van bestuur zich bij het 
opstellen van de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd te laten inspireren door 
de regeling van deze ambtenaren, maar hieruit volgt nog niet dat deze bepaling 
een bepaalde loonverplichting inhield.

In die zin zijn de verwijzingen van [de eiseres] naar de lonen van andere mede-
werkers in Europese instanties niet ter zake dienend, daar de concrete loonvor-
ming bij [de verweerster] verder diende uitgewerkt te worden door de raad van 
bestuur op basis van de eigenheid van de onderneming, de middelen voorzien in 
de jaarlijkse begroting en de functie van [de eiseres]. Eens deze lonen vastgesteld, 
kon op basis daarvan de individuele arbeidsovereenkomsten worden afgesloten.

4. Uit de overeenkomsten, vermeld in randnummer 2, volgt dat er tussen [de 
eiseres] en [de verweerster] een wilsovereenstemming tot stand kwam in verband 
met het overeengekomen loon. 

Uit de brief van [de verweerster] van 1 april 2004 volgt dat de loonsverhoging 
met 5% een erkenning inhield van de uitvoering van haar taken.

Uit de bijlage bij de arbeidsovereenkomst van 4 november 2004 volgt dat het 
nieuwe jaarloon van 70.176,30 aangepast was aan de nieuwe functie van Executive 
Assistant.

Hieruit kan worden afgeleid dat de loonvorming de eigenheid van de functie 
van [de eiseres] volgde, zoals ze in concreto door haar wordt uitgevoerd.

Terecht heeft [de verweerster] dan ook in haar schrijven van 16 februari 2005 
[de eiseres] erop gewezen dat zij door de ondertekening van deze overeenkomsten 
uitdrukkelijk het overeengekomen loon aanvaard had.

[De eiseres] blijft in gebreke om een hogere rechtsnorm aan te tonen die [de 
verweerster] zou verplichten om een hoger loon dat het overeengekomene uit te 
betalen.

5. Ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat uit artikel 18 van de arbeids-
overeenkomst niet kan worden afgeleid dat het Belgische recht slechts beperkt 
van toepassing was.

Voor hetgeen niet in de arbeidsovereenkomst was bepaald, verwezen de partijen 
naar de Belgische wettelijke bepalingen, wat inhoudt dat ze een rechtskeuze deden 
voor het Belgisch recht. Deze keuze houdt in dat de overeenkomst diende te voldoen 
aan de dwingende bepalingen van het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht.

Zoals in de vorige randnummers aangehaald, kan uit de Europese regelge-
ving geen strijdigheid worden afgeleid met wat in de arbeidsovereenkomst werd 
bedongen.

De overige beschouwingen van [de eiseres] kunnen dan ook geen afbreuk doen 
aan het feit dat het loon correct werd uitbetaald volgens de overeenkomst.

Haar vordering, ook deze in ondergeschikte orde, en haar hoger beroep zijn dan 
ook ongegrond.”

Grieven

1.1. Krachtens artikel 288, tweede lid, van het verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (voorheen art. 249, tweede lid, van het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Gemeenschap, afgekort als EG-Verdrag) heeft een veror-
dening een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is 
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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De lidstaten zijn krachtens artikel 291.1 van het verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (voorheen art. 10 EG-Verdrag) ertoe gehouden alle maatre-
gelen van intern recht te nemen nodig ter uitvoering van de juridisch bindende 
handelingen van de Unie.

1.2. De verweerster werd opgericht bij verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad 
van 21 mei 2002. Luidens artikel 2 van de verordening (EG) nr. 876/2002 worden de 
statuten van de verweerster, als omschreven in de bijlage bij die verordening, bij 
deze vastgesteld. 

Krachtens artikel 11.2 van de statuten van de verweerster, die integraal deel 
uitmaken van de verordening (EG) nr. 876/2002, worden de personeelsleden van 
de verweerster in dienst genomen met een contract van bepaalde duur, “dat is 
opgesteld op basis van de regeling welke van toepassing is op de andere perso-
neelsleden van de Europese Gemeenschappen”.

De voornoemde bepaling heeft betrekking op de “Regeling welke van toepas-
sing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen” vastge-
steld bij artikel 3 van de verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de 
Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van ambtenaren van 
de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen 
welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn. De 
“Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen” bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de arbeids-
voorwaarden en de bezoldiging en vergoeding van kosten.

Uit artikel 11.2 van de statuten van de verweerster volgt aldus dat de “Regeling 
welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeen-
schappen” van toepassing is op de personeelsleden in dienst bij de verweerster. 
Aangezien in de statuten van de eiseres in geen beperking is voorzien, geldt de 
voornoemde regeling integraal voor de personeelsleden van de verweerster. 

1.3. Krachtens artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités staan de dwingende bepa-
lingen van de wet in de hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeids-
betrekkingen tussen werkgevers en werknemers hoger dan de bepalingen van een 
geschreven individuele arbeidsovereenkomst. De hierboven vermelde bepalingen 
van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en van de verorde-
ning (EG) nr. 876/2002 en haar bijlage zijn dwingende bepalingen in voornoemde zin.

Het algemeen rechtsbeginsel inzake de primauteit van het gemeenschapsrecht 
ten opzichte van de nationale wetgeving brengt voor de nationale rechter de 
verplichting mee, zo nodig, de nationale wettelijke bepaling buiten toepassing te 
laten om de door het gemeenschapsrecht aan particulieren toegekende rechten 
te beschermen. 

2. Uit de procedurestukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, volgt dat de 
vordering van de eiseres strekte tot het verkrijgen van een loon overeenkomstig 
“de salarisberekening volgens het classificatiesysteem van de E.G. voor tijdelijk 
personeel” (blz. 2, voorlaatste alinea, van de “Syntheseberoepsconclusie” neerge-
legd ter griffie van het arbeidshof op 15 januari 2010), dat zij aanvoerde dat “de 
statuten van de verweerster duidelijk bepalen dat het classificatiesysteem voor 
de andere personeelsleden van de E.G. moet toegepast worden” (blz. 3, midden, 
blz. 10, onderaan, van de “Syntheseberoepsconclusie” neergelegd ter griffie van 
het arbeidshof op 15 januari 2010), en dat voor de berekening van de bezoldigingen 
de “Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Euro-
pese Gemeenschappen”, van toepassing is en niet de Belgische wetgeving (blz. 15 
e.v. van de “Syntheseberoepsconclusie” neergelegd ter griffie van het arbeidshof 
op 15 januari 2010).
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Ook het arbeidshof stelt vast dat de eiseres aanvoerde aanspraak te kunnen 
maken op een hoger loon krachtens een hogere rechtsbron dan de individuele 
arbeidsovereenkomst, m.n. op grond van de verordening (EG) nr. 876/2002 van 
21 mei 2002 tot oprichting van de verweerster, waarin haar statuten zijn vastge-
legd (5de blad, vierde alinea, van het bestreden arrest). 

Het arbeidshof overweegt dat :

 — uit artikel 11.2 van de statuten niet kan worden afgeleid dat de eiseres recht 
heeft op een volledig identiek loon als dat van de andere personeelsleden van de 
Europese Gemeenschappen (5de blad, vijfde alinea, van het bestreden arrest),

 — in artikel 11.2 van de statuten enkel wordt gezegd dat de overeenkomst van 
bepaalde tijd waarmee de eiseres zou worden aangeworven, zou worden opgesteld 
op basis van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van 
de Europese Gemeenschappen (5de blad, zesde alinea, van het bestreden arrest),

 — de arbeidsrechtbank de term “op basis van” terecht heeft geïnterpreteerd 
volgens de Franse tekst van de statuten, waar gesproken wordt over “s’inspirant 
du”, en binnen de Europese Unie de verschillende talen gelijkwaardig zijn, zodat 
er geen reden is om de Franse tekst terzijde te laten (5de blad, zevende en achtste 
alinea, van het bestreden arrest),

 — uit de vergelijking van de verschillende teksten kan afgeleid worden dat de 
arbeidsovereenkomst diende gemodelleerd te worden naar de specificiteit van de 
verweerster, maar dat men de vergelijkbare bepalingen uit de overeenkomsten 
van de andere personeelsleden ten grondslag zou nemen (5de blad, negende alinea, 
van het bestreden arrest).

Voorts overweegt het arbeidshof dat :

 — volgens artikel 11.1 van de statuten de lijst van het aantal ambten binnen de 
personeelsformatie afhankelijk was van de jaarlijkse begroting, wat inhoudt dat 
de lonen een specifiek element vormden, dat binnen de begroting van de verweer-
ster diende te passen ; volgens artikel 11.3 komen alle personeelskosten immers 
ten laste van de verweerster (5de blad, voorlaatste alinea, van het bestreden 
arrest),

 — de raad van bestuur overeenkomstig artikel 11.4 van de statuten de noodza-
kelijke uitvoeringsbepalingen moest vaststellen voor het nader preciseren van de 
bepalingen van het contract van bepaalde duur in de zin van artikel 11.2 (5de blad, 
laatste alinea, van het bestreden arrest),

 — uit artikel 11 van de statuten volgt dat de loonvorming mede bepaald werd 
door de jaarlijkse begroting, daar alle personeelskosten ten laste van de verweer-
ster kwamen, zodat de raad van bestuur dienaangaande de noodzakelijke uitvoe-
ringsbepalingen diende vast te stellen, waarnaar de verweerster terecht verwees 
(6de blad, tweede en derde alinea, van het bestreden arrest),

 — de concrete loonvorming bij de verweerster diende te worden uitgewerkt 
door de raad van bestuur op basis van de eigenheid van de onderneming, de 
middelen voorzien in de jaarlijkse begroting en de functie van de eiseres (6de 
blad, zesde alinea, van het bestreden arrest). 

Op de voornoemde gronden oordeelt het arbeidshof dat de eiseres ten onrechte 
uit artikel 11.2 van de statuten van de verweerster afleidt dat zij aanspraak kan 
maken op een identiek loon als een ambtenaar (bedoeld wordt : een (tijdelijk) 
personeelslid) van de Europese Gemeenschappen en beslist het arbeidshof dat 
artikel 11.2 van de statuten geen enkele loonverplichting inhield (6de blad, vijfde 
alinea, van het bestreden arrest). 

Aangezien uit artikel 11.2 van de statuten van de verweerster volgt dat de 
“Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen”, inclusief de erin vervatte bepalingen met betrekking tot de 
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bezoldiging, van toepassing is op de personeelsleden in dienst bij de verweer-
ster, is die beslissing niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 2 
van de Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting 
van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, 11.2 van de als bijlage bij die 
verordening gevoegde Statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, 
10 en 249, tweede lid, van het EG-Verdrag (thans 288, tweede lid, en 291.1 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), en 3 van de Verordening 
(EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststel-
ling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de 
regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeen-
schappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren 
van de Commissie van toepassing zijn). 

Evenmin oordeelt het arbeidshof wettig dat de eiseres geen hogere rechts-
norm aanwijst op grond waarvan de verweerster verplicht is een hoger loon te 
betalen dan wat overeengekomen werd in de arbeidsovereenkomst : artikel 11.2 
van de statuten van de verweerster is een dergelijke hogere norm (schending van 
de artikelen 2 van de Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 
tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, 11.2 van de als 
bijlage bij die verordening gevoegde Statuten van de gemeenschappelijke onder-
neming Galileo, 10 en 249, tweede lid, van het EG-Verdrag (thans 288, tweede lid, 
en 291.1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), het alge-
meen rechtsbeginsel inzake de primauteit van het gemeenschapsrecht, 51 van de 
wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comités, en 3 van de Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van 
de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren 
van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maat-
regelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn). 

Door artikel 11.2 van de statuten van de verweerster, vastgesteld in de bijlage 
aan de Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting 
van de gemeenschappelijke onderneming Galileo en dus een norm van de Europese 
Unie, voorheen Europese Gemeenschap, uit te leggen aan de hand van artikel 1161 
van het Burgerlijk Wetboek, bepaling die van toepassing is op de uitlegging van 
overeenkomsten, miskent het arbeidshof die beide bepalingen alsook artikel 234 
van het EG-Verdrag (thans 267 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie) en het algemeen rechtsbeginsel inzake de primauteit van het 
gemeenschapsrecht.

3. Krachtens artikel 267 van het verdrag betreffende de werking van de Euro-
pese Unie is het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd om bij wijze van 
prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over de uitlegging van het verdrag 
en over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van 
de Unie. 

Door zelf artikel 11.2 van de statuten van de verweerster, vastgesteld in de 
bijlage aan de verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprich-
ting van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, uit te leggen, schendt het 
arbeidshof het voornoemde artikel 267.

Voor zover uw Hof van oordeel is dat niet duidelijk is hoe artikel 11.2 van de 
statuten van de verweerster, vastgesteld in de bijlage aan de verordening (EG) 
nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappe-
lijke onderneming Galileo, moet worden uitgelegd, verzoekt de eiseres uw Hof de 
uitspraak aan te houden en de hieronder vermelde vraag tot uitlegging, waarop 
het antwoord van belang is voor de oplossing van het tussen de partijen gerezen 
geschil, voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
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Conclusie

Het arbeidshof beslist niet wettig dat uit artikel 11.2 van de statuten van de 
verweerster niet kan worden afgeleid dat de eiseres recht heeft op een volledig 
identiek loon als de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen 
en dat geen strijdigheid bestaat tussen de arbeidsovereenkomst en de Europese 
regelgeving. Bijgevolg verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de eiseres 
niet wettig ongegrond (schending van alle in de aanhef van het middel opgegeven 
wettelijke bepalingen).

III. FeiTen en procedurevoorgaanden

Uit het bestreden arrest blijkt het volgende :
De eiseres en de verweerster ondertekenen op 1 augustus 2003 een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 september 2003 tot 
31 mei 2006, waarbij de eiseres in dienst wordt genomen als directiese-
cretaresse met een bruto jaarloon van 53.719,12 euro.

De eiseres ontvangt op 1 maart 2004 een loonsverhoging van 5 pct. als 
erkenning voor de uitvoering van haar taken.

De eiseres betwist op 23 augustus 2004 de loonschaal waarin ze vergoed 
wordt, omdat ze niet in overeenstemming zou zijn met de Europese graden.

De directeur van de verweerster antwoordt op 31 augustus 2004 met 
verwijzing naar de van toepassing zijnde Belgische wettelijke bepa-
lingen en de loonafspraken in artikel 7 van de arbeidsovereenkomst ; 
hierbij geeft hij tevens aan dat volgens de Europese reglementering 
de verweerster niet verplicht is het loonstelsel van de ambtenaren van 
de Europese Gemeenschappen toe te passen, omdat de statuten slechts 
bepalen dat het arbeidsvoorwaardenstelsel moet geïnspireerd zijn op dit 
van de andere ambtenaren van de Europese Gemeenschap en dat de raad 
van bestuur zich hiernaar heeft gedragen.

Op 4 november 2004 wordt een bijlage aan de arbeidsovereenkomst 
ondertekend, waarbij de functie van de eiseres “Executive Assistant” 
wordt en haar jaarloon aan deze nieuwe functie wordt aangepast, met 
name 70.176,30 euro vanaf 1 november 2004.

Op 28 januari 2005 betwist de eiseres andermaal de loonschaal die op 
haar tewerkstelling van toepassing is.

Op 16 februari 2005 verwerpt de verweerster deze betwisting met verwij-
zing naar de ondertekening van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst 
van 26 augustus 2003 en de bijlage van toepassing vanaf 1 november 2004, 
waarbij de eiseres uitdrukkelijk het loon had aanvaard.

Op 14 maart 2006 ondertekenen partijen een bijlage aan de oorspron-
kelijke arbeidsovereenkomst waarbij de overeengekomen duur verlengd 
wordt tot 31 december 2006 en waarbij alle andere clausules en contrac-
tuele voorwaarden van toepassing blijven.

Op 20 december 2006 betwist de eiseres andermaal haar loonschaal, 
terwijl de verweerster bij brief van 9 januari 2007 verwijst naar haar 
vorige brief.

Bij gebrek aan overeenkomst dagvaardt de eiseres op 28 december 
2007 de verweerster voor de arbeidsrechtbank te Brussel in betaling van 
achterstallig loon en vakantiegeld op achterstallig loon.
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De vordering van de eiseres wordt bij vonnis van de arbeidsrechtbank 
te Brussel van 12 februari 2009 afgewezen als ontvankelijk, maar onge-
grond, op basis van de loonafspraken in de arbeidsovereenkomst en 
in de bijlage en omdat uit het artikel 11 van de statuten geen enkele 
verplichting volgt om identieke loonsvoorwaarden toe te kennen als 
deze die van toepassing zijn op de personeelsleden van andere Europese 
instellingen.

Het hoger beroep van de eiseres wordt bij het bestreden arrest als 
ontvankelijk, maar ongegrond afgewezen.

IV. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van de “pleitnota”

Artikel 1094 Gerechtelijk Wetboek geeft de eiser in cassatie alleen 
de mogelijkheid een memorie van wederantwoord neer te leggen als de 
verweerder de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep opwerpt.

De “pleitnota” van eiseres is in werkelijkheid een wederantwoord op 
het verweer van de verweerster tegen het middel zelf en is mitsdien niet 
ontvankelijk.

Middel

Krachtens artikel 2 van de verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad 
van 21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming 
Galileo, worden de statuten van de gemeenschappelijke onderneming bij 
deze vastgesteld, als omschreven in de bijlage bij deze verordening.

Krachtens artikel 11.2 van de in bijlage gevoegde statuten van de 
gemeenschappelijke onderneming Galileo, worden de personeelsleden 
van de gemeenschappelijke onderneming in dienst genomen met een 
contract van bepaalde duur, dat is opgesteld op basis van de regeling 
welke van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen.

In de Franse versie luidt dit artikel als volgt : “Les membres du 
personnel de l’entreprise commune bénéficient d’un contrat à durée 
déterminée s’inspirant du “régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes”.”

In de Engelse versie luidt dit artikel als volgt : “The members of the 
staff of the Joint Undertaking shall have a fixed—term contract based 
on the conditions of employment of other servants of the European 
Communities.”

In de Duitse versie luidt dit artikel als volgt : “Die Beschäftigten des 
gemeinsamen Unternehmens erhalten einen befristeten Anstellungsver-
trag gemäß den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bedien-
steten der Europäischen Gemeinschaften.”

De appelrechters oordelen dat uit voormeld artikel 11.2 van de statuten 
niet kan worden afgeleid dat de eiseres recht heeft op een volledig iden-
tiek loon als dit van de andere personeelsleden van de Europese Unie en 
verwijzen hierbij naar de Franse versie van het artikel.
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De eiseres voert aan dat uit artikel 11.2 van de statuten van de verweer-
ster volgt dat de “regeling welke van toepassing is op de andere perso-
neelsleden van de Europese Gemeenschappen”, inclusief de erin vervatte 
bepalingen met betrekking tot de bezoldiging van toepassing is op de 
personeelsleden in dienst bij de verweerster.

De vraag rijst derhalve of de tekst van artikel 11.2 van de statuten van 
de verweerster, mede in acht genomen de discrepanties in onder meer 
de Franse, de Engelse en de Duitse versie ervan, inhoudt dat de regeling 
welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Unie, en meer bepaald de in die regeling bepaalde loonvoorwaarden, van 
toepassing is op de personeelsleden van de verweerster.

Het antwoord op die vraag vereist een uitlegging van artikel 11.2 van 
de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, gevoegd 
in bijlage bij de verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 
2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, in 
samenhang met artikel 2 van die verordening.

Het Hof moet aldus overeenkomstig artikel 267 van het verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie de in het dictum van dit arrest 
geformuleerde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen. 

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

pese Unie bij prejudiciële beslissing over de volgende vraag uitspraak 
zal hebben gedaan :

“Dient artikel 11.2 van de statuten van de gemeenschappelijke onder-
neming Galileo, gevoegd in bijlage bij de verordening (EG) nr. 876/2002 
van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke 
onderneming Galileo, in samenhang met artikel 2 van die verordening, 
zo te worden uitgelegd dat de regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese Unie, en meer bepaald de in die 
regeling bepaalde loonvoorwaarden, van toepassing is op de personeels-
leden van de gemeenschappelijke onderneming Galileo die in dienst 
worden genomen met een contract van bepaalde duur ?”.

30 januari 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
mevr. Mortier, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte 
en de heer van Ommeslaghe.

N° 74
30.1.12

3o kamer — 30 januari 2012
(S.11.0043.N)

1o collecTieve arbeidSovereenkomST. — pariTair comiTé voor heT 
garagebedrijF. — begrippen “loon” en “baSiSloon”. — draagwijdTe.

2o loon. — allerlei. — collecTieve arbeidSovereenkomST. — pariTair 
comiTé voor heT garagebedrijF. — begrippen “loon” en “baSiSloon”. — 
draagwijdTe.
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1o en 2o Met “loon” respectievelijk “basisloon” in de zin van artikel 2 CAO 
van 26 juli 1999 en artikel 3 CAO van 4 juli 2001 wordt, bij gebrek aan 
definitie, nadere precisering of tegenaanwijzing volgend uit de ontstaans-
geschiedenis van die bepalingen, het loon in zijn gewone arbeidsrechtelijke 
betekenis bedoeld, namelijk het werkelijk betaalde loon. (Art. 2 CAO 26 juli 
1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betref-
fende de ploegenpremie, in uitvoering van artikel 4.5 van het nationaal 
akkoord 1999-2000 van 27 april 1999, algemeen verbindend verklaard bij 
KB 4 feb. 2002 ; Art. 3 CAO 4 juli 2001 gesloten in het Paritair Comité 
voor het garagebedrijf, betreffende de ploegenpremie, algemeen verbin-
dend verklaard bij KB 17 sept. 2005)

(garage van den keybuS n.v. T. d.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te 
Gent van 6 september 2010.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 28 november 2011 ter griffie 
een conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. caSSaTiemiddelen

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

III. BeSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Krachtens artikel 2 CAO van 26 juli 1999, gesloten in het paritair comité 
voor het garagebedrijf, betreffende de ploegenpremie, in uitvoering van 
artikel 4.5 van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999, alge-
meen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 februari 2002, 
wordt, onverminderd gunstiger bepalingen op ondernemingsvlak, het 
loon van de werklieden die ploegenarbeid verrichten (vroege en late 
shift) verhoogd met 10 pct.

Krachtens artikel 3 CAO van 4 juli 2001, gesloten in het paritair comité 
voor het garagebedrijf, betreffende de ploegenpremie, algemeen verbin-
dend verklaard bij koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt, 
onverminderd gunstiger bepalingen op ondernemingsvlak, het basisloon 
van de werklieden die ploegenarbeid verrichten (vroege en late shift) 
verhoogd met 10 pct.

Met “loon” respectievelijk “basisloon” in de zin van voormelde bepa-
lingen wordt, bij gebrek aan definitie, nadere precisering of tegenaan-
wijzing volgend uit de ontstaansgeschiedenis van die bepalingen, het 
loon in zijn gewone arbeidsrechtelijke betekenis bedoeld, namelijk het 
werkelijk betaalde loon.
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Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat faalt naar 
recht.

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

30 januari 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. 
eerste voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende 
conclusie : mevr. Mortier, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van 
Eeckhoutte.

N° 75
31.1.12

2o kamer — 31 januari 2012
(P.11.0732.N)

1o ouderlijk gezag. — onTTrekking van een kind aan de bewaring van de 
perSoon aan wie heT iS ToeverTrouwd. — draagwijdTe.

2o onTvoering van een kind. — onTTrekking aan de bewaring van de 
perSoon aan wie heT iS ToeverTrouwd. — draagwijdTe.

3o minderjarigheid. — kind. — onTTrekking aan de bewaring van de 
perSoon aan wie heT iS ToeverTrouwd. — draagwijdTe.

1o, 2o en 3o De tekortkoming van de ouder, aan wie de bewaring van het 
gemeenschappelijk kind bij rechterlijke beslissing is toevertrouwd, om zijn 
opvoedingsplicht te vervullen door het kind te overreden zich te schikken 
naar het bezoekrecht van de andere ouder, kan, in bijzondere omstandig-
heden die de feitenrechter dient vast te stellen, als niet-afgeven in de zin 
van artikel 432 Strafwetboek worden beschouwd ; de ouder dient, rekening 
houdende met de leeftijd van de kinderen, zijn gezag te doen gelden teneinde 
de weerstand van een kind tegen de uitoefening van het bezoekrecht van de 
andere ouder te overwinnen.

(k. T. k.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 8 december 2010 en 9 maart 2011.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
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II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 432, §§ 1, 2 en 3, Straf-
wetboek : het arrest vereist ten onrechte dat een ouder aan zijn kinderen 
het verlangen dient bij te brengen om een affectieve band met de andere 
ouder te handhaven ; het houdt ten onrechte geen rekening met de door 
de eiseres aangehaalde argumenten waaruit blijkt dat zij al het moge-
lijke heeft gedaan om zich te schikken naar de rechterlijke uitspraken 
en dat er hevige onwil was bij de kinderen om mee te gaan met hun 
vader ; uit de voorliggende feiten kon het arrest niet afleiden dat de 
eiseres wetens en willens de uitvoering van gerechtelijke beslissingen 
heeft belemmerd.

2. De tekortkoming van de ouder, aan wie de bewaring van het 
gemeenschappelijk kind bij rechterlijke beslissing is toevertrouwd, 
om zijn opvoedingsplicht te vervullen door het kind te overreden zich 
te schikken naar het bezoekrecht van de andere ouder, kan, in bijzon-
dere omstandigheden die de feitenrechter dient vast te stellen, als niet-
afgeven in de zin van artikel 432 Strafwetboek worden beschouwd. De 
ouder dient, rekening houdende met de leeftijd van de kinderen, zijn 
gezag te doen gelden teneinde de weerstand van een kind tegen de uitoe-
fening van het bezoekrecht van de andere ouder te overwinnen.

3. De appelrechters stellen onder meer met verwijzing naar het 
beroepen vonnis, onaantastbaar vast dat : 

 — de eiseres in augustus 1998 Griekenland heeft verlaten met haar drie 
kleine kinderen van vijf, twee en één jaar oud en zich in België heeft 
gevestigd ;

 — de eiseres de verweerder uit het leven van die kleine kinderen heeft 
gesloten ;

 — de eiseres nooit de noodzakelijke inspanningen heeft geleverd om 
haar zonen een eigen beeld van hun vader te laten vormen, zich nooit 
positief heeft ingesteld of haar actieve medewerking heeft verleend in 
de uitoefening van de omgangsregeling door de verweerder en integen-
deel de kinderen die nog zeer jong waren op het ogenblik van de eerste 
beschikking van de kortgedingrechter, negatief heeft beïnvloed in hun 
houding tegenover hun vader ;

 — de verklaringen van de eiseres op 5 september 2005 en 16 januari 2006 
symptomatisch zijn voor haar gebrek aan medewerking om de kinderen 
ertoe te bewegen daadwerkelijk met hun vader mee te gaan ;

 — de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder op 25 december 2003 
het beeld ondersteunt van een te weinig krachtig en doorleefd positief 
beeldvormingsproces over de verweerder ten huize van de eiseres, zonder 
dewelke de kinderen wel degelijk, zelfs met enig aandringen, ertoe 
zouden kunnen gebracht worden hun vader even te vergezellen.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
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4. Voor het overige komt het middel op tegen dit onaantastbare oordeel 
van de appelrechters of verplicht het middel het Hof tot een onderzoek 
van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

31 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Mols et de heer Roodhooft (bij de balie te Turnhout).

N° 76
31.1.12

2o kamer — 31 januari 2012
(P.11.1227.N)

1o rechTSbijSTand. — STraFzaken. — deSkundigenonderzoek. — rechTS-
bijSTand voor de bijSTand van een TechniSch adviSeur. — verzoek ToT 
aanSTelling van een deSkundige. — weigering door de rechTer. — gevolg.

2° deSkundigenonderzoek. — STraFzaken. — beklaagde. — verzoek 
ToT aanSTelling van een deSkundige. — verzoek ToT rechTSbijSTand voor 
de bijSTand van een TechniSch adviSeur. — weigering door de rechTer. — 
gevolg.

1o en 2o Uit artikel 665, 8o, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat rechtsbijstand 
kan worden verleend voor bijstand van een technisch adviseur bij gerech-
telijke deskundigenonderzoeken, en artikel 692bis van hetzelfde wetboek, 
dat bepaalt dat de kosten en het ereloon van de technisch adviseurs die de 
partijen bijstaan bij door de rechter bevolen deskundigenonderzoeken, ter 
ontlasting van hem die bijstand geniet, voorgeschoten worden, volgt dat 
rechtsbijstand verleend voor de bijstand van een technisch adviseur, enkel 
mogelijk is wanneer een deskundigenonderzoek wordt bevolen ; dit brengt 
met zich mee dat wanneer de rechter beslist geen deskundigenonderzoek te 
bevelen, geen rechtsbijstand voor de bijstand van een technisch adviseur 
kan worden toegestaan.

(d. T. r. e.a.)
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arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 30 mei 2011.

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Derde middel

10. Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 13 EVRM, 
alsmede miskenning van het recht van verdediging : het deskundigen-
onderzoek leeft de tegenspraak niet na en het arrest geeft geen gevolg 
aan het verzoek van de eiseres een nieuw college van deskundigen aan 
te stellen of, in ondergeschikte orde, haar rechtsbijstand te verlenen 
teneinde een technisch raadsman te raadplegen ; aldus miskent het 
arrest het recht van verdediging, waarvan het recht op tegenspraak deel 
uitmaakt, en het recht op daadwerkelijke rechtshulp van de eiseres.

11. In zoverre het middel gericht is tegen het gebrek aan tegenspraak 
van het deskundigenonderzoek, is het niet gericht tegen het arrest en is 
het bijgevolg niet ontvankelijk.

12. Het recht op toegang tot de rechter en op daadwerkelijke rechts-
hulp vervat in de artikelen 6 en 13 EVRM houdt in dat eenieder het recht 
heeft zijn rechtsmiddelen aan de rechter voor te leggen. Dit recht houdt 
evenwel niet in dat de rechter een gunstig gevolg moet geven aan de 
aanspraken van de partijen.

13. Het recht op tegenspraak houdt in dat elke partij de mogelijkheid 
heeft tegenspraak te voeren over alle gegevens die aan de rechter zijn 
voorgelegd teneinde de bewijswaarde ervan te betwisten. Dit recht is 
nageleefd wanneer de beklaagde de mogelijkheid heeft de gegevens van 
een deskundigenverslag te betwisten. 

14. De rechter oordeelt onaantastbaar over de raadzaamheid, de 
gepastheid en de noodzaak van een bijkomende onderzoeksmaatregel 
zoals een deskundigenonderzoek. De enkele omstandigheid dat hij de 
door de beklaagde gevraagde onderzoeksmaatregel niet beveelt omdat 
hij oordeelt dat deze niet van aard is bij te dragen tot de waarheidsvin-
ding, levert geen miskenning op van het in het recht van verdediging 
vervatte recht op tegenspraak, noch van het recht op toegang tot de 
rechter en op daadwerkelijke rechtshulp.

15. Het arrest oordeelt op grond van de feitelijke gegevens die het op 
het zesde en zevende blad vermeldt, dat de eiseres schuldig is aan het 
misdrijf valsheid in geschrifte. Die redenen schragen de schuldigver-
klaring en het is slechts ten overvloede dat het arrest verwijst naar 
het deskundigenverslag. Het besluit hieruit dat er geen redenen zijn om 
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het advies in te winnen van nog andere deskundigen terwijl zelfs een 
discussie over deskundigen niet van aard is om de appelrechters tot een 
andere overtuiging te brengen. Die beslissing is naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
16. Artikel 665, 8o, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat rechtsbijstand 

kan worden verleend voor bijstand van een technisch adviseur bij gerech-
telijke deskundigenonderzoeken. Artikel 692bis van hetzelfde wetboek 
bepaalt dat de kosten en het ereloon van de technisch adviseurs die de 
partijen bijstaan bij door de rechter bevolen deskundigenonderzoeken, 
ter ontlasting van hem die bijstand geniet, voorgeschoten worden.

Uit die bepalingen volgt dat rechtsbijstand verleend voor de bijstand 
van een technisch adviseur, enkel mogelijk is wanneer een deskundigen-
onderzoek wordt bevolen. Dit brengt met zich mee dat wanneer de rechter 
beslist geen deskundigenonderzoek te bevelen, geen rechtsbijstand voor 
de bijstand van een technisch adviseur kan worden toegestaan.

17. Het arrest oordeelt met opgave van redenen dat de aanstelling van 
andere deskundigen niet aangewezen is. Het verzoek van de eiseres om 
rechtsbijstand te krijgen voor de bijstand van een technisch adviseur 
had bijgevolg geen bestaanreden meer. Het arrest diende derhalve dat 
verzoek tot rechtsbijstand niet te beantwoorden en miskent geenszins 
het recht op tegenspraak en het recht van verdediging.

In zoverre kan het middel evenmin worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek

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

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

31 januari 2012— 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Aernoudts 
(bij de balie te Gent).

N° 77
31.1.12

2o kamer — 31 januari 2012
(P.12.0069.N)

1o STraFuiTvoering. — STraFuiTvoeringSrechTbank. — Termijn binnen 
dewelke de ziTTing moeT plaaTSvinden. — overSchrijding. — gevolg.

2o rechTbanken. — STraFzaken. —allerlei. — STraFuiTvoeringS-
rechTbank. — Termijn binnen dewelke de ziTTing moeT plaaTSvinden. — 
overSchrijding. — gevolg.
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3o voorwaardelijke invrijheidSTelling. — STraFuiTvoeringS-
rechTbank. — Termijn binnen dewelke de ziTTing moeT plaaTSvinden. — 
overSchrijding. — gevolg.

1o, 2o en 3o De naleving van de termijn van artikel 52, § 1, Wet Strafuitvoe-
ring dat bepaalt dat ingeval van verzoek tot elektronisch toezicht en van 
advies over de voorwaardelijke invrijheidstelling, de behandeling van de 
zaak plaatsvindt op de eerste nuttige zitting van de strafuitvoeringsrecht-
bank na de ontvangst van het advies van het openbaar ministerie en dat 
deze zitting moet plaatsvinden uiterlijk twee maanden na de indiening van 
het schriftelijk verzoek of na de ontvangst van het advies van de directeur, 
is geen substantiële vormvereiste en de overschrijding ervan leidt niet tot 
de onwettigheid van de beslissing die een door de veroordeelde verzochte 
strafmodaliteit niet toekent ; ze belet evenmin dat de veroordeelde steeds van 
zijn vrijheid beroofd blijft ter uitvoering van een veroordeling die door een 
bevoegde rechter is uitgesproken  (1).

(v.)

arreST.

I. rechTSpleging voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Brussel van 20 december 2011. 

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSliSSing van heT hoF

Beoordeling

Middel

Het middel voert schending aan van artikel 5.1 EVRM en artikel 12 
Grondwet : het vonnis is laattijdig uitgesproken ; de gevangenisdirec-
teur bracht immers advies uit op 27 juli 2011 voor wat betreft het elek-
tronisch toezicht en op 28 augustus 2011 voor wat betreft de voorwaar-
delijke invrijheidstelling ; aldus miskent het vonnis het recht van de 
eiseres op haar individuele vrijheid. 

Artikel 5.1 EVRM en artikel 12 Grondwet beletten niet dat iemand ter 
uitvoering van een veroordeling die door een bevoegde rechter is uitge-
sproken, van zijn vrijheid is beroofd. 

Artikel 52, § 1, Wet Strafuitvoering bepaalt dat ingeval van verzoek 
tot elektronisch toezicht en van advies over de voorwaardelijke invrij-
heidstelling, de behandeling van de zaak plaatsvindt op de eerste nuttige 
zitting van de strafuitvoeringsrechtbank na de ontvangst van het advies 

  (1) Cass. 27 feb. 2007, AR P.07.0108.N, AC 2007, nr. 114 ; 28 aug. 2007, AR P.07.1166.N, AC 
2007, nr. 378.
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van het openbaar ministerie en dat deze zitting moet plaatsvinden uiter-
lijk twee maanden na de indiening van het schriftelijk verzoek of na de 
ontvangst van het advies van de directeur. 

De naleving van deze termijn is geen substantiële vormvereiste en de 
overschrijding ervan leidt niet tot de onwettigheid van de beslissing 
die een door de veroordeelde verzochte strafmodaliteit niet toekent. Ze 
belet evenmin dat de veroordeelde steeds van zijn vrijheid beroofd blijft 
ter uitvoering van een veroordeling die door een bevoegde rechter is 
uitgesproken.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek

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

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

31 januari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Stevens (bij 
de balie te Mechelen).
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Aanneming van werk. — Al-
gemene aannemer. — 
Werkzaamheden. — Geen 
toegang tot het beroep. — 
Aannemingsovereenkomst. 
— Geldigheid. — Voorwaar-
den.  I, 136

Aanneming van werk. — Alge-
mene aannemer. — Werk-
zaamheden. —Onderaan-
neming. — Vergunning. 
— Grens.  I, 136

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Daad. — 
Fout. — Verschaffen van 
onjuiste inlichtingen. — 
Bijzondere hoedanigheid 
van de informatieverschaf-
fer. — Overmacht. — Voor-
waarden.   I, 44

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. 
— Allerlei. — Slachtoffer 
alleen aansprakelijk. — 
Rechthebbenden. — Schade 
van de naasten. — Gevolg-
schade. — Vergoeding. — 
Grenzen.  I, 202

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. 
— Dieren. — Aansprakelijk-
heid van de eigenaar of van 
de bewaarder. — Vermoeden 
van schuld. — Vrijstelling. 
— Voorwaarden.   I, 60

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Overeenkom-
sten. — Regres. — Verze-
kering. Indeplaatsstelling. 
— Samenlopende fouten. 
— Gedeeltelijke aanspra-
kelijkheid van een derde. 
— Rechtsvordering van de 
arbeidsongevallenverzeke-
raar tegen de voor het on-
geval aansprakelijke derde. 
— Indeplaatsstelling. — 
Grenzen.  I, 137

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Overeenkom-
sten. — Regres. — Verze-

kering. Indeplaatsstelling. 
— Vordering van de arbeids-
ongevallenverzekeraar tegen 
de voor het ongeval aanspra-
kelijke derde. — Rechts-
grond. — Gevolg.  I, 137

Advocaat. — Onderzoek in 
strafzaken. — Verdrag 
Rechten van de Mens. — Ar-
tikel 6. — Interpretatie Eu-
ropees Hof Rechten van de 
Mens. — Verhoor van de ver-
dachte door de onderzoeks-
rechter. — Bijstand van een 
advocaat. — Grens.   I, 213

Advocaat. — Onderzoek in 
strafzaken. — Verhoor van 
de verdachte door de onder-
zoeksrechter. — Bijstand van 
een advocaat. — Doel.  I, 212

Arbeidsongeval. — Aanspra-
kelijkheid. — Algemeen. 
— Samenlopende fouten. 
— Gedeeltelijke aanspra-
kelijkheid van een derde. 
— Rechtsvordering van de 
arbeidsongevallenverzeke-
raar tegen de voor het on-
geval aansprakelijke derde. 
— Indeplaatsstelling. — 
Grenzen.  I, 138

Arbeidsongeval. — Aanspra-
kelijkheid. — Algemeen. 
— Verzekering. Indeplaats-
stelling. — Vordering van 
de arbeidsongevallenver-
zekeraar tegen de voor het 
ongeval aansprakelijke 
derde. — Rechtsgrond. — 
Gevolg.  I, 137

Arbeidsongeval. — Overheids-
personeel. — Bijzondere 
regels. — Ten onrechte uit-
betaalde vergoedingen. — 
Terugvordering. — Verja-
ringstermijn.  I, 238

Arbeidsongeval. — Overheids-
personeel. — Bijzondere re-
gels. — Vordering van een 
tewerkstellend overheids-
bestuur tegen een andere 

werkgever. — Aard. — Ge-
volg. — Verjaring.  I, 238

Arbeidsongeval. — Verzekering. 
— Aanspraken van de werk-
gever ten aanzien van de ar-
beidsongevallenverzekeraar. 
— Rechtsgrond.  I, 238

Architect (Aansprakelijkheid). 
— Architectenovereen-
komst. — Aanvraag van een 
bouwvergunning. — Ver-
plichtingen van de archi-
tect.  I, 46

Architect (Aansprakelijkheid). 
— Architectenovereen-
komst. — Keuze van de aan-
nemer. — Verplichtingen 
van de architect.  I, 46

Architect (Tucht en bescher-
ming van de titel). — Regle-
ment van beroepsplichten, 
vastgesteld door de Natio-
nale Orde der Architecten. 
— Aard.  I, 47

Architect (tucht en bescher-
ming van de titel). — Wet 
van 20 februari 1939. — 
Aard.  I, 46

Auteursrecht. — Werk van 
letterkunde of kunst. — 
Bescherming. — Voor-
waarde.  I, 228

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Beroepsoprichter. 
— Gebouw. — Ingebruikname 
als bedrijfsmiddel. — Ont-
trekking. — Maatstaf van 
heffing. — Berekening. — In-
tercalaire intresten.  I, 180

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Maatstaf van 
heffing. — Levering van 
goederen en diensten. — 
Verkregen tegenprestatie. — 
Intercalaire intresten.  I, 180

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Verzet tegen 
dwangbevel. — Afwijzing. 
— Recht op hoger beroep. 

INHOUDSOPGAVE
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— Beperkingen. — Ver-
plichting tot consignatie. — 
Draagwijdte.  I, 168

Beroepsgeheim. — Vertrouwe-
lijke stukken. — Inbeslagne-
ming door de onderzoeksrech-
ter. — Voorwaarden.  I, 88

Berusting. — Burgerlijke za-
ken. — Rechterlijke be-
slissing. — Aanmaning. 
— Stilzwijgende berusting. 
— Voorbehoud. — Onver-
enigbaar met het bevel. — 
Uitwerking.  I, 132

Beslag. — Algemeen. — Der-
denbeslag. — Aannemings-
overeenkomst. — On-
deraannemer. — Recht-
streekse vordering. — 
Rechtstreekse vordering 
ingesteld na het derdenbe-
slag. — Gevolg.  I, 198

Beslag. — Algemeen. — Vor-
deringen voor de beslag-
rechter. — Rechtsple-
gingsvergoeding. — In geld 
waardeerbare vordering. — 
Begrip.   I, 118

Beslag. — Bewarend beslag. — 
Beslagrechter. — Bevoegd-
heid. — Onderliggende vor-
dering.  I, 113

Beslag. — Bewarend beslag. — 
Strafzaken. — Onderzoeks-
rechter. — Uit een misdrijf 
verkregen vermogensvoor-
deel. — Onroerende goe-
deren. — Bewarend beslag 
op onroerende goederen. — 
Vordering. — Motivering. — 
Verplichting.  I, 97

Betekeningen en kennisgevin-
gen. — Algemeen. — Geko-
zen woonplaats. — In België 
gedomicilieerde geadres-
seerde. — Rechtspersoon. 
— Maatschappelijke zetel in 
België.  I, 111

Bevoegdheid en aanleg. — Al-
lerlei. — Bevoegdheid. — 
Territoriale bevoegdheid. 
— Jeugdrechtbank. — Maat-
regel van toezicht wegens 
problematische opvoedings-
situatie. —Verblijfplaats 
van degene die de minder-
jarige onder zijn bewaring 

heeft. — Verandering van 
verblijfplaats tijdens het ge-
ding. — Aanhangig geding. 
— Begrip.  I, 143

Bevoegdheid en aanleg. — 
Burgerlijke zaken. — Be-
voegdheid. — Volstrekte 
bevoegdheid (materiële. per-
soonlijke). — Beslagrechter. 
— Bewarend beslag. — Onder-
liggende vordering.  I, 113

Bevoegdheid en aanleg. — Straf-
zaken. — Bevoegheid. — Be-
scherming van de bevolking 
en van het leefmilieu tegen 
de gevaren van ioniserende 
stralingen. — Misdrijf — Fe-
deraal Agentschap voor Nu-
cleaire Controle. — Adminis-
tratieve geldboete. — Hoger 
beroep. — Rechterlijke orga-
nisatie. — Bevoegde recht-
bank.  I, 221

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Bekentenis. — Buitenge-
rechtelijke bekentenis. — 
Begrip.  I, 206

Cassatie. — Bevoegheid van 
het Hof. — Allerlei. — Straf-
zaken. — Bijzondere ver-
beurdverklaring. — Uit het 
misdrijf verkregen vermo-
gensvoordeel. — Onaantast-
bare beoordeling door de 
feitenrechter. — Marginale 
toetsing. — Grens.  I, 70

Cassatieberoep. — Burger-
lijke zaken. — Termijnen 
voor Cassatieberoep en be-
tekening. — Duur, begin en 
einde. — Overmacht. — Be-
grip.  I, 118

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Vormen. — Vorm 
en termijn voor memories 
en stukken. — Memorie van 
wederantwoord. — Draag-
wijdte.  I, 242

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Beslissingen uit 
het aard niet vatbaar es-
lissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatiebe-
roep. — Strafuitvoerings-
rechtbank. — Voorwaar-
delijke invrijheidstelling. 

— Vonnis alvorens recht te 
doen. — Cassatieberoep. — 
Ontvankelijkheid.  I, 160

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
—Vormen. — Vorm en ter-
mijn voor memories en stuk-
ken. — Informele nota die 
het Hof tot inlichting strekt. 
— Draagwijdte.  I, 157

Cassatiemiddelen. — Burge-
lijke zaken. — Vereiste ver-
meldingen. — Wettelijke 
bepaling waarvan de schen-
ding wordt aangevoerd. 
— Begrip. — Ontvankelijk-
heid.  I, 55

Cassatiemiddelen. — Strafza-
ken. — Allerlei. — Infor-
mele nota die het Hof tot 
inlichting strekt. — Draag-
wijdte.  I, 157

Collectieve arbeidsovereen-
komst. — Paritair comité 
voor het garagebedrijf. — 
Begrippen “loon” en “basis-
loon”. — Draagwijdte.  I, 251

Deskundigenonderzoek. — 
Strafzaken. — Beklaagde. — 
Verzoek tot aanstelling van 
een deskundige. — Verzoek 
tot rechtsbijstand voor de 
bijstand van een technisch 
adviseur. — Weigering door 
de rechter. — Gevolg.  I, 255

Douane en accijnzen. — Invoer 
van goederen. — Aanvraag 
van voorafgaande machtiging. 
— Aangeven van onjuiste 
waarde. — Gevolg.  I, 70

Eigendom. — Mede-eigendom. 
— Basisakte en reglement 
van mede-eigendom. — 
Overschrijving register hy-
potheekkantoor.  I, 23

Eigendom. — Mede-eigendom. 
— Zakenrechtelijk statuut. 
— Wijziging. — Overschrij-
ving. — Kantmelding. — 
Vereisten.   I, 24

Europees aanhoudingsbevel. — 
Tenuitvoerlegging. — On-
derzoek van de redelijke 
termijn door het onder-
zoeksgerecht.  I, 84

Europees aanhoudingsbevel. — 
Tenuitvoerlegging. — On-
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derzoeksgerecht. — Weige-
ringsgronden. — Onderzoek 
of er ernstige redenen be-
staan dat de tenuitvoer-
legging afbreuk doet aan 
fundamentele rechten. — 
Grens.  I, 85

Europees aanhoudingsbevel. — 
Tenuitvoerlegging. — Ver-
hoor van de persoon die het 
voorwerp uitmaakt van een 
aanhoudingsbevel door de 
onderzoeksrechter. — Doel. 
— Gevolg.  I, 85

Europese unie. — Prejudiciele 
geschillen. — Gemeenschap-
pelijke onderneming. — 
Statuten. — Uitlegging. — 
Verplichting voor het Hof 
tot het stellen van een pre-
judiciële vraag.  I, 242

Europese unie. — Verdrags-
bepalingen. — Allerlei. — 
  Europees Octrooiverdrag. — 
Artikel 106. — Beslissing van 
de oppositiekamer. — Hoger 
beroep. — Gevolgen.  I, 43

Gemeente. — Gemeentelijk 
onderwijs. — Vaste benoe-
ming met een bepaald les-
rooster. — Toekenning, 
zonder voorbehoud van 
bijkomende lesuren. — Ge-
volg.  I, 55

Gemeente. — Gemeentelijk 
onderwijs. — Vaste benoe-
ming. — Bevoegdheid.  I, 55

Gerechtskosten. — Belasting-
zaken. — Procedure voor de 
feitenrechter. — Rechts-
plegingsvergoeding. — Om-
deling. — In het ongelijk 
gelijkgestelde partijen — 
Vereisten.  I, 186

Gerechtskosten. — Belasting-
zaken. — Procedure voor de 
feitenrechter. — Rechtsple-
gingsvergoeding. — Basis-, 
minimum- en maximumbe-
dragen — Vaststelling per 
aanleg. — Gevolg. — Samen-
voeging van zaken.  I, 186

Gerechtskosten. — Burgerlijke 
zaken. — Procedure voor de 
feitenrechter. — Rechtsple-
gingsvergoeding. — In geld 
waardeerbare vordering. — 

Begrip. — Vorderingen voor 
de beslagrechter.  I, 118

Handelspraktijken. — Wet 
van 14 juli 1991 betreffende 
de handelspraktijken en 
de voorlichting en bescher-
ming van de consument. — 
Artikel 40. — Verkoop met 
verlies. — Verkoopprijs. — 
Begrip.  I, 134

Handelspraktijken. — Wet 
van 14 juli 1991 betreffende 
de handelspraktijken en 
de voorlichting en bescher-
ming van de consument. — 
Artikel 40. — Verkoopprijs 
van een nieuw voertuig. 
— Vaststelling. — Over-
nameprijs van het vorige 
voertuig. — Inaanmerking-
neming.  I, 134

Hoger beroep. — Burgerlijke 
Zaken (Handelszaken en 
sociale zaken inbegrepen). 
— Algemeen. — Belang. — 
Begrip.  I, 116

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (Handelszaken en so-
ciale zaken inbegrepen). — 
Principaal beroep. — Vorm. 
— Termijn. — Onsplitsbaar 
geschil. — Termijn. — Over-
macht. — Bevrijdende wer-
king. — Gevolg.  I, 129

Hoger beroep.— Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Algemeen. — Cor-
rectionele rechtbank doet 
uitspraak in hoger beroep. 
— Aanhangigmaking.  I, 221

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen in-
begrepen). — Gevolgen. — 
Bevoegdheid van de rech-
ter. — Jeugdbescherming. 
— Minderjarige heeft een 
als misdrijf omschreven 
feit gepleegd. — Jeugd-
rechtbank. — Bescher-
mende maatregelen. — Ho-
ger beroep van de vader of 
de moeder. — Devolutieve 
kracht. — Gevolg.  I, 152

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Rechtspleging 
in hoger beroep. — Verzwa-
ring van de toestand van de 

beklaagde. — Eenvoudige 
schuldigverklaring in eerste 
aanleg. — Opschorting van 
de uitspraak bevolen in ho-
ger beroep. — Eenparigheids-
regel. — Toepassing.  I, 93

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Rechtspleging in 
hoger beroep. — Verval van 
het recht een voertuig te 
besturen wegens lichaams-
ongeschiktheid. — Aard. 
— Maatregel niet opgelegd 
door de eerste rechter. — 
Maatregel opgelegd in hoger 
beroep. — Voorwaarde. — 
Eenparigheid.  I, 68

Huur van diensten. — Aan-
nemingsovereenkomst. —  
Onderaannemer. — Recht-
streekse vordering. — 
Derdenbeslag. — Recht-
streekse vordering inge-
steld na het derdenbeslag. 
— Gevolg.  I, 197

Huur van diensten. — Archi-
tectenovereenkomst. — 
Aanvraag van een bouwver-
gunning. — Verplichtingen 
van de architect.  I, 46

Huur van diensten. — Archi-
tectenovereenkomst. — 
Keuze van de aannemer. 
— Verplichtingen van de ar-
chitect.  I, 46

Huur van goederen. — Pacht. 
— Einde (opzegging. — ver-
lenging. — terugkeer. — 
enz.). — Opzegging door de 
verpachter. — Voorwaar-
den. — Bebouwde grond. — 
Gevolg.  I, 123

Indeplaatsstelling. — W.A.M.-
Verzekering. — Verkeerson-
geval. — Schade. — Schuld 
van het slachtoffer. — Ge-
volg. — Verzekeraar. — Ver-
goeding van het slachtof-
fer. — Terugvordering van 
aansprakelijke derde of 
diens verzekeraar. — Grens. 
— Deel van de schade waar-
voor het slachtoffer zelf in-
staat. — Terugvordering. — 
Tegen elke verzekeraar van 
een betrokken motorrijtuig. 
— Grens.   I, 233
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Indeplaatsstelling. — W.A.M.-
Verzekering. — W.A.M. 1989. 
— Artikel 29bis, § 1, eerste 
lid. — Verkeersongeval. — 
Meerdere motorrijtuigen 
betrokken. — Verzekeraars. 
— Slachtoffer. — Schade. — 
Verplichting tot vergoeding. 
— Gevolg. — Regresvorde-
ring. — Omvang.  I, 233

Inkomstenbelasting. — Al-
gemeen. — Simulatie. — 
Geneesheer. — Recht op 
uitbating van cliënteel. 
— Verhuring aan een ven-
nootschap. — Ontvangen 
vergoedingen. — Herkwali-
ficatie.  I, 163

Inkomstenbelasting. — Perso-
nenbelasting. — Inkomsten 
uit roerende goederen. — 
Niet belastbare inkomsten. 
— Inkomsten uit individu-
ele levensverzekeringscon-
tracten. — Vereisten. — 
Looptijd van het contract. 
— Meer dan acht jaar. — Be-
grip.  I, 189

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Aanslag-
termijn. — Oud artikel 355 
WIB92. — Aanslagjaar 1994. 
— Aanslag nietig verklaard 
bij vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg. — Be-
lastingadministratie. — 
Nieuwe aanslag. — Wettig-
heid.  I, 236

Inkomstenbelastingen. — Per-
sonenbelasting. — Allerlei. 
— Non bis in idem-beginsel. 
— Voorwaarden. — Toepas-
sing.  I, 9

Inkomstenbelastingen. —Aan-
slagprocedure. — Onthef-
fing. — Overbelastingen. 
— Materiële vergissing. — 
Begrip.  I, 173

Interesten. — Algemeen. — 
Koopovereenkomst. — Nie-
tigverklaring. — Verkoper. 
— Restitutieplicht. — Ver-
schuldigde interest. — Ter-
mijn.  I, 39

Jeugdbescherming. — Maat-
regel van toezicht wegens 
problematische opvoedings-
situatie. — Jeugdrecht-

bank. — Territoriale be-
voegdheid. — Verblijfplaats 
van degene die de minder-
jarige onder zijn bewaring 
heeft. — Verandering van 
verblijfplaats tijdens het 
geding. — Aanhangig ge-
ding. — Begrip.  I, 143

Jeugdbescherming. — Minder-
jarige heeft een als misdrijf 
omschreven feit gepleegd. 
— Jeugdrechtbank. — Be-
schermende maatregelen. — 
Hoger beroep van de vader 
of de moeder. — Devolutieve 
kracht. — Gevolg.  I, 152

Koop. — Nietigverklaring. 
— Verkoper. — Restitutie-
plicht. — Verschuldigde in-
terest. — Termijn.   I, 39

Loon. — Allerlei. — Collec-
tieve arbeidsovereenkomst. 
— Paritair comité voor het 
garagebedrijf. — Begrippen 
“loon” en “basisloon”. — 
Draagwijdte.  I, 251

Milieurecht. — Bescherming 
van de bevolking en van het 
leefmilieu tegen de gevaren 
van ioniserende stralin-
gen. — Misdrijf. — Federaal 
Agentschap voor Nucleaire 
Controle. — Administra-
tieve geldboete. — Hoger 
beroep. — Rechterlijke 
organisatie. — Bevoegde 
rechtbank.  I, 221

Minderjarigheid. — Kind. — 
Onttrekking aan de bewa-
ring van de persoon aan 
wie het is toevertrouwd. — 
Draagwijdte.  I, 253

Minderjarigheid. — Maatregel 
van toezicht wegens proble-
matische opvoedingssitu-
atie. — Jeugdrechtbank. 
— Territoriale bevoegd-
heid. — Verblijfplaats van 
degene die de minderjarige 
onder zijn bewaring heeft. 
— Verandering van verblijf-
plaats tijdens het geding. 
— Aanhangig geding. — Be-
grip.  I, 143

Misdrijf. — Algemeen. — Be-
grip. — Materieel en moreel 
bestanddeel. — Eenheid van 
opzet. — Verschillende mis-

drijven. — Eenheid van straf-
baar opzet. — Gevolg.  I, 225

Misdrijf. — Allerlei. — Ste-
denbouw. — Inbreuk op de 
plannen van aanleg en ver-
ordeningen. — Plegen en 
voortzetten van de inbreuk. 
— Instandhouding. — Be-
grip. — Gevolg.  I, 65

Misdrijf. — Allerlei. — Uit het 
misdrijf verkregen vermo-
gensvoordeel. — Fictieve 
schuld.  I, 71

Misdrijf. — Allerlei. — Uit het 
misdrijf verkregen vermo-
gensvoordeel.  I, 70

Misdrijf. — Gepleegd in het 
buitenland. — Internatio-
naal humanitair recht. — 
Zware schendingen. — Wet 
van 5 augustus 2003. — Over-
gangsrecht. — Zaak waarin 
een gerechtelijk onderzoek 
loopt. — Belgische rechts-
colleges blijven bevoegd. — 
Voorwaarden.  I, 155

Misdrijf. — Toerekenbaar-
heid. — Natuurlijke perso-
nen. — Sociale zekerheid. 
— Dimona—aangiftebesluit. 
— Strafrechtelijk verant-
woordelijke. — Aangestelde 
of lasthebber. — Toepas-
sing.  I, 1

Misdrijf. — Verzwarende om-
standigheden. — Opzette-
lijke slagen en verwondin-
gen. — Ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoon-
lijke arbeid. — Begrip.  I, 217

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Bij-
zondere verbeurdverklaring. 
— Uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordeel   I, 70

Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Ontucht, 
zedenbederf of prostitutie. — 
Beoordeling van de gestelde 
daden. — Grenzen.  I, 141

Onderwijs. — Gemeentelijk 
onderwijs. — Vaste benoe-
ming met een bepaald les-
rooster. — Toekenning, 
zonder voorbehoud van 
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bijkomende lesuren. — Ge-
volg.  I, 55

Onderwijs. — Gemeentelijk 
onderwijs. — Vaste benoe-
ming. — Bevoegdheid.  I, 55

Onderzoek in strafzaken. — On-
derzoekshandelingen door 
niet daartoe bevoegde per-
soon. — Strafvordering. — 
Ontvankelijkheid.  I, 5

Onderzoek in strafzaken. — 
Strafvordering. — Verjaring. 
— Stuiting. — Beschikking 
“houdende het bevel tot me-
dedeling”. — Verjaringstui-
tende onderzoekshandeling. 
— Begrip.  I, 93

Onderzoek in strafzaken. — Uit 
een misdrijf verkregen ver-
mogensvoordeel. — Onroe-
rende goederen.— Bewarend 
beslag op onroerende goede-
ren. — Vordering. — Motive-
ring. — Verplichting.  I, 97

Onderzoek in strafzaken. — 
Verdachte. — Verhoor door 
de onderzoeksrechter. — 
Bijstand van een advocaat. 
— Doel.  I, 212

Onderzoek in strafzaken. — 
Verdrag Rechten van de 
Mens. — Artikel 6. — Inter-
pretatie Europees Hof Rech-
ten van de Mens. — Ver-
dachte. — Verhoor door de 
onderzoeksrechter. — Bij-
stand van een advocaat. — 
Grens.   I, 213

Onderzoek in strafzaken. — 
Verhoor door de onderzoeks-
rechter. — Rechtspleging in 
het Duits. — Verhoor van 
een inverdenkinggestelde. 
— Inverdenkinggestelde 
drukt zich uit in het Roe-
meens. — Vertaling door 
een beëdigd vertaler. — Ver-
taling naar het Frans. — 
Wettigheid.  I, 161

Onderzoek in strafzaken. — 
Vertrouwelijke stukken. 
— Inbeslagneming door de 
onderzoeksrechter. — Voor-
waarden.  I, 88

Onderzoeksgerechten. — Eu-
ropees aanhoudingsbe-

vel — Tenuitvoerlegging. 
— Weigeringsgronden. — 
Onderzoek of er ernstige 
redenen bestaan dat de ten-
uitvoerlegging afbreuk doet 
aan fundamentele rechten. 
— Grens.  I, 85

Onderzoeksgerechten. — Eu-
ropees aanhoudingsbevel. 
— Tenuitvoerlegging. — 
Onderzoek van de redelijke 
termijn.  I, 85

Onderzoeksrechter. — Ver-
dachte. — Verhoor. — Bij-
stand van een advocaat. — 
Doel.  I, 212

Onderzoeksrechter. — Ver-
drag Rechten van de Mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Interpretatie Europees 
Hof Rechten van de Mens. 
— Verhoor van de verdachte 
door de onderzoeksrechter. 
— Bijstand van een advo-
caat. — Grens.   I, 212

Ontucht en prostitutie. — Be-
oordeling van de gestelde 
daden — Onaantastbare 
beoordeling door de feiten-
rechter. — Grenzen.  I, 141

Ontucht en prostitutie. — On-
tucht. — Begrip.  I, 141

Ontucht en prostitutie. — Ze-
denbederf. — Begrip.  I, 141

Ontvoering van een kind. — 
Onttrekking aan de bewa-
ring van de persoon aan 
wie het is toevertrouwd. — 
Draagwijdte.  I, 253

Openbare orde. — Architect. 
— Reglement van beroeps-
plichten, vastgesteld door 
de Nationale Orde der Ar-
chitecten. — Aard.  I, 47

Openbare orde. — Architect. 
— Wet van 20 februari 1939. 
— Aard.  I, 46

Openbare orde. — Geen. — 
Tussenkomst. — Uitoefe-
ning. — Hoger beroep. — 
Veroordeling.  I, 201

Ouderlijk gezag. — Onttrek-
king van een kind aan de be-
waring van de persoon aan 

wie het is toevertrouwd. — 
Draagwijdte.  I, 253

Overeenkomst. — Rechten en 
verplichtingen van partijen. 
— Tussen partijen. — Koop. 
— Nietigverklaring. — Ver-
koper. — Restitutieplicht. 
— Verschuldigde interest. — 
Termijn.   I, 39

Overeenkomst. — Rechten en 
verplichtingen van partijen. 
— Tussen partijen. — Ver-
nietiging. — Gevolg.   I, 39

Prejudicieel geschil. — Eu-
ropese Unie. — Gemeen-
schappelijke onderneming. 
— Statuten. — Uitlegging. 
— Verplichting voor het Hof 
tot het stellen van een pre-
judiciële vraag.  I, 242

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Bevoegdheid 
van de rechter. — Ambts-
halve opgeworpen middelen. 
— Voorwaarden.  I, 93

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Strafrechts-
pleging. — Beschikkings-
beginsel. — Toepassing. 
— Grenzen.  I, 221

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Verdachte. —
Verhoor door de onderzoeks-
rechter. — Bijstand van een 
advocaat. — Doel.  I, 212

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Voorlopige 
hechtenis. — Bevel tot aan-
houding. — Afschrift van 
de processen-verbaal van 
het verhoor van de inver-
denkinggestelde. — Over-
handiging aan de inverden-
kinggestelde. — Verzuim. 
— Gevolg.  I, 103

Rechtbanken. — Allerlei. — 
Jeugdrechtbank. — Territo-
riale bevoegdheid. — Maat-
regel van toezicht wegens 
problematische opvoedings-
situatie. —Verblijfplaats 
van degene die de minder-
jarige onder zijn bewaring 
heeft. — Verandering van 
verblijfplaats tijdens het ge-
ding. — Aanhangig geding. 
— Begrip.  I, 143
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Rechtbanken. — Strafzaken. 
— Algemeen. — Recht van 
verdediging. — Beschik-
kingsbeginsel. — Toepas-
sing. — Grenzen.  I, 221

Rechtbanken. — Strafzaken. 
— Strafvordering. — Be-
voegdheid van de rechter. 
— Ambtshalve opgewor-
pen middelen. — Recht van 
verdediging. — Voorwaar-
den.  I, 93

Rechtbanken. — Strafzaken. 
—Allerlei. — Strafuitvoe-
ringsrechtbank. — Termijn 
binnen dewelke de zitting 
moet plaatsvinden. — Over-
schrijding. — Gevolg.  I, 257

Rechten van de mens. — Inter-
nationaal verdrag burger-
rechten en politiek rechten. 
— Artikel 14.7. — Beginsel 
Non bis in idem. — Tuchtstraf 
van een gedetineerde. — 
Strafrechtelijke veroorde-
ling wegens dezelfde feiten. 
— Toepasselijkheid.  I, 99

Rechten van de mens. — Inter-
nationaal Verdrag burger-
rechten en politieke rech-
ten. — Artikel 14.7 IVBPR. 
— Non bis in idem-beginsel. 
— Personenbelasting. — 
Voorwaarden. — Toepas-
sing.  I, 8

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 10. — Artikel 10.2. 
— Vrijheid van meningsui-
ting. — Beoordeling door 
de rechter. — Criteria. — 
Kwakzalverij.  I, 105

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 3. — Vreemdelin-
gen. — Vrijheidsberoving. — 
Rechtsmiddelen. — Kamer 
van inbeschuldigingstelling. 
— Wettigheidstoezicht. — 
Draagwijdte. — Gevaar voor 
foltering, onmenselijke of 
vernederende behandeling 
of straffen.  I, 158

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — 
Overschrijding. — Sanctie. 

— Strafvermindering. — Be-
grip.  I, 217

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — 
Recht op daadwerkelijke 
rechtshulp voor een nati-
onale instantie. — Onder-
zoek van de redelijke ter-
mijn door een nationale 
instantie. — Voorwaarde. 
— Toepassing.  I, 84

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Interpretatie Europees 
Hof Rechten van de Mens. 
— Verhoor van de verdachte 
door de onderzoeksrechter. 
— Bijstand van een advo-
caat. — Grens.   I, 212

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Recht van verdediging. 
— Verhoor van de verdachte 
door de onderzoeksrechter. 
— Bijstand van een advo-
caat. — Doel.  I, 212

Rechterlijke organisatie. — 
Strafzaken. — Bescherming 
van de bevolking en van het 
leefmilieu tegen de gevaren 
van ioniserende stralin-
gen. — Misdrijf. — Federaal 
Agentschap voor Nucleaire 
Controle. — Administra-
tieve geldboete. — Hoger 
beroep. — Bevoegde recht-
bank.  I, 221

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Algemeen beginsel van 
eerbiediging van het recht 
van verdediging. — Straf-
zaken. — Bevoegdheid van 
de rechter. — Ambtshalve 
opgeworpen middelen. — 
Voorwaarden.  I, 93

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Non bis in idem. — Perso-
nenbelasting. — Voorwaar-
den. — Toepassing.  I, 8

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Non bis in idem. — Tucht-
straf van een gedetineerde. 
— Strafrechtelijke veroorde-

ling wegens dezelfde feiten. 
— Toepasselijkheid.  I, 99

Rechtsbijstand. — Strafzaken. 
— Deskundigenonderzoek. 
— Rechtsbijstand voor de 
bijstand van een technisch 
adviseur. — Verzoek tot 
aanstelling van een deskun-
dige. — Weigering door de 
rechter. — Gevolg.  I, 255

Rechtsmisbruik. — Rechter-
lijke beslissing. — Toeken-
ning van een recht. — Uit-
oefening van dat recht voor 
een ander doeleinde.  I, 131

Redenen van de vonnissen 
en arresten. — Op conclu-
sie. — Strafzaken (Geest-
rijke dranken en douane 
en accijnzen inbegrepen). 
— Strafvordering. — Mid-
del dat het verval van de 
strafvordering aanvoert. 
— Middel gesteund op het 
gezag van gewijsde van een 
beschikking van buitenver-
volgingstelling. — Middel 
gesteund op het non bis in 
idem-beginsel van een beslis-
sing van vrijspraak. — Ver-
werping door de rechter. — 
Motivering.  I, 71

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. 
— Strafzaken (Geestrijke 
dranken en douane en accij-
zen inbegrepen). — Vreem-
delingen. — Vrijheidsbero-
ving. — Rechtsmiddelen. 
— Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Redenen van 
de beslissing. — Verwijzing 
naar niet nader genoemde 
administratieve beslissin-
gen. — Wettigheid.  I, 158

Slagen en verwondingen. — Do-
den. — Opzettelijk toebren-
gen van verwondingen en 
opzettelijk doden. — Ver-
zwarende omstandigheid. 
— Ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke 
arbeid. — Begrip.  I, 217

Sociale zekerheid. — Werk-
nemers. — Dimona—angif-
tebesluit. — Misdrijven. — 
Samenloop. — Eendaadse. 
— Geldboete zoveel maal 
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toegepast als er werknemers 
bij het misdrijf betrokken 
zijn. — Toepassing. — Voor-
waarde.  I, 1

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige Staat. 
— Betaling van een meer-
waarde. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. — 
Beoordeling door de rechter. 
— Grenzen.  I, 89

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. 
— Betaling van een meer-
waarde. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. — 
Beoordeling door de rechter. 
— Omvang.  I, 89

Stedenbouw. — Ruimtelijke 
ordening. plan van aanleg. — 
Inbreuk op de plannen van 
aanleg en verordeningen. — 
Plegen en voortzetten van de 
inbreuk. — Instandhouding. 
— Begrip. — Gevolg   I, 65

Straf. — Algemeen. — Straf en 
maatregel. — Wettigheid. 
— Algemeen. — Redelijke 
termijn. — Overschrijding. 
— Sanctie. — Strafvermin-
dering. — Begrip.  I, 217

Straf. — Allerlei. — Tucht-
straf. — Strafrechtelijke 
veroordeling wegens dezelfde 
feiten. — Non bis in idem. — 
Toepasselijkheid.  I, 99

Straf. — Andere straffen. — 
Bijzondere verbeurdverkla-
ring. — Uit het misdrijf ver-
kregen vermogensvoordeel. 
— Fictieve schuld.  I, 71

Straf. — Andere straffen. — 
Bijzondere verbeurdverkla-
ring. — Goederen en waar-
den die in de plaats van het 
rechtstreeks vermogens-
voordeel zijn gesteld. — In-
komsten uit belegde voorde-
len. — Begrip.  I, 70

Straf. — Andere straffen. — Bij-
zondere verbeurdverklaring. 
— Rechtstreeks uit het mis-
drijf verkregen vermogens-
voordeel. — Begrip.  I, 70

Straf. — Andere straffen. — Bij-
zondere verbeurdverklaring. 

— Uit het misdrijf verkre-
gen vermogensvoordeel. — 
Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter.  I, 70

Straf. — Andere straffen. — 
Bijzondere verbeurdverkla-
ring. — Uit het misdrijf ver-
kregen vermogensvoordeel. 
— Voorwaarde.  I, 70

Straf. — Andere straffen. — 
Werkstraf. — Uitvoerings-
termijn. — Aanvang. — 
Uitstel voor de werkstraf. 
— Herroeping.  I, 17

Straf. — Samenloop. — Een-
daadse. — Sociale zekerheid. 
— Dimona—aangiftebesluit. 
— Misdrijven. — Geldboete 
zoveel maal toegepast als er 
werknemers bij het misdrijf 
betrokken zijn. — Toepas-
sing. — Voorwaarde.  I, 1

Straf. — Samenloop. — Een-
daadse. — Verschillende mis-
drijven. — Eenheid van straf-
baar opzet. — Gevolg.  I, 225

Straf. — Zwaarste straf. — Be-
grip.  I, 225

Straf. — Zwaarste straf. — 
Eenvoudige schuldigverkla-
ring. — Opschorting van de 
veroordeling.  I, 93

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Ter-
mijn binnen dewelke de 
zitting moet plaatsvinden. 
— Overschrijding. — Ge-
volg.  I, 257

Strafuitvoering. — Straf-
uitvoeringsrechtbank. — 
Voorwaardelijke invrij-
heidstelling. — Vonnis 
alvorens recht te doen. — 
Cassatieberoep. — Ontvan-
kelijkheid.  I, 160

Strafvordering. — Middel dat 
het verval van de strafvor-
dering aanvoert. — Middel 
gesteund op het gezag van 
gewijsde van een beschik-
king van buitenvervolging-
stelling. — Middel gesteund 
op het non bis in idem-begin-
sel van een beslissing van 
vrijspraak. — Verwerping 

door de rechter. — Motive-
ring.  I, 71

Strafvordering. — Ontvanke-
lijkheid. — Onderzoekshan-
delingen door niet daartoe 
bevoegde persoon. — Ge-
volg.  I,5

Strafvordering. — Verjaring. 
— Stuiting. — Onderzoek in 
strafzaken. — Beschikking 
“houdende het bevel tot me-
dedeling”. — Verjaringstui-
tende onderzoekshandeling. 
— Begrip.  I, 93

Taalgebruik. — Gerechtsza-
ken (wet 15 juni 1935). — In 
eerste aanleg. — Strafza-
ken. — Rechtspleging in 
het Duits. — Verhoor van 
een inverdenkinggestelde 
— Inverdenkinggestelde 
drukt zich uit in het Roe-
meens. — Vertaling door 
een beëdigd vertaler. — 
Vertaling naar het Frans. 
— Wettigheid.  I, 161

Taalgebruik. — Gerechtszaken 
(wet 15 juni 1935).— In hoger 
beroep. — Burgerlijke zaken. 
— Akte van de rechtsple-
ging. — Taal van de rechts-
pleging. — Begrip.   I, 19

Taalgebruik. — Gerechtszaken 
(wet 15 juni 1935). — In ho-
ger beroep. — Burgerlijke 
zaken. — Akte van hoger 
beroep. — Taal.   I, 19

Tussenkomst. — Uitoefening. 
— Hoger beroep. — Veroor-
deling. — Openbare orde. 
— Bepaling van dwingend 
recht. — Geen.  I, 201

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoor-
deel.  I, 70

Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Stuiting. 
— Beschikking. — Beschik-
king “houdende het bevel 
tot mededeling”. — Verja-
ringstuitende onderzoeks-
handeling. — Begrip.  I, 93

Veroordeling met uitstel en op-
schorting van de veroordeling. 
— Gewone opschorting. — 
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Eenvoudige schuldigverkla-
ring in eerste aanleg. — Op-
schorting van de uitspraak 
bevolen in hoger beroep. — 
Verzwaring van de toestand 
van de beklaagde. — Een-
parigheidsregel. — Toepas-
sing.  I, 93

Veroordeling met uitstel en 
opschorting van de veroorde-
ling. — Probatieuitstel. — 
Herroeping. — Werkstraf. 
— Uitvoeringstermijn. — 
Aanvang.  I, 17

Veroordeling met uitstel en op-
schorting van de veroordeling. 
— Probatieuitstel. — Pro-
batiecommissie. — Verslag 
strekkende tot herroeping 
van het probatieuitstel. 
— Rechtspleging. — Arti-
kel 12, § 1 Probatiewet. — 
Oproeping meer dan tien 
dagen voor de behandeling 
van de zaak. — Toepasse-
lijkheid.  I, 145

Verwijzing van een rechtbank 
naar een andere. — Straf-
zaken. — Gewettigde ver-
denking. — Magistraat als 
slachtoffer van een misdrijf. 
— Lid van een rechtbank 
die tot het rechtsgebied be-
hoort van het hof van beroep 
waarbij de zaak aanhangig 
is. — Gevolg.  I, 101

Verwijzing van een rechtbank 
naar een andere. — Straf-
zaken. — Gewettigde ver-
denking. — Verwantschap 
tussen een partij en de 
korpschef van het rechts-
college waarbij de zaak aan-
hangig is. — Gevolg.  I, 101

Verzekering. — W.A.M. ver-
zekering. — Wet 21 novem-
ber 1989. — Artikel 29bis. 
— Slachtoffer. — Zwakke 
weggebruiker volledig aan-
sprakelijk voor het ongeval. 
— Rechthebbenden. — Ge-
volgschade. — Vergoeding. 
— Verzekeraar van een mo-
torrijtuig betrokken in het 
wegverkeersongeval. — Ge-
subrogeerde verzekeraar. — 
Indeplaatsstelling. — Gren-
zen.  I, 202

Verzekering. — W.A.M. ver-
zekering. — Verzekeraar. 
— Lichamelijke schade. 
— Plicht tot schadever-
goeding. — Voorwaarden. 
— Verkeersongeval. — Ver-
keer. — Begrip.  I, 50

Verzekering. — W.A.M. verze-
kering. — Verkeersongeval. 
— Schade. — Schuld van het 
slachtoffer. — Gevolg. — 
Verzekeraar. — Vergoeding 
van het slachtoffer. — Te-
rugvordering van aanspra-
kelijke derde of diens ver-
zekeraar. — Grens. — Deel 
van de schade waarvoor het 
slachtoffer zelf instaat. — 
Terugvordering. — Tegen 
elke verzekeraar van een 
betrokken motorrijtuig. — 
Grens.   I, 233

Verzekering. — W.A.M. ver-
zekering. — W.A.M. 1989. 
— Artikel 29bis, § 1, eerste 
lid. — Verkeersongeval. — 
Meerdere motorrijtuigen 
betrokken. — Verzekeraars. 
— Slachtoffer. — Schade. 
— Verplichting tot vergoe-
ding. — Gevolg. — Inde-
plaatsstelling. — Regresvor-
dering. — Omvang.  I, 232

Verzekering. — W.A.M. ver-
zekering. — Zwakke wegge-
bruiker. — Rechthebbende. 
— Draagwijdte.  I, 195

Verzet. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Beslis-
sing vatbaar voor verzet. 
— Arrest gewezen op tegen-
spraak. — Begrip.  I, 82

Verzet. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Beslis-
sing vatbaar voor verzet. 
— Arrest gewezen op tegen-
spraak. — Maatstaf. — Door 
de rechter gegeven om-
schrijving aan zijn beslis-
sing of aan de rechtspleging. 
— Draagwijdte.  I, 82

Vonnissen en arresten. — Straf-
zaken. — Strafvordering. 
— Arrest gewezen op tegen-
spraak. — Begrip.  I, 82

Vonnissen en arresten. — Straf-
zaken. — Strafvordering. 
— Arrest gewezen op tegen-

spraak. — Maatstaf. — Door 
de rechter gegeven om-
schrijving aan zijn beslis-
sing of aan de rechtspleging. 
— Draagwijdte.  I, 82

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Aanhouding in 
een ander gerechtelijk ar-
rondissement. — Termijn 
van vierentwintig uren. — 
Bevel tot medebrenging. 
— Betekening binnen de 
termijn van vierentwintig 
uren. — Gevolg.  I, 150

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Aanhouding in 
een ander gerechtelijk ar-
rondissement. — Termijn 
van vierentwintig uren. — 
Bevel tot medebrenging. 
— Betekening binnen de 
termijn van vierentwintig 
uren. — Gevolg.  I, 150

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Aanhouding in 
opdracht van de onderzoeks-
rechter. — Aanhouding in 
een ander arrondissement. 
— Bevel tot medebrenging. 
— Verdachte ter beschik-
king van de onderzoeksrech-
ter. — Begrip.  I, 147

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Aanhouding 
in opdracht van de on-
derzoeksrechter. — Bevel 
tot medebrenging — Ver-
dachte ter beschikking 
van de onderzoeksrechter. 
— Begrip.  I, 150

Voorlopige hechtenis.— Be-
vel tot aanhouding. — Af-
schrift van de processen-
verbaal van het verhoor van 
de inverdenkinggestelde. 
— Overhandiging aan de in-
verdenkinggestelde. — Ver-
zuim. — Gevolg. — Recht 
van verdediging.  I, 103

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — Eerder in 
vrijheid gelaten inverden-
kinggestelde. — Begrip.  
I, 102

Voorlopige hechtenis.— Bevel 
tot medebrenging. — Aan-
houding in een ander ge-
rechtelijk arrondissement. 
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— Termijn van vierentwin-
tig uren. — Bevel tot mede-
brenging betekend binnen 
de termijn van vierentwin-
tig uren. — Gevolg.  I, 150

Voorlopige hechtenis.— Bevel 
tot medebrenging. — Aan-
houding in een ander ge-
rechtelijk arrondissement. 
— Termijn van vierentwin-
tig uren. — Bevel tot mede-
brenging betekend binnen 
de termijn van vierentwin-
tig uren. — Nieuwe termijn 
van vierentwintig uren. — 
Wettigheid. — Inspanningen 
om het onderzoek te benaar-
stigen. — Invloed.  I, 150

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot medebrenging. — Aanhou-
ding in opdracht van de onder-
zoeksrechter. — Aanhouding 
in een ander arrondissement. 
— Verdachte ter beschikking 
van de onderzoeksrechter. — 
Begrip.  I, 147

Voorlopige hechtenis. — Be-
vel tot medebrenging.— 
Gecoˆrdineerde onderzoeks-
actie op verzoek van de 
onderzoeksrechter — On-
derzoeksactie in een ander 
arrondissement. — Aan-
houding in opdracht van de 
onderzoeksrechter. — Mo-
gelijkheid om de verdachte 
nog binnen de termijn van 
vierentwintig uren over te 
brengen. — Gevolg.  I, 147

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot medebrenging. — Ver-
dachte ter beschikking van 
de onderzoeksrechter. — Be-
grip.  I, 150

Voorrechten en hypotheken. 
— Algemeen. — Eis strek-
kende tot vernietiging of 
tot herroeping van rechten. 
— Akten aan overschrijving 
onderworpen. — Inschrij-
ving van de vordering op de 
kant van de overschrijving 
van de titel van verkrij-
ging. — Miskenning van het 
voorschrift. — Exceptie van 
niet-kantmelding. — Beoor-
deling door de rechter. — 
Aard.   I, 24

Voorrechten en hypotheken. 
— Algemeen. — Eis strek-
kende tot vernietiging of 
tot herroeping van rechten. 
— Akten aan overschrijving 
onderworpen. — Inschrij-
ving van de vordering op de 
kant van de overschrijving 
van de titel van verkrijging. 
— Miskenning van het voor-
schrift. — Gevolg.  I, 24

Voorrechten en hypotheken. — 
Algemeen. — Mede-eigen-
dom. — Basisakte en regle-
ment van mede.— Eigendom. 
— Overschrijving register 
hypotheekkantoor.   I, 23

Voorrechten en hypotheken. 
— Algemeen. — Mede-ei-
gendom. — Zakenrechtelijk 
statuut. — Wijziging. — 
Overschrijving. — Kantmel-
ding. — Vereisten.   I, 24

Voorwaardelijke invrijheid-
stelling. — Strafuitvoerings-
rechtbank. — Termijn bin-
nen dewelke de zitting moet 
plaatsvinden. — Overschrij-
ding. — Gevolg.  I, 258

Voorwaardelijke invrijheid-
stelling. — Strafuitvoe-
ringsrechtbank. — Vonnis 
alvorens recht te doen. — 
Cassatieberoep. — Ontvan-
kelijkheid.  I, 160

Vordering in rechte. — Eis 
strekkende tot vernieti-
ging of tot herroeping van 
rechten. — Akten aan over-
schrijving onderworpen. 
— Inschrijving van de vor-
dering op de kant van de 
overschrijving van de titel 
van verkrijging. — Misken-
ning van het voorschrift. — 
Exceptie van niet-kantmel-
ding. — Beoordeling door de 
rechter. — Aard.   I, 24

Vordering in rechte. — Eis 
strekkende tot vernieti-
ging of tot herroeping van 
rechten. — Akten aan over-
schrijving onderworpen. 
— Inschrijving van de vor-
dering op de kant van de 
overschrijving van de titel 
van verkrijging. — Misken-

ning van het voorschrift. — 
Gevolg.  I, 24

Vreemdelingen. — Vrijheidsbe-
roving. — Rechtsmiddelen. 
— Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Redenen van 
de beslissing. — Verwijzing 
naar niet nader genoemde 
administratieve beslissin-
gen. — Wettigheid.  I, 158

Vreemdelingen. — Vrijheids-
beroving. — Rechtsmid-
delen. — Kamer van inbe-
schuldigingstelling. — Wet-
tigheidstoezicht. — Draag-
wijdte. — Gevaar voor 
foltering, onmenselijke of 
vernederende behandeling 
of straffen.  I, 158

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 67. — Artikel 67ter. 
— Motorvoertuig ingeschre-
ven op naam van een rechts-
persoon. — Plaats van het 
misdrijf.  I, 214

Wegverkeer. — Allerlei. — 
Vervallenverklaring van het 
recht tot sturen. — Aanbie-
ding ter griffie van het rijbe-
wijs. — Beweerd verlies van 
rijbewijs. — Gevolg.  I, 15

Wegverkeer. — Wegverkeers-
reglement van 01-12-1975. — 
Reglementsbepalingen. — 
Artikel 68. — Artikel 68.2. 
— Verkeerstekens. — Af-
metingen en bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden. — 
Mogelijkheid tot aankon-
diging van een verkeers-
teken. — Vrije appreciatie 
van de overheid. — Voor-
waarde.  I, 80

Wegverkeer. — Wegverkeers-
reglement van 01-12-1975. 
— Reglementsbepalingen. 
— Artikel 12. — Artikel 12.4. 
— Manoeuvre. — Voorrangs-
plichtige bestuurder. — 
Draagwijdte.  I, 77

Wegverkeer. — Wegverkeers-
reglement van 01-12-1975. 
— Reglementsbepalingen. 
— Artikel 5. — Verkeers-
tekens. — Afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoor-
waarden. — Mogelijkheid 
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tot aankondiging van een 
verkeersteken. — Vrije ap-
preciatie van de overheid. — 
Voorwaarde.  I, 80

Wegverkeer. — Wegverkeers-
reglement van 01-12-1975. — 
Reglementsbepalingen. — 
Artikel 60. — Artikel 60.2. 
— Verkeerstekens. — Af-
metingen en bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden. — 
Mogelijkheid tot aankon-
diging van een verkeers-
teken. — Vrije appreciatie 
van de overheid. — Voor-
waarde.  I, 80

Wegverkeer. — Wegverkeers-
reglement van 01-12-1975. 
— Reglementsbepalingen.  
— Artikel 60. — Arti-
kel 60.2. — Verkeerstekens. 
— Afmetingen en bijzon-
dere plaatsingsvoorwaar-
den. — Snelheidsbeperking 
buiten bebouwde kom. — 
Verkeersbord C43. — Aan-
kondiging door een gelijk-
aardig verkeersbord met 
onderbord. — Voorwaarde. 
— Gevolg.  I, 80

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 42. — Verval van 
het recht een voertuig te 
besturen wegens lichaams-
ongeschiktheid. — Aard. 
— Maatregel niet opgelegd 
door de eerste rechter. — 
Maatregel opgelegd in hoger 
beroep. — Voorwaarde. — 
Eenparigheid.  I, 69

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 46. — Vervallenver-
klaring van het recht tot 
sturen. — Aanbieding ter 
griffie van het rijbewijs. — 
Beweerd verlies van rijbe-
wijs. — Gevolg.  I, 15

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 67. — Artikel 67ter. 
— Motorvoertuig ingeschre-
ven op naam van een rechts-
persoon. — Proces-verbaal. 
— Vraag om inlichtingen. 
— Verhoor van de persoon 
die het voertuig onder zich 
heeft. — Mededeling van 
inlichtingen. — Termijn. — 
Aanvang.  I, 214

Wetten, Decreten, Ordonnan-
ties, Besluiten. — Algemeen. 
— Bepaling van dwingend 
recht. — Geen. — Tussen-
komst. — Uitoefening. — 
Hoger beroep. — Veroorde-
ling.  I, 201

Wetten, Decreten, Ordonnanties, 
Besluiten. — Werking in de tijd 
en in de ruimte. — Werking 
in de tijd. — Internationaal 
humanitair. — Zware schen-
dingen. — Misdrijf gepleegd 
in het buitenland. — Wet 
van 5 augustus 2003. — Over-
gangsrecht. — Zaak waarin 
een gerechtelijk onderzoek 
loopt. — Belgische rechts-
colleges blijven bevoegd. — 
Voorwaarden.  I, 155

Wraking. — Burgerlijke za-
ken. — Termijn. — Aanvang 
van de pleidooien. — Be-
grip.  I, 128

Wraking.— Burgerlijke za-
ken. — Termijn. — Na de 
aanvang van de pleidooien. 
— Ontvankelijkheid. — Re-
denen.  I, 128
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