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N° 142

1o kamer — 1 maart 2012 
(C. 10.0425.N) 

1o CaSSaTIemIDDeLeN. — BurgerLIjke zakeN. — BeLaNg.

2o gereCHTSkoSTeN. — BurgerLIjke zakeN. — aLgemeeN. — koSTeN 
BIjSTaND TeCHNISCH raaDSmaN. — VergoeDINg. — VoorwaarDeN.

3o oVereeNkomST. — reCHTeN eN VerpLICHTINgeN VaN parTIjeN. — aLge-
meeN. — CoNTraCTueLe aaNSprakeLIjkHeID. — HerSTeL SCHaDe SLaCHToffer. 
— koSTeN BIjSTaND TeCHNISCH raaDSmaN. — VergoeDINg. — VoorwaarDeN.

4o aaNSprakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — aLgemeeN. — 
BeNaDeeLDe. — SCHaDe. — reCHT op HerSTeL. — koSTeN BIjSTaND TeCHNISCH 
raaDSmaN. — VergoeDINg. — VoorwaarDeN.

1o Een procespartij kan in cassatie niet opkomen tegen een beslissing nopens de 
rechtspleging die in overeenstemming met haar conclusie werd gewezen  (1).

2o, 3o en 4o De noodzakelijke kosten van verdediging die niet de bijstand van 
een advocaat betreffen, maar de bijstand van een technisch raadsman komen 
voor vergoeding in aanmerking ingeval van contractuele dan wel buitencon-
tractuele aansprakelijkheid  (2). (Artt. 1146 t.e.m. 1153 en 1382, Art. 1383 BW) 

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

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep 
te Brussel van 5 september 2005 en 22 februari 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck 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 gericht tegen het tussenarrest van 5 september 2005

1. Het middel verwijt het bestreden arrest kennis te hebben genomen 
van het in eerste aanleg bevolen deskundigenonderzoek met miskenning  

  (1)  Cass. 31 jan. 2008 (voltallige zitting), AR C.05.0372.N, AC 2008, nr. 74, met concl. van 
advocaat-generaal Dubrulle.

  (2)  Cass. 2 sept. 2004, AR C.01.0186. F, AC 2004, nr. 375, met concl. van advocaat-
generaal Henkes ; Cass. 16 nov. 2006, AR C.05.0124.F, AC 2006, nr. 568.
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van artikel 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek en aldus aan te 
nemen dat deze bepaling niet van openbare orde is en geldig afstand van 
de toepassing kon worden gedaan.

2. Een procespartij kan in cassatie niet opkomen tegen een beslissing 
nopens de rechtspleging die in overeenstemming met haar conclusie 
werd gewezen.

3. Uit het bestreden arrest en de stukken blijkt dat : “de partijen 
afstand doen van de beperkte devolutieve werking van het ingestelde 
hogere beroep en opteren voor een volledige devolutieve werking (…) 
zodat de zaak in zijn geheel behandeld kan worden door het hof van 
beroep te Brussel. Vandaar dat beide partijen een gezamenlijk schrijven 
richten aan u”. 

4. Hieruit volgt dat het arrest van 5 september 2005 op eigen verzoek 
van de eiseres de zaak in zijn geheel heeft behandeld.

Het middel is niet ontvankelijk.

Tweede middel gericht tegen het eindarrest van 22 februari 2010

Ontvankelijkheid
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegrondheid

6. Ingevolge de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek heeft de 
benadeelde recht op het volledig herstel van zijn schade.

Krachtens de artikelen 1146 tot en met 1153 Burgerlijk Wetboek dient 
de vergoeding van de schade in geval van contractuele aansprakelijk-
heid het slachtoffer van de contractuele wanprestatie te herstellen in 
een toestand alsof er geen wanprestatie was opgetreden.

7. De noodzakelijke kosten van verdediging die niet de bijstand van 
een advocaat betreffen, maar de bijstand van een technisch raadsman 
komen op grond van deze bepalingen voor vergoeding in aanmerking 
ingeval van contractuele dan wel buitencontractuele aansprakelijkheid.

8. De appelrechters oordelen omtrent de terugbetaling van de kosten 
van een technisch raadsman van de eerste verweerder dat :

 — gelet op het technisch karakter van huidige zaak het aannemelijk 
is dat partijen een beroep deden op een technisch raadsman ;

 — de eiseres, als de in het ongelijk gestelde partij, gehouden is deze 
kosten terug te betalen.

Door aldus te oordelen, zonder het bestaan van enige contractuele of 
buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van de eiseres vast te 
stellen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 22 februari 2010 in zoverre dit de 

eiseres veroordeelt tot terugbetaling van de kosten voor bijstand van 
een technisch raadsman en oordeelt over de gerechtskosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigd arrest.
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 Antwerpen.

1 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Stassijns, waarn. voor-
zitter. — Verslaggever : mevrouw Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de 
heer Nelissen Grade en de heer Maes.

N° 143

1o kamer — 1 maart 2012
(C.11.0001.N)

1o VerzekerINg. — wam-VerzekerINg. — arTIkeL 15, § 1, TweeDe LID, wam 
1989. — VerjarINg. — STuITINg. — ToepaSSINg. — VoorwaarDeN.

2o VerzekerINg. — LaNDVerzekerINg. — arTIkeL 35, § 4, weT LaNDVerze-
kerINgSoVereeNkomST. — VerjarINg. — STuITINg. — ToepaSSINg. — Voor-
waarDeN.

3o VerjarINg. — BurgerLIjke zakeN. — STuITINg. — arTIkeL 15, § 1, TweeDe 
LID, wam 1989. — arTIkeL 35, § 4, weT LaNDVerzekerINgSoVereeNkomST. — 
ToepaSSINg. — VoorwaarDeN.

1o, 2o en 3o Voor de toepassing van artikel 15, § 1, tweede lid, WAM 1989 en 
artikel 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst is voldoende dat de verze-
keraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde persoon om herstel van 
zijn schade te krijgen en is niet vereist dat de verzekeraar op de hoogte 
wordt gebracht van de rechtsgrond waarop de benadeelde zijn rechtsvorde-
ring steunt  (1). (Art. 15, § 1, tweede lid, WAM 1989 ; art. 35, § 4, Wet Land-
verzekeringsovereenkomst) 

(D. T. argeNTa aSSuraNTIeS N.V.)

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

I. SITuerINg.

1. Het bestreden vonnis verklaart de vordering van eiser tegen verweer-
ster (als verzekeraar van de tegenpartij bij een verkeersongeval) om op 
grond van artikel 29bis WAM 1989 vergoeding te bekomen voor de geleden 
schade, onontvankelijk wegens verjaring.

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

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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II. BeSprekINg VaN HeT mIDDeL.
1. Het eerste onderdeel komt op tegen de beslissing dat de vijfja-

rige verjaringstermijn m.b.t. de vordering van eiser (pas) een aanvang 
neemt op 18 oktober 1995 (datum waarop eisers rechtsbijstandsverze-
keraar kennis kreeg van het strafdossier), terwijl verweerster reeds op 
13 september 1995 kennis kreeg van de wil van eiser om te worden vergoed 
(zodat de verjaringstermijn ten laatste op die datum een aanvang nam).

1.1. Het bestreden vonnis oordeelt in deze dat artikel 15 WAM 1989  (1), 
dat een specifieke bepaling voor de verjaring van de rechtstreekse 
vordering van de benadeelde tegen de WAM-verzekeraar bevatte, als 
zodanig is verdwenen bij de wet van 22 augustus 2002  (2), met ingang van 
1 januari 2003, zonder overgangsbepaling, waardoor de meer algemene 
bepaling van artikel 34, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst onver-
kort van toepassing is.

1.2. Krachtens artikel 15 WAM 1989 verjaarde iedere uit die wet voort-
vloeiende rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar 
door verloop van vijf jaar, te rekenen van het feit waaruit de schade is 
ontstaan of, in geval van misdrijf, van de dag waarop dit is gepleegd.

1.3. Sinds de opheffing van deze bepaling bij de voormelde wet van 
22 augustus 2002, heeft artikel 34, § 2, tweede lid, Wet Landverzekerings-
overeenkomst daaraan een versoepeling toegevoegd : indien de bena-
deelde bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen 
van zijn recht om tegen de verzekeraar een rechtstreekse vordering in 
te stellen, begint de verjaringstermijn pas vanaf dat tijdstip te lopen 
(,maar verstrijkt hij in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen 
vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag 
waarop het is gepleegd).

Als dusdanig voert dit artikel dus een nieuw aanvangspunt in voor de 
verjaring van de vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar, en 
verlengt het aldus de verjaringstermijn.

1.4. Reeds eerder oordeelde uw Hof  (3) dat een wet die de verjaringster-
mijn verlengt onmiddellijk van toepassing is op strafvorderingen die op 
het ogenblik van de inwerkingtreding nog niet verjaard zijn (weliswaar 
met als regel dat een vordering verjaard volgens de oude wet, verjaard 
blijft)  (4).

Dezelfde principes van overgangsrecht gelden eveneens voor de burger-
rechtelijke rechtsvorderingen  (5). Bovendien geldt deze regel niet alleen 

  (1)  Wet van 21 nov. 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, BS 8 dec. 1989.

  (2)  Bij artikel 6 van de Wet van 22 aug. 2002 houdende diverse bepalingen betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (BS 17 sept. 2002) 
werd hoofdstuk IV (art. 12 t.e.m. 19) van de Wet van 21 nov. 1989 integraal vervangen ; 
door de invoering van het nieuwe hoofdstuk IV werden diverse bepalingen van het oude 
hoofdstuk IV vervangen, terwijl sommige bepalingen impliciet werden opgeheven.

  (3)  Cass. 20 sept. 1993, AR P.95.0529.F, AC 1995, nr. 391 ; Cass. 12 nov. 1996, AR P.95.1171.N, 
AC 1996, nr. 431.

  (4)  S. LIermaN en B. weyTS, “Het overgangsrecht en de inwerkingtreding van wette-
lijke regels, in het bijzonder m.b.t. het verzekeringsrecht”, TPR 2005, I, (49), 72, nr. 38.

  (5)  P. popeLIer, “Toepassing van de wet in de tijd”, APR, Antwerpen, Story-Scientia, 
1999, 88-90, nrs. 134-137.
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wanneer de verjaringstermijn op zich wordt verlengd, maar ook indien 
dat zelfde effect wordt verkregen door een verschuiving van het uitgangs-
punt voor de berekening van de termijn  (1).

1.5. Nu de appelrechters geen stuitingsgrond aanvaardden, konden zij 
m.i., gelet op het hierboven vermelde, niet wettig besluiten tot toepassing 
van artikel 34, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst, vermits zonder 
de stuiting de vordering dus ruime tijd verjaarde voordat de bepaling 
van artikel 15 WAM 1989 werd opgeheven (bij wet van 22 augustus 2002). 
Het bestreden vonnis oordeelt m.i. dan ook ten onrechte dat artikel 15 
WAM 1989 als zodanig verdwenen is bij wet van 22 augustus 2002, zonder 
overgangsbepaling. Dit artikel blijft overigens ook van toepassing voor 
de stuitingsgronden die dateren van voor de datum van inwerkingtreding  
van de wet van 22 augustus 2002.

1.6. Waar het enig middel tot cassatie overigens zowel de schending van 
artikel 15 (§ 1 en § 2) WAM 1989 als van de artikelen 34 (§ 2) en 35 (§ 3bis 
en § 4) Wet Landverzekeringsovereenkomst aanvoert, kan eiser m.i. 
evenwel zelf niet worden verweten toepassing te maken van artikel 34, 
§ 2, voor het bepalen van het vertrekpunt van de verjaringstermijn, nu 
hij juist precies in de overige onderdelen van het middel opwerpt dat de 
verjaringstermijn ingevolge de stuiting ervan niet was verstreken op 
het ogenblik van de dagvaarding d.d. 6 februari 2004 (d.i. na de inwer-
kingtreding van artikel 34, § 2, januari 2003).

2. In het eerste subonderdeel van het tweede onderdeel komt eiser in 
dat verband meer bepaald op tegen de beslissing dat de verjaring van zijn 
vordering tegen verweerster tot vergoeding van de schade op grond van 
artikel 29bis WAM 1989 niet werd gestuit door een brief van 13 september 
1995 (cf. eveneens supra nr. 1 m.b.t. het eerste onderdeel).

2.1. De stuiting overeenkomstig de artikelen 15, § 1, tweede lid, WAM 
1989 (zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 22 augustus 2002) 
en 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst komt tot stand zodra de 
verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoe-
ding te bekomen voor de door hem geleden schade. De stuiting eindigt 
op het ogenblik dat de verzekeraar aan de benadeelde schriftelijk kennis 
geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van zijn weigering daartoe.

2.2. Het bestreden vonnis oordeelt terzake (p. 14, derde alinea) dat de 
verjaring van een rechtstreekse vordering tegen de WAM-verzekeraar 
op grond van artikel 29bis WAM-wet niet wordt gestuit door het enkele 
feit dat de verzekeraar “in het algemeen” kennis heeft gekregen van de 
wil van de benadeelde om een vergoeding te bekomen van de door hem 
geleden schade in toepassing van artikel 35, § 4, Wet Landverzekerings-
overeenkomst, als die wilsuiting niet specifiek betrekking heeft op de 
automatische vergoedingsplicht vervat in artikel 29bis WAM-Wet, dus 
ongeacht de vraag naar de aansprakelijkheid van de verzekerde.

2.3. De vraag of de uitdrukking “in het algemeen” (in casu de brief van 
13 september 1995) ook de wil van de benadeelde inhoudt om een vergoe-
ding te bekomen op grond van artikel 29bis WAM 1989, dient naar mijn 
oordeel bevestigend te worden beantwoord.

  (1)  Cass. 28 mei 1997, JT 1997, 480.

ARREST-2012-03.indb   493 13/02/13   20:34



494 ARRESTEN VAN CASSATIE 1.3.12 - N° 143

2.3.1. In zijn arrest van 7 oktober 2005  (1) heeft uw Hof deze grond van 
stuiting in de zin van artikel 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereen-
komst m.i. alleszins ruim ingevuld, door te beslissen dat het onderdeel 
dat staande houdt dat de in artikel 34, § 2, Wet Landverzekeringsover-
eenkomst bedoelde verjaring pas wordt gestuit indien de verzekeraar op 
de hoogte is gebracht van de wil van de benadeelde om de in artikel 86 
van die wet bedoelde vordering in te stellen, faalt naar recht.

2.3.2. Bovendien aanvaardde uw Hof in zijn arrest van 21 mei 2010  (2) dat 
de wetgever in dit verband dezelfde waarborgen heeft willen toekennen 
aan het slachtoffer van een verkeersongeval als aan de benadeelde die 
bedoeld wordt in artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst, en dat 
artikel 34, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst bijgevolg van toepas-
sing is op de rechtsvordering die gegrond is op artikel 29bis WAM 1989.

2.4. Waar in deze het door de rechtbank voorgehouden autonoom 
karakter van de vorderingen  (3) die de benadeelde tegen de verzekeraar 
kan instellen (enerzijds op grond van de aansprakelijkheid van de verze-
kerde, en anderzijds op grond van artikel 29bis WAM 1989) en het relatief 
karakter van de stuiting  (4) door eiser niet worden betwist, wordt als 
dusdanig de appelrechters daarentegen wel degelijk verweten artikel 15, 
§ 1, tweede lid, WAM 1989 dan wel artikel 35, § 4, Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst te schenden door het miskennen van het algemeen 
karakter van de mededeling van de benadeelde om vergoeding te krijgen.

2.5. Nu het rechtsfeit  (5) dat de verjaring volgens het tweede onder-
deel heeft gestuit, sowieso plaatsvond op het moment dat de verzeke-
ringsovereenkomst nog niet onder de toepassing van de nieuwe rege-
ling (art. 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst) viel (cf. eveneens 
supra, nr. 1.5.), zodat artikel 15 WAM 1989 mij te dezen van toepassing 
lijkt, ben ik op basis van de hierboven toegelichte argumenten dan 
ook van oordeel dat het eerste subonderdeel van het tweede onderdeel 
alleszins gegrond voorkomt, vanwege de beslissing dat de verjaring van 
de vordering van eiser tegen verweerster tot vergoeding van schade ex 
artikel 29bis WAM 1989 niet werd gestuit op 13 september 1995. Vanuit 
die context staat het mij tevens voor dat ook het eerste onderdeel 
gegrond lijkt, nu eiser zoals door hem verduidelijkt in de voorziening 
in cassatie  (6) er wel degelijk belang bij heeft de beslissing van de recht-
bank (volgens welke de vijfjarige verjaringstermijn op 18 oktober 1995, 
en niet ten laatste op 13 september 1995, begon te lopen) aan te vechten, 
en het bestreden vonnis derhalve hiertoe niet wettig kon beslissen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1)  Cass. 7 okt. 2005, AR C.04.0471.F, AC 2005, nr. 490, met noot OM.
  (2)  Cass. 21 mei 2010, AR C.09.0295.F, AC 2010, nr. 361.
  (3)  Zie i.v.m. deze aspecten G. joCqué, De verjaring in het verzekeringsrecht, in CBR 

(ed.), De verjaring. Vierde Antwerpse Juristencongres, Antwerpen, Intersentia, 2007, 
129-130.

  (4)  Zie i.v.m. deze aspecten G. joCqué, De verjaring in het verzekeringsrecht, in CBR (ed.), 
De verjaring. Vierde Antwerpse Juristencongres, Antwerpen, Intersentia, 2007, 129-130.

  (5)  Wat de problematiek van het overgangsrecht betreft : zie in dat verband P. pope-
LIer, “Een stuitende verjaring. Over overgangsrecht, rechtsfeit en rechtsgevolg”. Noot 
onder Cass. 12 april 2002, RW 2003-2004, (498) 499.

  (6)  P. 19, nr. 2.2.
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III. CoNCLuSIe : vernietiging.

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 22 april 2010.

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

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling 

Tweede onderdeel

Eerste subonderdeel

Ontvankelijkheid
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegrondheid

3. Artikel 15, § 1, tweede lid, WAM 1989, te dezen van toepassing, 
bepaalde dat de verjaring wordt gestuit zodra de verzekeraar kennis 
heeft gekregen van de wil van de benadeelde persoon om herstel van zijn 
schade te verkrijgen.

Artikel 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst bevat een zelfde 
stuitingsgrond.

Voor de toepassing van deze bepalingen is voldoende dat de verzeke-
raar kennis krijgt van de wil van de benadeelde persoon om herstel van 
zijn schade te krijgen en is niet vereist dat de verzekeraar op de hoogte 
wordt gebracht van de rechtsgrond waarop de benadeelde zijn rechtsvor-
dering steunt.

4. De appelrechters stellen vast dat in een brief van 13 september 1995 
aan de verweerster in het algemeen mededeling wordt gedaan van de wil 
van de benadeelde om vergoed te worden.

Zij oordelen dat de verjaring van een rechtstreekse vordering tegen 
de WAM-verzekeraar op grond van artikel 29bis WAM 1989 niet wordt 
gestuit door het enkele feit dat de verzekeraar in het algemeen kennis 
heeft gekregen van de wil van de benadeelde om een vergoeding te 
verkrijgen van de door hem geleden schade, als die wilsuiting niet speci-
fiek betrekking heeft op de automatische vergoedingsplicht vervat in 
artikel 29bis WAM 1989.
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Door op deze grond te oordelen dat de verjaring van de rechtsvorde-
ring van de eiser gesteund op artikel 29bis WAM 1989 niet werd gestuit 
door de brief van 13 september 1995, verantwoorden de appelrechters hun 
 beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede subonderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens inzoverre het het hoger 

beroep ontvankelijk verklaart.
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 Leuven 

rechtszitting houdende in hoger beroep.

1 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Stassijns, waarn. voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : 
mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 144

1o kamer. — 2 maart 2012
(C.10.0569.F)

1o aaNSprakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — SCHaDe. — maTe-
rIëLe SCHaDe. eLemeNTeN eN grooTTe. — maTerIëLe SCHaDe. — opeNBare 
werkgeVer. — perSoNeeLSLID, SLaCHToffer VaN eeN oNgeVaL. — weTTeLIjke 
of regLemeNTaIre VerpLICHTINg ToT BeTaLINg VaN LooN. — geeN TegeNpreS-
TaTIeS. — SCHaDe DIe aaNLeIDINg geefT ToT VergoeDINg.

2o aaNSprakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — SCHaDe. — maTe-
rIëLe SCHaDe. eLemeNTeN eN grooTTe. — maTerIëLe SCHaDe. — opeNBare 
werkgeVer. — perSoNeeLSLID, SLaCHToffer VaN eeN oNgeVaL. — weTTeLIjke 
of regLemeNTaIre VerpLICHTINg om NaaST eeN LooN ook eeN reNTe uIT Te 
BeTaLeN wegeNS geDeeLTeLIjke BLIjVeNDe arBeIDSoNgeSCHIkTHeID. — TegeN-
preSTaTIeS. — geeN SCHaDe.

3o prejuDICIeeL geSCHIL. — groNDweTTeLIjk Hof. — Hof VaN CaSSaTIe. 
— VerpLICHTINg. — greNzeN.

1o De openbare werkgever die, krachtens zijn wettelijke of reglementaire 
verplichtingen, een loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daarvoor 
arbeidsprestaties te ontvangen, heeft recht op vergoeding wanneer hij aldus 
schade lijdt  (1). (Art. 1382 BW)

  (1)  Cass. 12 nov. 2008, AR P.07.1531.F, AC 2008, nr. 627.
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2o Wanneer de openbare werkgever, wettelijk of reglementair, verplicht is om 
zijn personeelslid, naast een loon, ook een rente uit te betalen wegens diens 
gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, hoewel hij diens prestaties 
niet moet ontberen, is de betaling van die rente of van het kapitaal dat 
daartoe is gevestigd geen schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek  (1). (Art.1382 BW)

3o Er bestaat geen grond om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grond-
wettelijk Hof wanneer een partij niet een onderscheid aanklaagt dat zou 
voortvloeien uit de wetsbepalingen die zij aangeeft, maar kritiek oefent op de 
gevolgen van de toepassing van die wetsbepalingen op feitelijke toestanden 
die onderling verschillen. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(DeLTa LLoyD LIfe N.V. T. eTHIaS DroIT CommuN)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van 26 mei 2010 in hoger 
beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert een middel aan :

Geschonden wetsbepalingen

 — de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ;
 — de artikelen 3, eerste lid, b) en 14, inzonderheid § 2 en 3, van de wet van 

3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsonge-
vallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten 
in de overheidssector ;

 — artikel 41, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekering.

Aangevochten beslissing

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres op grond van de artikelen 1382 en 
1383 Burgerlijk Wetboek om aan de verweerster in haar hoedanigheid van gesub-
rogeerde in de rechten van de Intercommunale AIOMS, werkgever van mevrouw 
P., de door haar wegens de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van 
de getroffene betaalde bedragen terug te betalen, namelijk de hoofdsom van 
176.900,55 euro, het bedrag van de uitgekeerde renten en de wiskundige reserve. 
Het beslist aldus op grond dat “(de verweerster) haar rechtsvordering grondt op 
artikel 1382 Burgerlijk Wetboek wat door de (eiseres) wordt betwist.

De openbare werkgever kan tegen de derde die aansprakelijk is voor het arbeids-
ongeval van zijn personeelslid en tegen diens verzekeraar zowel een vordering tot 
subrogatie instellen op grond van artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967 als een 
rechtstreekse vordering op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is degene die een ander 
schade berokkent gehouden deze integraal te vergoeden, wat impliceert dat 

  (1)  Ibidem.
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de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben 
bevonden indien de schadeveroorzakende handeling niet zou zijn verricht.

In de huidige stand van de wetgeving sluit geen enkele bepaling het verhaal dat 
de openbare werkgever op de aansprakelijke derde kan uitoefenen, uit van het 
gemeen recht inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Die twee artikelen (1382 Burgerlijk Wetboek en 14, § 3, van de wet van 3 juli 
1967) hebben dezelfde aard zodat beide verhaalmiddelen naast elkaar staan zonder 
voorrang van de ene boven de andere.

De rechtstreekse vordering van de werkgever sluit het wettelijk verhaal dat 
laatstgenoemde kan gronden op indeplaatsstelling niet uit, daar beide verhaal-
middelen voldoen aan de voorwaarden die er eigen aan zijn.

Het staat aan de (verweerster) die haar verhaal grondt op artikel 1382 Burger-
lijk Wetboek te bewijzen dat de bij die bepaling gestelde voorwaarden vervuld 
zijn en daartoe moet zij aantonen dat de verzekerde van de (eiseres) een fout 
heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de zogezegde schade.

De geneesheren hebben zowel naar gemeen recht als volgens het arbeidsonge-
vallenrecht een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van 23 pct. aange-
nomen en de consolidatiedatum vastgesteld op 1 januari 1997.

De (verweerster) vordert de vergoeding van de schade die de openbare werk-
gever gedurende het tijdvak van blijvende arbeidsongeschiktheid geleden heeft, 
namelijk de betaalde renten en de wiskundige reserve of het totaalbedrag van 
176.900,55 euro dat niet wordt betwist.

De (eiseres) betwist daarentegen het recht van de (verweerster) om rechtstreeks 
verhaal uit te oefenen en baseert zich daartoe met name op de arresten van het 
Hof van cassatie van 9 januari 2006, 28 en 2008, 12 november 2008 en 30 juni 2009.

Rechtspraak doet geen enkele verbindende rechtsregel ontstaan.
De rechtbank kan zich niet aansluiten bij de zienswijze volgens welke de uitge-

keerde rente ten laste zou moeten blijven van de werkgever.
De schade van de openbare werkgever bestaat in de wettelijke verplichting om 

een rente te betalen zonder enige tegenprestatie vanwege de bediende, omdat 
hij die bedragen niet had moeten betalen indien het ongeval niet had plaats-
gevonden.

Uit de wet blijkt niet dat die verplichting, evenmin als die tot betaling van het 
loon gedurende het tijdvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, definitief ten 
laste valt van de werkgever. Zulks is integendeel in strijd met de indeplaatsstel-
ling die plaatsvindt uit kracht van de wet.

In de huidige stand van de wetgeving mag geen onderscheid worden gemaakt 
tussen de regeling die geldt voor de gedurende het tijdvak van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid betaalde lonen en die welke geldt voor de gestorte renten.

Het verhaal van de (verweerster) is bijgevolg gegrond tot beloop van het bedrag 
van 176.900,55 euro”. 

Grieven

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is eenieder die door 
zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal te 
vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand 
waarin hij zich zou hebben bevonden indien de fout waarover hij zich beklaagt, 
niet zou zijn begaan.

De openbare werkgever die op grond van zijn wettelijke en reglementaire 
verplichtingen een loon dient te betalen aan zijn personeelslid zonder een tegen-
prestatie te ontvangen, heeft recht op een vergoeding wanneer hij aldus schade 
lijdt.
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Krachtens artikel 14, § 2, van de wet van 3 juli 1967 blijven de in artikel 1 
bedoelde personen of instellingen gehouden tot betaling van de in artikel 3, b), 
van die wet bepaalde rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid.

Wanneer overeenkomstig die wet de openbare werkgever de verplichting heeft 
een rente te betalen wegens gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid hoewel 
zijn personeelslid een tegenprestatie levert, kan de betaling van die rente en van 
het daartoe vastgestelde kapitaal noch voor die overheid noch voor de partij die 
krachtens artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 in haar rechten gesubrogeerd is, 
als een schade worden aangemerkt in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burger-
lijk Wetboek, hoewel die werkgever krachtens artikel 14, § 3, eerste lid, van de 
wet van 3 juli 1967 van rechtswege in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen 
treedt welke het slachtoffer kan doen gelden tegen de persoon die verantwoorde-
lijk is voor het ongeval en zulks tot het bedrag van de renten en van het bedrag 
gelijk aan het kapitaal dat die renten vertegenwoordigt, en hoewel de werkgever 
zich genoodzaakt ziet een uitgave te doen die hij zonder het ongeval niet had 
moeten doen.

Het bestreden vonnis dat de veroordeling van de eiseres om aan de verweerster 
het bedrag terug te betalen van de uitkeringen die zij heeft moeten doen wegens 
de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, hierop grondt dat die bedragen 
“niet hadden moeten worden betaald indien het ongeval niet had plaatsgevonden” 
en dat “uit de wet niet blijkt dat de verplichting (om een rente te betalen) defi-
nitief ten laste valt van de werkgever en dat zulks integendeel in strijd is met de 
indeplaatsstelling die plaatsvindt uit kracht van de wet”, schendt derhalve alle 
in het middel vermelde wetsbepalingen.

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

De openbare werkgever die, krachtens zijn wettelijke of reglementaire 
verplichtingen, een loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daar-
voor arbeidsprestaties te ontvangen, heeft recht op vergoeding wanneer 
hij aldus schade lijdt.

Wanneer de openbare werkgever, wettelijk of reglementair, verplicht 
is om zijn personeelslid, naast een loon, ook een rente uit te betalen 
wegens diens gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, hoewel hij 
van hem een tegenprestatie ontvangt, is de betaling van die rente of van 
het kapitaal dat daartoe is gevestigd, geen schade in de zin van de arti-
kelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.

De appelrechters die oordelen dat de eiseres de uitgaven wegens de 
gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van de verweerster niet 
had moeten doen indien het ongeval niet had plaatsgevonden en dat 
uit de wet niet blijkt dat die verplichting tot betaling van een rente 
definitief ten laste valt van de werkgever, wat in strijd is met de inde-
plaatsstelling uit kracht van de wet, verantwoorden niet naar recht hun 
beslissing waarbij zij hun veroordeling van de eiseres tot terugbetaling 
van het bedrag van die uitkeringen aan de verweerster gronden op de 
voormelde artikelen. 

Het middel is gegrond.
De verweerster voert aan dat de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 

Wetboek in onderling verband met de overige wetsbepalingen waarvan 
het middel de schending aanvoert, als ze aldus worden uitgelegd dat 
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de betaling van de rente die haar werkgever aan een personeelslid van 
de openbare dienst verschuldigd is wegens een blijvende arbeidsonge-
schiktheid, als een te vergoeden schade moet worden beschouwd terwijl 
de betaling van de aan dat personeelslid gedurende een tijdvak van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid verschuldigde bezoldiging wel als een 
dergelijke schade moet worden beschouwd, een discriminatie inhouden 
die in strijd is met de grondwettelijke regels van de gelijkheid van de 
Belgen voor de wet en van de niet-discriminatie in de uitoefening van de 
hen toegekende rechten en vrijheden die in de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet zijn vastgelegd.

De verweerster klaagt niet een onderscheid aan dat zou voortvloeien 
uit de wetsbepalingen die zij aangeeft, maar zij oefent kritiek uit op 
de gevolgen van de toepassing van die wetsbepalingen op feitelijke 
toestanden die onderling verschillen al naargelang de openbare werk-
gever al dan niet arbeidsprestaties van zijn personeelslid ontvangt.

Er bestaat dus geen grond om een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof.

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

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

rechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, zitting 

houdende in hoger beroep.

2 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer Mahieu.

N° 145

1o kamer — 2 maart 2012
(C.10.0685.F)

1o afSTammINg. — VaSTSTeLLINg VaN De afSTammINg. — BeTwISTINg VaN HeT 
VermoeDeN VaN VaDerSCHap. — BeLeTSeL. — BezIT VaN STaaT VaN HeT kIND TeN 
aaNzIeN VaN De eCHTgeNooT. — aarD VaN HeT BezIT VaN STaaT.

2o CaSSaTIe. — BeVoegDHeID VaN HeT Hof. — aLgemeeN. — afSTammINg. 
— VaSTSTeLLINg VaN De afSTammINg. — BeTwISTINg VaN HeT VermoeDeN VaN 
VaDerSCHap. — NIeT-DuBBeLzINNIg karakTer VaN HeT BezIT VaN STaaT. — 
margINaLe ToeTSINg.

3o afSTammINg. — VaSTSTeLLINg VaN De afSTammINg. — BeTwISTINg VaN HeT 
VermoeDeN VaN VaDerSCHap. — BeLeTSeL. — BezIT VaN STaaT VaN HeT kIND TeN 
aaNzIeN VaN De eCHTgeNooT. — NIeT-DuBBeLzINNIg karakTer VaN HeT BezIT VaN 
STaaT. — BeVoegDHeID VaN HeT Hof. — margINaLe ToeTSINg.
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4o afSTammINg. — VaSTSTeLLINg VaN De afSTammINg. — BeTwISTINg VaN HeT 
VermoeDeN VaN VaDerSCHap. — VoorTDureND BezIT VaN STaaT TeN aaNzIeN VaN 
De weTTeLIjke VaDer. — TermIjN Voor HeT INSTeLLeN VaN De VorDerINg.

5o reCHTSBegINSeLeN (aLgemeNe). — De aaN De perSooN VerBoNDeN 
geVoLgeN mogeN eNkeL TerugwerkeN ToT De VerwekkINg VaN HeT kIND aLS HeT 
IN zIjN BeLaNg IS.

6o afSTammINg. — VaSTSTeLLINg VaN De afSTammINg. — BeTwISTINg VaN HeT 
VermoeDeN VaN VaDerSCHap. — ToepaSSeLIjke BepaLINgeN.

7o reCHTeN VaN De meNS. — aLLerLeI. — HaNDVeST VaN De groNDreCHTeN 
VaN De europeSe uNIe. — arTIkeLeN 24.2 eN 3. — geeN DIreCTe werkINg.

8o INTerNaTIoNaLe VerDrageN. — HaNDVeST VaN De groNDreCHTeN VaN 
De europeSe uNIe. — arTIkeLeN 24.2 eN 3. — geeN DIreCTe werkINg.

9o afSTammINg. — VaSTSTeLLINg VaN De afSTammINg. — BeTwISTINg VaN HeT 
VermoeDeN VaN VaDerSCHap. — HaNDVeST VaN De groNDreCHTeN VaN De euro-
peSe uNIe. — arTIkeLeN 24.2 eN 3. — geeN DIreCTe werkINg.

10o INTerNaTIoNaLe VerDrageN. — VerDrag VaN New york VaN 20 
NoVemBer 1989 INzake De reCHTeN VaN HeT kIND. — arTIkeL 3.1. — geeN DIreCTe 
werkINg.

11o afSTammINg. — VaSTSTeLLINg VaN De afSTammINg. — BeTwISTINg VaN 
HeT VermoeDeN VaN VaDerSCHap. — VerDrag VaN New york VaN 20 NoVemBer 
1989 INzake De reCHTeN VaN HeT kIND. — arTIkeL 3.1. — geeN DIreCTe werkINg.

12o afSTammINg. — VaSTSTeLLINg VaN De afSTammINg. — BeTwISTINg VaN 
HeT VermoeDeN VaN VaDerSCHap. — BeLaNg VaN HeT kIND. — ToepaSSeLIjke 
regLemeNTerINg. — geVoLg.

13o INTerNaTIoNaLe VerDrageN. — HaNDVeST VaN De groNDreCHTeN VaN 
De europeSe uNIe. — VoorwaarDeN Voor De ToepaSSINg VaN De BepaLINgeN 
erVaN.

14o afSTammINg. — VaSTSTeLLINg VaN De afSTammINg. — BeTwISTINg VaN 
HeT VermoeDeN VaN VaDerSCHap. — HaNDVeST VaN De groNDreCHTeN VaN De 
europeSe uNIe. — VoorwaarDeN Voor De ToepaSSINg VaN De BepaLINgeN erVaN.

15o prejuDICIeeL geSCHIL. — groNDweTTeLIjk Hof. — afSTammINg. — 
BeTwISTINg VaN HeT VermoeDeN VaN VaDerSCHap. — BeLaNg VaN HeT kIND. — 
margINaLe ToeTSINg. — VereNIgBaarHeID meT arTIkeL 22bis, VIerDe LID, VaN 
De groNDweT. — VerpLICHTINg VaN HeT Hof.

16o afSTammINg. — VaSTSTeLLINg VaN De afSTammINg. — BeTwISTINg VaN 
HeT VermoeDeN VaN VaDerSCHap. — BeLaNg VaN HeT kIND. — margINaLe ToeT-
SINg. — VereNIgBaarHeID meT arTIkeL 22bis, VIerDe LID, VaN De groNDweT. — 
VerpLICHTINg VaN HeT Hof.

1o Het bezit van staat dat het instellen van de vordering tot betwisting van 
vaderschap belet mag niet dubbelzinnig zijn. (Artt. 318, § 1, en 331nonies BW)

2o en 3o Het Hof is bevoegd om na te gaan of het arrest dat niet als regel 
aanneemt dat het bezit van staat dubbelzinnig is zodra het kind van de 
echtgenoot wordt opgenomen om het huwelijk te redden, uit een beoordeling 
die van feitelijke aard is wettig heeft kunnen afleiden dat het bezit van staat 

ARREST-2012-03.indb   501 13/02/13   20:34



502 ARRESTEN VAN CASSATIE 2.3.12 - N° 145

dubbelzinnig was hoewel de eiser zich in de praktijk jarenlang gedragen 
heeft als de vader van het kind (Impliciet). (Artt. 318, § 1, en 331nonies BW)

4o Artikel 25, § 1, van de wet van 1 juli 2006 sluit de toepassing van de 
bijzondere termijn voor het instellen van de erin bedoelde vordering niet 
uit wanneer het kind reeds op het tijdstip van de inwerkingtreding ervan 
een voortdurend bezit van staat had ten aanzien van zijn wettelijke vader. 
(Art. 25, § 1, Wet 1 juli 2006)

5o Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de aan de persoon 
verbonden gevolgen enkel kunnen terugwerken tot de verwekking van het 
kind als het in zijn belang is.

6o De artikelen 725, 1o, en 906 van het Burgerlijk Wetboek hebben geen betrekking 
op de vordering tot betwisting van vaderschap. (Artt. 725, 1o, en 906 BW).

7o, 8o en 9o De artikelen 24.2 en 3 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie van 12 december 2007 zijn op zich niet duidelijk en 
volledig genoeg om directe werking te kunnen hebben, omdat zij aan de 
Staat verschillende mogelijkheden laten om aan de vereisten van de belangen 
van het kind te voldoen ; zij kunnen geen subjectieve rechten en verplich-
tingen doen ontstaan voor particulieren ; zij bieden met name de Staat en de 
verdragsluitende overheden de mogelijkheid om de belangen van het kind bij 
de wijze van vaststelling van de biologische afstamming zo goed mogelijk te 
behartigen. (Artt. 24 punten 2 en 3 Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie van 12 dec. 2007).

10o en 11o Artikel 3.1 van het Verdrag van New York van 20 november 1989 
inzake de rechten van het kind is op zich niet voldoende nauwkeurig en 
volledig om directe werking te hebben, omdat het verschillende mogelijk-
heden aan de Staat laat om aan de vereisten van de belangen van het kind te 
voldoen ; het kan geen subjectieve rechten en verplichtingen doen ontstaan 
voor particulieren ; het biedt met name de Staat en de verdragsluitende over-
heden de mogelijkheid om te bepalen hoe de belangen van het kind het best 
worden beschermd in verband met de wijze waarop de biologische afstam-
ming wordt vastgesteld  (1). (Art. 3.1 Verdrag van New York van 20 nov. 
1989).

12o De artikelen 318, 331nonies en 332 van het Burgerlijk Wetboek bevatten 
regels tot bescherming van de belangen van het kind ; het staat niet aan de 
rechter om de wettelijke regeling tot bescherming van de belangen van het 
kind te vervangen door zijn eigen beoordeling die volgens hem passender 
is  (2). (Artt. 318, 331nonies en 332 BW)

13o en 14o De bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie van 12 december 2007 zijn enkel tot de lidstaten gericht 
wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen ; artikel 332quin-
quies van het Burgerlijk Wetboek brengt dat recht niet ten uitvoer. (Art. 51 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 12 dec. 2007 ; 
art. 332quinquies BW).

15o en 16o Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 332quinquies, § 2, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, als het aldus wordt uitgelegd dat 

  (1)  Cass. 4 nov. 1999, AR C.99.0048.N, AC 1999, nr. 588.
  (2)  Ibidem.
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de rechter de belangen van het kind enkel marginaal moet toetsen, artikel 
22bis van de Grondwet niet schendt, stelt het Hof een prejudiciële vraag 
aan het Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof ; 
art. 332quinquies, § 2, eerste lid, BW).

(j. e.a. T. p.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 7 juni 2010.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren twee middelen aan

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 318, § 1, zoals het is vervangen door de wet van 1 juli 2006, en § 2, 
zoals het is gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, en het tweede lid, zoals het 
bestond voor de opheffing ervan bij de wet van 27 december 2006, 331nonies en 2229 
Burgerlijk Wetboek ;

 — artikel 25, § 1, van de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming 
en de gevolgen ervan ;

 — algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de met de persoonlijkheid 
verbonden gevolgen enkel tot de verwekking van het kind kunnen teruggaan als 
het in zijn belang is ;

 — de artikelen 725, 1o, en 906 Burgerlijk Wetboek dat toepassing maakt van dat 
beginsel.

Aangevochten beslissing 

Het arrest “verklaart de bij dagvaarding van 27 juli 2007 ingestelde rechtsvor-
dering ontvankelijk en gegrond ; verklaart de op het nieuwe artikel 318 van het 
Burgerlijk Wetboek gebaseerde rechtsvordering tot betwisting van vaderschap 
gegrond ; verklaart dat [de eiser] niet de biologische vader is van het kind B., S., P., 
van het mannelijk geslacht, dat geboren is te Wiltz (Groothertogdom Luxemburg) 
op 24 januari 2004 (geboorteakte van die stad nr. 7) en dat [de verweerder], geboren 
te Luik op 7 augustus 1970, als de werkelijke vader moet worden beschouwd ; 
beslist dat bijgevolg die minderjarige niet de naam zal kunnen dragen [van de 
eiser], aangezien hij geen lid kan zijn van diens familie ; beslist dat met toepas-
sing van artikel 333 Burgerlijk Wetboek het dictum van het arrest, als het in 
kracht van gewijsde zal zijn gegaan, moet worden overgeschreven in de regis-
ters van de burgerlijke stand van het eerste district van Brussel en dat hiervan 
melding moet worden gemaakt op de kant van de geboorteakte van het kind, en 
veroordeelt de (eisers) in de kosten van beide instanties die niet zijn begroot ten 
aanzien van [de verweerder]”.

Het arrest grondt die beslissingen, wat de ontvankelijkheid van de rechtsvor-
dering betreft, op de volgende redenen :
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“Middel van niet-ontvankelijkheid afgeleid uit het bezit van staat

[De verweerder] kan geen ontvankelijke rechtsvordering instellen als het kind 
het bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van de moeder.

De [eisers] voeren aan dat het kind B. ten aanzien [van de eiser] een voort-
durend en ondubbelzinnig bezit van staat heeft, zodat de rechtsvordering niet 
ontvankelijk is.

Het bezit van staat bestaat erin dat een persoon de naam draagt van degene 
van wie wordt gezegd dat hij afstamt, dat een ouder een persoon als zijn kind 
behandelt en in de maatschappij wordt erkend als de ouder van een bepaalde 
persoon. Volgens artikel 331nonies van het Burgerlijk Wetboek moet het bezit 
van staat voortdurend zijn. Bovendien moet het volgens een vaste rechtsleer en 
rechtspraak tevens ondubbelzinnig zijn (Luik, 16 maart 1999, J.L.M.B., 1999,1529 en 
de aldaar aangehaalde verwijzingen).

In dit geval blijkt uit de gegevens van de zaak en de neergelegde stukken dat 
[de eiser] zich in de praktijk gedragen heeft als de vader van B., aangezien hij de 
moeder in de laatste maanden van haar zwangerschap begeleid heeft en het kind 
sedert zijn geboorte omringt met liefde en aandacht.

Nochtans moet worden nagegaan of dat bezit van staat niet dubbelzinnig is.

Het ondubbelzinnig bezit van staat betekent niet dat de schijn van afstamming 
strookt met de werkelijke genetische afstamming en evenmin dat geloof wordt 
gehecht aan de realiteit van het bezit van staat ; ondubbelzinnig bezit betekent 
veeleer dat degenen die het kind als hun eigen kind behandelen dat moeten doen 
als ouders en niet om andere redenen zoals affectie, plichtsbesef, liefdadigheid, 
de belofte aan de ouders, de wens om het kind van de echtgenoot op te nemen 
in het gezin met het oog op verzoening…, zonder dat de gewekte schijn voor 
andere interpretaties vatbaar mag zijn. Derden mogen dus geen enkele twijfel 
of argwaan koesteren aangaande de hoedanigheid waarin de vermoedelijke 
verwekker optreedt.

Na onderzoek blijken uit het dossier de volgende gegevens :

 — toen [de eiseres] haar zwangerschap onthulde [aan de eiser], was laatstge-
noemde “eerst verrast en in de war”. Hij preciseert dat hij, “toen hij de zwan-
gerschap vernam, niet onmiddellijk van plan was om het kind als het zijne te 
beschouwen” ;

 — op bladzijde 23 van hun syntheseconclusie van [de eisers] wordt gepreciseerd 
dat [de eiser] na lange reflectie het kind aanvaard heeft en bereid was het als het 
zijne te beschouwen ;

 — het wordt niet betwist dat het kind B. niet verwekt is omdat de [eisers] van 
plan waren een gezin te stichten ;

 — de [verweerder] heeft enkele dagen na de geboorte, namelijk op 30 januari 
2004, [de eisers] in een brief verzocht om een onderhoud over de wijze waarop hij 
met het kind zou omgaan ;

 — vervolgens heeft hij op 24 februari 2004 bij de jeugdrechtbank een verzoek-
schrift ingediend om zich het omgangsrecht met B. te doen toekennen ; bij 
dagvaarding van 6 april 2004 heeft hij de rechter in kort geding te Verviers drin-
gend verzocht om hem dat omgangsrecht toe te kennen ; toen hem dat werd 
geweigerd wendde hij zich tot het hof van beroep dat de beschikking heeft beves-
tigd in het arrest van 15 juli 2004 ; bij dagvaarding van 7 oktober 2004 verzocht 
hij de rechter in kort geding te Verviers om de aanstelling van een deskundige 
die moest uitmaken of het belang van het kind vereist dat zijn afstamming nog 
langer voor hem verborgen zou worden gehouden ;

 — uit tal van door beide partijen overgelegde verklaringen blijkt dat de biolo-
gische band van afstamming van B. in de ruimere kringen van de [eisers] bekend 
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is. Die personen zijn geen naaste familie en kregen het nieuws onder meer te 
horen van de [eisers] die de biologische afstamming van B. niet verzwijgen. De 
verklaringen die zijn overgelegd ten bewijze dat haast niemand van dat feit op de 
hoogte was worden tegengesproken door tal van andere verklaringen ;

 — de verklaringen van sommige vrienden van het echtpaar en met name de 
volgende :

D.W. verklaart dat hij in september 2003 een onderhoud heeft gehad met [de 
eiser] die hem heeft gezegd dat het belangrijkste in zijn ogen de vraag was of hij 
een kans had om zijn relatie te redden. Hij voegde eraan toe dat hij hem later had 
“verteld dat hij nog niet goed wist wat hij met het kind moest aanvangen, dat hij 
niet wenste op te draaien voor de baby want hij zei dat hij, als hij het kind zou 
erkennen en zijn relatie met [de eiseres] zou afspringen, financieel niet wenste 
bij te springen voor het kind van een ander door onderhoudsuitkering te moeten 
betalen”. De omstandigheid dat die verklaring eventueel een verkeerd tijdstip 
aangaf waarop de procedure werd ingesteld, maakt haar daarom niet minder 
geloofwaardig maar sluit integendeel elke beïnvloeding door[de verweerder] uit ;

V. en O.P. verklaren dat zij reeds tijdens de zwangerschap van B’s moeder op de 
hoogte waren van zijn bestaan en dat “[de eisers] ons onmiddellijk op de hoogte 
hebben gebracht van de “bijzondere” situatie van die zwangerschap en ons hebben 
medegedeeld dat [de eiser] niet de biologische vader van het kind was. Wij hebben 
evenwel kunnen vaststellen dat de band tussen [de eisers] hechter was dan ooit 
en dat zij bereid waren het kind te aanvaarden en op te voeden” ;

Op 18 februari 2004 verklaart F.M. dat [de eiser] tijdens een onderhoud met 
hem heeft gezegd dat hij ervan op de hoogte was dat [de verweerder] een relatie 
met zijn echtgenote had gehad en dat hij de vader was van het kind dat zij droeg. 
Hij preciseerde dat hij zelf onmogelijk de vader kon zijn, daar hij geen kinderen 
kon krijgen. In een verklaring van 26 mei 2004 voegt hij eraan toe dat, toen hij 
[de eiser] ontmoette in augustus 2003, laatstgenoemde nog niet goed wist of hij 
nog bij zijn vrouw zou blijven na haar relatie met [de verweerder] en dat hij 
helemaal niet zeker was of hij het kind dat ter wereld zou komen en van wie [de 
verweerder] de vader was, wel zou accepteren. Het feit dat F.M. aan zijn eerste 
verklaring wensen heeft toegevoegd over de afloop van de procedure doet geen 
afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn uitvoerige verklaringen ;

 — de [eisers] mogen het geheel van de verklaringen voorgelegd door [de 
verweerder] niet betwisten met het argument dat de auteurs ervan tal van 
gesprekken zouden hebben gehad met [de verweerder] en door hem zouden zijn 
beïnvloed, daar zij geen concrete kritiek uiten op de inhoud van die verklaringen 
wat het bovenstaande betreft dat uitsluitend betrekking heeft op feiten ;

 — de kinderpsychiater F.-D. verklaart dat “het m.i. belangrijk is te onder-
strepen dat de verwekker van B. dat uitmaakt van het relaas [van de eisers] en 
dat zij de biologische afstamming van het kind nooit hebben ontkend…”

 — de [eisers] hebben herhaaldelijk hun wens te kennen gegeven B. op de hoogte 
te brengen van de biologische omstandigheden van zijn geboorte en hem later de 
mogelijkheid te bieden een antwoord te krijgen op zijn vragen ;

 — mevrouw B., psychologe, zegt in haar brief van 10 november 2004 het 
volgende : “Het is van belang dat de waarheid over zijn biologische afstamming 
in ware, eenvoudige en juiste bewoordingen wordt gezegd. U was ervan overtuigd 
en ik heb vastgesteld dat u nergens zijn biologische afstamming hebt ontkend of 
verborgen hebt willen houden. B. is in zekere zin reeds goed op de hoogte van zijn 
afstamming die hem mettertijd verder zal worden uitgelegd”.

Uit het geheel van de bovenstaande gegevens volgt dus dat, hoewel de [eiser] 
zich al jarenlang als een vader gedragen heeft jegens het kind, het bezit van staat 
dubbelzinnig is aangezien hij zijn vaderrol niet van meet af aan heeft opgenomen, 
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het kind heeft aanvaard om zijn huwelijksleven te kunnen voortzetten, dus met 
het oog op de verzoening van de echtgenoten, het kind in eenvoudige woorden 
verteld werd wie zijn vader was maar dat de [eisers] hebben gepreciseerd dat zijn 
herkomst hem niet verborgen zal worden gehouden en dat tal van mensen van 
ver buiten de naaste familie en vrienden van het paar wisten wie de vader was.

Die dubbelzinnigheid blijkt bovendien uit de talrijke procedures die [de eiser] 
heeft opgestart om een regeling of recht van omgang met B. te krijgen. De omge-
ving van het paar was hiervan heel goed op de hoogte.

Het feit dat het begrip bezit van staat, om als ondubbelzinnig te kunnen worden 
aangemerkt, niet noodzakelijk vereist dat degene die zich als een vader jegens 
het kind gedraagt, dat doet in de overtuiging dat hij de werkelijke vader is, 
neemt niet weg dat het grote aantal procedures en de publiciteit daarrond de 
behandeling van B. als zijn kind dubbelzinnig maken.

Aan [de eisers] kan niet worden verweten dat zij zich hebben gekant tegen de 
claims [van de verweerder] daar de wet ten tijde van de geboorte hem nog geen 
enkel recht verleende maar die toestand toont wel aan dat het bezit van staat 
duister is.

De [eisers] weiden lang uit over de kwaliteit van de affectieve band van [de 
verweerder] met het kind. Zij voeren onder meer aan dat hij [de eiseres] tot 
abortus wilde aanzetten, dat de op basis van de oude wet ingestelde procedures 
ongeldig waren, zodat zij geen enkel gevolg konden hebben, en zij wijzen tevens 
op het verslag van de heer K.

Het is hier echter niet de bedoeling een bezit van staat aan te tonen aan de zijde 
van [de verweerder] aangezien dit geen voorwaarde is voor de ontvankelijkheid 
van zijn rechtsvordering.

Tevens betogen de [eisers] dat [de verweerder] het bezit van staat niet meer 
kan betwisten wegens de duur ervan. Dit standpunt is in strijd met de overgangs-
bepalingen die de wetgever heeft ingevoerd en op grond waarvan de persoon die 
het vaderschap van het kind opeist, dit kan betwisten gedurende een jaar vanaf 
de inwerkingtreding van de wet, zelfs als er meer dan één jaar verlopen is sedert 
de geboorte of de ontdekking van de geboorte van het kind. De wetgever heeft 
die rechtsvorderingen niet onderworpen aan striktere bepalingen betreffende het 
bezit van staat.

De [eisers] verwijzen ook uitvoerig naar de rechtsleer waarin de socio-affectieve 
band belangrijker gevonden wordt dan de zuiver biologische afstamming maar 
die socio-affectieve band kan niet de voorrang krijgen als die, zoals te dezen, een 
dubbelzinnig karakter vertoont.

Bovendien hebben de aangehaalde verwijzingen betrekking op situaties waarin 
de waarheid over de biologische afstamming niet beantwoordt aan enige ouder-
lijke inzet, wat te dezen niet het geval is (zie onder meer N. G., Le droit de la 
 filiation, rôle de la vérité socio-affective de la volonté en droit belge, p. 222).

Ten slotte mag, zoals [de verweerder] opmerkt, de wil om de gezinsvrede te 
bewaren die gevrijwaard wordt als de wettelijke waarheid overeenstemt met 
de biologische waarheid en niet in twijfel kan worden getrokken, niet worden 
verward met de wil om de vrede binnen het gezin van [de eisers] te bewaren ; de 
wetgever heeft het begrip gezinsvrede overstegen door de mogelijkheid te bieden 
het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot te betwisten.

Het is trouwens nuttig eraan te herinneren dat [de eiser] zich te dezen had afge-
vraagd of hij wel bereid was de lasten van het vaderschap op zich te nemen indien 
het tot een breuk zou komen met zijn partner.

Aldus blijkt dat [de eiser] zich niet kan beroepen op een ondubbelzinnig 
bezit van staat ten aanzien van B. en dat derhalve de rechtsvordering [van de 
verweerder] ontvankelijk is”.
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Grieven

Het arrest aanvaardt weliswaar dat alle voorwaarden voor het bezit van staat 
van het kind B., zoals ze worden opgesomd in artikel 331nonies, Burgerlijk 
Wetboek, ten aanzien van de eiser vervuld zijn, maar het verwerpt het middel 
van niet-ontvankelijkheid dat uit het bezit van staat wordt afgeleid op grond dat 
het dubbelzinnig is.

Eerste onderdeel

Hoewel artikel 331nonies, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het bezit van staat 
voortdurend moet zijn, vereist het geenszins dat het ondubbelzinnig zou zijn.

Die vereiste komt enkel voor in artikel 2229 Burgerlijk Wetboek. Dat 
artikel aanziet het bezit alleen als een verjaringsgrond maar niet als een volwaar-
dige rechtsfiguur en is niet van toepassing op het bezit van staat als bedoeld in de 
artikelen 318, § 1, en 331nonies, Burgerlijk Wetboek.

Het arrest dat beslist dat het bezit van staat bovendien ondubbelzinnig moet 
zijn en het bezit van staat van het kind B. ten aanzien van de eiser verwerpt 
op grond dat het dubbelzinnig is, 1o grondt zijn beslissing op een voorwaarde 
van ondubbelzinnigheid die niet voorkomt in de in het middel aangewezen arti-
kelen 318, § 1, en 331nonies, Burgerlijk Wetboek en schendt bijgevolg die arti-
kelen ; 2o schendt artikel 2229 Burgerlijk Wetboek daar het de aldaar opgelegde 
voorwaarde van ondubbelzinnigheid toepast op een soort zaken waarop het niet 
van toepassing is.

Tweede onderdeel

Zelfs zo zou moeten worden aanvaard — quod non — dat het bezit van staat 
bedoeld in de in het middel aangegeven artikelen 318, § 1, en 331nonies, Burger-
lijk Wetboek enkel zou kunnen worden aangenomen wanneer het ondubbel-
zinnig is, dan nog zou het arrest voormelde artikelen 318, § 1, en 331nonies hebben 
geschonden door het dubbelzinnig karakter van het bezit van staat van het kind 
B. af te leiden uit de in de algemene bewoordingen geformuleerde maar in werke-
lijkheid niet bestaande regel volgens welke het bezit van staat dubbelzinnig 
is omdat het kind van de echtgenoot zou worden aanvaard met het oog op een 
verzoening tussen de echtgenoten of omdat de echtgenoot van de moeder zijn 
vaderrol op zich zou hebben genomen “met het oog op de voortzetting van de 
huwelijksband of de verzoening van de echtgenoten”.

Bovendien, ook al zou het bezit van staat ondubbelzinnig moeten zijn — quod 
non — dan nog zou dat niet zijn in de betekenis dat de wet dit als een bijkomende 
voorwaarde zou toevoegen aan de vereisten voor het bezit van staat maar in de 
betekenis dat, als het gaat om het bezit van staat tussen een vader en zijn kind, 
de vader van het kind zich als vader moet hebben gedragen en het kind als zijn 
eigen kind moet hebben behandeld.

Daaruit volgt dat het arrest niet tegelijkertijd heeft kunnen beslissen dat uit 
de gegevens van de zaak bleek dat de eiser zich in de praktijk als de vader van 
B. heeft gedragen maar dat het bezit van staat dubbelzinnig was omdat hij zich 
als de vader van het kind heeft gedragen met het oog op de voortzetting van 
het huwelijksleven (schending van de artikelen 318, § 1, en 331nonies, Burgerlijk 
Wetboek).

Derde onderdeel

Het arrest verwerpt het uit het bezit van staat van het kind B. afgeleide middel 
van niet-ontvankelijkheid op grond van een geheel van redenen weergegeven in 
het middel.
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Een van de gronden die hebben bijgedragen tot de overtuiging van de appelrech-
ters en die niet van de overige gronden kan worden losgekoppeld luidt als volgt : 
“de [eisers] betogen tevens dat [de verweerder] het bezit van staat niet meer kan 
betwisten wegens de duur ervan. Dit standpunt is in strijd met de overgangsbe-
palingen die de wetgever heeft ingevoerd en op grond waarvan de persoon die het 
vaderschap van het kind opeist, dit kan betwisten gedurende een jaar vanaf de 
inwerkingtreding van de wet, zelfs als er meer dan één jaar verlopen is sedert de 
geboorte of de ontdekking van de geboorte van het kind, zonder dat die rechts-
vorderingen worden onderworpen aan striktere bepalingen betreffende het bezit 
van staat”.

Artikel 318, § 1, Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij de wet van 1 juli 2006, luidde 
als volgt :

“Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het 
vermoeden van vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man ten 
aanzien van wie de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van 
het kind opeist.

De in het eerste lid bedoelde vordering moet worden ingesteld binnen een jaar 
na de ontdekking van de geboorte”.

Die tekst onderwierp aldus de ontvankelijkheid van de rechtsvordering van de 
biologische vader aan twee voorwaarden :

1. het kind mag geen bezit van staat hebben ten aanzien van de echtgenoot van 
de moeder (eerste lid) ;

2. de rechtsvordering moet worden ingesteld binnen het jaar van de ontdekking 
van de geboorte (tweede lid).

De overgangsbepaling van het in het middel aangewezen artikel 25, § 1, van de 
wet van 1 juli 2006 luidde als volgt : “in afwijking van artikel 330, § 1, vierde lid, 
zoals gewijzigd bij deze wet, en van artikel 318, § 1, tweede lid, zoals ingevoegd 
bij deze wet, kunnen de erkenning van het kind en het vermoeden van vader-
schap van de echtgenoot worden betwist door de persoon die het moederschap of 
het vaderschap van het kind opeist gedurende een termijn van een jaar vanaf de 
inwerkingtreding van deze wet, zelfs indien er meer dan een jaar verstreken zou 
zijn sedert de geboorte of het ontdekken van de geboorte van het kind.”

Die overgangsbepaling was enkel bedoeld om af te wijken van de vervalter-
mijnen van een jaar, die waren vastgelegd in artikel 318, § 1, tweede lid, Burger-
lijk Wetboek (voor de opheffing ervan bij de wet van 27 december 2006) en in 
artikel 330, § 1, vierde lid, Burgerlijk Wetboek (ingevoerd bij de wet van 1 juli 2006), 
maar wijzigde niets aan de regel die gehandhaafd wordt in artikel 318, § 1, Burger-
lijk Wetboek volgens welke de rechtsvordering tot betwisting van het vaderschap 
van de echtgenoot van de moeder door de biologische vader niet ontvankelijk is 
wanneer het kind op het ogenblik dat ze wordt ingesteld, bezit van staat heeft ten 
aanzien van de echtgenoot van zijn moeder.

De wetgever heeft integendeel, in afwijking van de regel volgens welke het 
vaderschap van de echtgenoot van de moeder van het kind niet meer kan worden 
betwist na het verstrijken van de in artikel 318 Burgerlijk Wetboek vermelde 
termijn van een jaar, aan de biologische vader slechts een bijzondere termijn van 
een jaar na de inwerkingtreding van de wet toegekend omdat hij tegelijkertijd 
had bepaald dat een dergelijke rechtsvordering tot betwisting van het vaderschap 
niet ontvankelijk was in geval van een voortdurend bezit van staat en omdat hij 
bijgevolg van oordeel was dat de biologische vader zich niet kon beroepen op de 
bijzondere termijn, vermeld in artikel 25 van de overgangsbepalingen van de wet 
van 1 juli 2006 wanneer het betrokken kind reeds een voortdurend bezit van staat 
had ten aanzien van zijn wettelijke vader.
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Daaruit volgt dat het arrest dat geen rekening houdt met het bezit van staat 
van het kind B. tussen 24 januari 2004 (datum van zijn geboorte) en 25 juli 2007 
(dag waarop de rechtsvordering was ingesteld) :

1. het in het middel aangegeven artikel 25, § 1, van de wet van 1 juli 2006 schendt 
door er een afwijkende werking aan toe te kennen die het niet heeft ;

2. het in het middel aangegeven artikel 318, § 1, Burgerlijk Wetboek schendt 
door geen acht te slaan op de erin vervatte grond van niet-ontvankelijkheid van 
de rechtsvordering die de biologische vader van het kind instelt op een ogen-
blik dat laatstgenoemde bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van 
zijn moeder. (schending van de artikelen 318, § 1, en, voor zover nodig, 331nonies 
Burgerlijk Wetboek).

Vierde onderdeel

Het bezit van staat wordt bewezen door feiten die te samen of afzonderlijk de 
betrekking van afstamming aantonen (artikel 331nonies, tweede lid, Burgerlijk 
Wetboek).

Het betreft hier een wettelijk begrip zodat de feitenrechter weliswaar op onaan-
tastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat er geen bezit van staat 
was, maar het aan het Hof staat na te gaan of hij uit de door hem gedane vaststel-
lingen wettig die gevolgtrekking heeft kunnen maken.

Het arrest dat erop wijst dat “in dit geval uit de gegevens van de zaak en de 
neergelegde stukken blijkt dat [de eiser] zich in de praktijk gedragen heeft als 
de vader van B., aangezien hij de moeder in de laatste maanden van de zwan-
gerschap begeleid heeft en het kind sedert zijn geboorte omringt met liefde en 
aandacht”, en dat de eiser “het kind al jarenlang als een vader behandelt”, stelt 
vast dat het kind B. ten aanzien van de eiser bezit van staat heeft in de zin van 
artikel 331nonies, Burgerlijk Wetboek.

Het arrest verwerpt niettemin dat bezit van staat op grond dat het dubbel-
zinnig is.

Zelfs als de voorwaarde van ondubbelzinnigheid zou moeten worden aange-
nomen — quod non — dan nog zou de dubbelzinnigheid van het bezit van staat 
enkel kunnen worden afgeleid uit feiten die zich gedurende dat bezit van staat 
hebben voorgedaan.

Het kind B. heeft slechts het bezit van staat kunnen hebben vanaf de dag van 
zijn geboorte, namelijk 24 januari 2004.

Het arrest leidt evenwel het dubbelzinnig karaker van dat bezit van staat 
af uit een geheel van niet afsplitsbare feiten, onder meer het feit dat het kind 
reeds voor zijn geboorte zou zijn aanvaard “met het oog op de verzoening van 
de echtgenoten”, het feit dat “het kind B. niet werd verwekt met het oog op het 
stichten van een gezin” door de eisers, een onderhoud van de hr. W. met de eiser 
in september 2003, een verklaring van de hr. M. betreffende de twijfels die de eiser 
zou hebben uitgesproken in augustus 2003 en die welke hij voor de geboorte van 
het kind zou hebben geuit.

De regel dat de aan de persoon verbonden gevolgen kunnen terugwerken tot het 
tijdstip van de verwekking, bestaat enkel in zijn belang en is bedoeld om hem rechten 
te doen verkrijgen (algemeen rechtsbeginsel, dat wordt aangegeven in het middel, 
en de artikelen 725, 1o en 906 Burgerlijk Wetboek die er de toepassing van zijn).

De feiten die dagtekenen van voor de geboorte van het kind kunnen derhalve 
geen invloed hebben op het volledig bezit van staat dat het genoot vanaf zijn 
geboorte en het arrest miskent, door het tegendeel te beslissen, noodzakelijker-
wijs het in het middel aangegeven algemeen rechtsbeginsel en schendt tevens de 
artikelen 725, 1o, en 906 Burgerlijk Wetboek die er de toepassing van vormen.
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Dat bezit van staat kan evenmin worden beïnvloed door de procedures die de 
verweerder heeft ingesteld en waarop het arrest wijst. Aangezien artikel 318, § 1, 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvordering van de verweerder 
enkel ontvankelijk is als het kind van wie hij het vaderschap opeist geen bezit 
van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van zijn moeder, kunnen proce-
dures geen invloed hebben op de gevolgen van een bezit van staat waardoor zij 
niet ontvankelijk zijn.

Ten slotte kunnen die gevolgen niet worden beïnvloed door de reden die het 
arrest afleidt uit de overgangsbepalingen van de wet van 1 juli 2006 en waarvan de 
onwettigheid wordt aangeklaagd in het derde onderdeel van het middel, dat hier 
als weergegeven wordt beschouwd.

Hieruit volgt dat de in het middel weergegeven vaststellingen en overwegingen 
van het arrest de beslissing waarbij het bezit van staat van het kind B. verworpen 
wordt, niet naar recht verantwoorden (schending van de artikelen 318, § 1, en 
331nonies, Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 315, 318, § 1 en 5, zoals die zijn vervangen door de wet van 1 juli 
2006, en 332quinquies, Burgerlijk Wetboek, zoals het is ingevoegd in de wet van 
1 juli 2006 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 ;

 — artikel 24.2 en 3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
van 12 december 2007 ;

 — artikel 6.1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie van 7 februari 1992, 
in de geconsolideerde versie ervan die is bekendgemaakt in de Publicatieblad van 
9 mei 2008 ;

 — artikel 3.1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen 
te New York op 20 november 1989, goedgekeurd bij de wet van 25 november 1991, 
bij het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 3 juli 1991, door 
het decreet van de Raad van de Duitse Gemeenschap van 25 juni 1991 en bij het 
decreet van de Vlaamse Raad van 15 mei 1991 ;

 — de artikelen 22bis, vierde lid, en 142, inzonderheid tweede lid, 3o, Grondwet ;
 — algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de bepalingen van internatio-

naal recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht dat directe werking heeft, 
 voorrang hebben op de bepalingen van het nationaal recht ;

 — artikel 26, inzonderheid § 1, 3o, van de bijzondere wet op het Grondwettelijk 
Hof van 6 januari 1989 ;

 — algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen regel mag toepassen 
die in strijd is met een hogere bepaling.

Aangevochten beslissingen

Het arrest “verklaart de bij de dagvaarding van 27 juli 2007 ingestelde rechtsvor-
dering ontvankelijk en gegrond ; verklaart de op het nieuwe artikel 318 Burger-
lijk Wetboek gebaseerde rechtsvordering tot betwisting van vaderschap gegrond ; 
verklaart dat [de eiser] niet de biologische vader is van het kind B., S. P., van 
het mannelijk geslacht dat geboren is te Wiltz (Groothertogdom Luxemburg) op 
24 januari 2004 (geboorteakte van die stad nr. 7), en dat er redenen zijn om [de 
verweerder], geboren te Luik op 7 augustus 1970, als de vader te beschouwen ; 
beslist bijgevolg dat minderjarig kind niet de naam kan dragen [van de eiser] daar 
het geen lid van de familie kan zijn ; beslist dat met toepassing van artikel 333 
Burgerlijk Wetboek, het dictum van dit arrest, als het in kracht van gewijsde zal 
zijn gegaan, zal worden overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand 
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van het eerste district van Brussel, en dat hiervan melding zal worden gemaakt op 
de kant van de geboorteakte van het kind, en veroordeelt de (eisers) in de kosten 
van beide instanties, die niet zijn begroot ten aanzien van [de verweerder]”.

Met betrekking tot de gegrondheid van die rechtsvordering baseert het arrest 
zich op de volgende redenen :

“Wat betreft de gegrondheid van de rechtsvordering tot betwisting van vaderschap
a) het vermoeden van vaderschap wordt tenietgedaan ofwel door rechtstreeks 

bewijs (bewijs door alle middelen van recht dat de betrokkene niet de vader is 
van het kind) ofwel door de pure ontkenning in de met name in artikel 316bis, 
Burgerlijk Wetboek opgesomde gevallen (artikel 318, § 3, Burgerlijk Wetboek).

b) Artikel 318, § 5, Burgerlijk Wetboek vereist een bijkomend bewijs als degene 
die de rechtsvordering instelt de biologische vader is ; het bepaalt immers dat 
de vordering tot betwisting van het vaderschap van de echtgenoot, als zij door 
die nieuwe houder wordt ingesteld, maar gegrond kan worden verklaard als zijn 
eigen vaderschap vaststaat (J. S., “Le droit de la filiation nouveau est arrivé”, 
J.T., 2007, p. 395, nr. 33).

De wet van 1 juli 2006 veralgemeent de regeling van “beide ineens” die het moge-
lijk maakt het vaderschap van degene die de vordering tot betwisting instelt 
rechtstreeks in de plaats te stellen van het vaderschap van de echtgenoot ten 
aanzien van wie het bewijs geleverd is dat hij niet de vader is (N. M., Droit des 
familles, CUP, vol. 92, p. 67).

Te dezen geven de partijen samen toe dat niet [de eiser] maar [de verweerder] 
de biologische vader is. Ze doen dat zowel in hun conclusie wat een gerechtelijke 
bekentenis inhoudt, als binnen het kader van het K.-verslag en in hun verkla-
ringen aan tal van derden. Dat sluit de mogelijkheid van bedrieglijke verstand-
houding tussen hen volledig uit te meer daar de verstandhouding tussen hen al 
volledig zoek was. 

De radicale opvatting als zou de bekentenis van de tegenpartij niet tellen in 
echtscheidingszaken en in zaken betreffende de staat van de personen, moet 
worden genuanceerd ; op dat gebied is het gevaar reëel dat de partijen onder-
linge afspraken maken ; de bekentenis is als bewijsmiddel toegelaten als vooraf is 
nagegaan of er geen afspraken waren gemaakt (R. M., La preuve, Rép. Not., dl IV, 
boek II, p. 206, nr. 282, en de verwijzingen aldaar).

De beslissing waarbij de vordering tot betwisting van vaderschap, ingesteld 
door de persoon die beweert de biologische vader te zijn, wordt toegewezen, heeft, 
krachtens artikel 318, § 5, van rechtswege tot gevolg dat de afstamming van de 
eiser vaststaat, met dien verstande dat de rechtbank moet nagaan of de voor-
waarden van artikel 332quinquies zijn vervuld.

Wanneer het verzet tegen de vordering uitgaat van de ouder van het kind ten 
aanzien van wie de afstamming vaststaat — te dezen de moeder —, wijst de recht-
bank de vordering immers slechts af als zij betrekking heeft op een kind dat op het 
ogenblik dat de vordering wordt ingesteld ten minste één jaar oud is en als de vast-
stelling van de afstamming kennelijk in strijd is met de belangen van het kind.

Het betreft hier een opportuniteitstoetsing die marginaal moet blijven (J. 
S., “Le droit de la filiation nouveau est arrivé”, J.T., 2007, p. 398, nr. 41) ; bij het 
onderzoek van de belangen van het kind moet hier worden uitgegaan van het 
doel van de rechtsvordering, dat te dezen erin bestaat aan het kind de rechten 
toe te kennen die verbonden zijn aan de biologische afstamming, en niet van de 
uitoefening van rechten die uit de afstamming afgeleid zijn (uitoefening van het 
ouderlijk gezag, recht van huisvesting).

Artikel 7 van het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989 
bepaalt dat het kind, voor zover mogelijk, het recht heeft zijn ouders te kennen 
en door hen te worden verzorgd.
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Het kind heeft er belang bij zijn biologische vader te kennen, a fortiori als 
die een afstammingsband met hem wil hebben ; de waarheid over de biologische 
afstammingsband blijkt noodzakelijk te zijn voor de ontwikkeling van het kind ; 
die waarheid sluit, ingeval zij zou inhouden dat [de verweerder] de vader is, niet 
uit dat het kind een harmonieuze band heeft met de echtgenoot van zijn moeder.

Hoe langer de beslissing over de afstamming uitblijft, hoe negatiever de 
psychologische gevolgen hiervan voor het kind zullen zijn. De relatieproblemen 
die in dat verband worden opgeworpen zowel door de [eisers] als door de diverse, 
door hen genoemde wetenschappers zullen desgevallend kunnen worden opge-
worpen voor de bevoegde jeugdrechtbank, zodra de afstammingsband vaststaat. 
Die moeilijkheden zullen trouwens gecompenseerd worden door de vaststelling 
van gezinsbanden die, als men ervan uitgaat dat de toestand van het kind reeds 
nu in brede kringen bekend is, meer stroken met de biologische en sociologische 
realiteit.

Het staat aan [de eiseres] te bewijzen dat de vaststelling van de afstamming 
van B. ten aanzien [van de verweerder] kennelijk in strijd is met de belangen van 
het kind. Het staat daarentegen niet [aan de verweerder] te bewijzen dat de vast-
stelling van de afstamming in het belang is van B.

Ten onrechte leiden [de eisers] hieruit af dat het enige wat telt de vraag is of 
het niet kennelijk in strijd is met de belangen van B. om hem zomaar plots zijn 
vader af te nemen en hem als vader uit zijn leven te bannen, daar artikel 332quin-
quies geen betrekking heeft op de betwisting van het vaderschap maar op het 
onderzoek ervan.

Het is dus zaak te weten welke band er tussen B. en [de verweerder] bestaat.
De [eisers] beroepen zich op het verslag dat de heer K. heeft opgemaakt naar 

aanleiding van de opdracht die de jeugdrechtbank hem bij vonnis van 1 maart 2005 
heeft toevertrouwd.

Hier moet nochtans worden gewezen op het feit dat hem in die opdracht is 
gevraagd het recht op persoonlijke omgang te onderzoeken. Ook het hof [van 
beroep] wijst erop dat het volgens het vonnis van 1 maart 2005 gaat om een 
opdracht “sui generis” die niet beantwoordt aan de regels inzake deskundigen-
onderzoek, maar veel weg heeft van een bemiddeling gelet op de betiteling die 
de heer K. zelf aan die opdracht gaf, terwijl de opdracht van bemiddelaar een 
vertrouwelijkheidsplicht inhoudt en, ten slotte, dat de wetenschappelijke kwali-
ficaties van de heer K. onbekend zijn.

De jeugdrechtbank te Verviers herinnert in zijn vonnis van 30 oktober 2007 aan 
het feit dat een dergelijke procedurevrijheid enkel geldt voor de jeugdrechter. Dat 
vonnis wijst op bladzijde 6 in fine tevens op het volgende : “wat het “ideologisch 
uitgangspunt” betreft van de steller van het advies waaraan wordt verweten dat 
het de biologische vader uitsluit ten voordele van de echtgenoot van de moeder 
die het kind als het zijne heeft aanvaard, vloeit het begrip vader zoals het door 
de steller van dat advies — de heer K. — wordt opgevat, niet voort uit de een of 
andere absurde theorie die de eiser ongerijmd zou kunnen voorkomen, maar uit 
een begrip dat ruim verspreid is in verschillende ideeënstromingen en zelfs in het 
oud Burgerlijk Wetboek. Die visie is op het vlak van de “analyse” evenveel waard 
als de visie die de voorrang geeft aan het biologische vaderschap en zij heeft niet 
de pretentie de keuzes van de wetgever op de helling te zetten, onder meer in 
verband met de gevolgen die de nieuwe wet verbindt aan de biologische afstam-
ming”. De toelichting die de jeugdrechtbank aldus geeft bij het verslag houdt in 
dat het verslag geen rekening heeft gehouden met de afstammingswet waarvan 
men in deze procedure toepassing wil maken. 

Uit de bovenstaande toelichting volgt dat het verslag van de heer K. in dit 
dossier niet in aanmerking kan worden genomen als bewijs.
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Dat vonnis van 30 oktober 2007 kan trouwens niet worden aangevoerd in het 
onderzoek naar de belangen van het kind, daar het die kwestie aan de orde heeft 
gesteld binnen het kader van het onderzoek naar het recht op persoonlijke omgang 
en dat vonnis op hoger beroep vernietigd is door het arrest van 24 september 2009.

De [eisers] beroepen zich tevens op het verslag van professor G. van 13 juli 
2004. Dat verslag dat is opgemaakt zonder enig onderhoud met [de verweerder], 
heeft betrekking op de relaties tussen het kind, zijn moeder, haar echtgenoot 
en de verwekker, alsook op de mogelijkheid voor het kind om geregeld de nacht 
door te brengen buiten zijn vertrouwde familiekring. Het verslag eindigt met de 
vaststelling dat het hier eerder gaat om een juridisch dan om een wetenschappe-
lijk probleem en dat het uitgebrachte advies van wetenschappelijke en algemene 
aard is. Het wijst er evenwel op dat elke vorm van conflict zoveel mogelijk moet 
worden voorkomen. Nergens trekt het verslag de vaststelling van het vaderschap 
van [de verweerder] in twijfel. De [eisers] wijzen erop dat het volgens de heer G. 
psychologisch onmogelijk is twee vaders te hebben. Dat is trouwens niet de wens 
[van de verweerder] die zijn plaats van vader wil innemen en haar niet met [de 
eiser] wenst te delen, zoals hij herhaaldelijk heeft gezegd.

Ook mevrouw B. komt in haar verslag, dat is opgemaakt zonder enig onder-
houd met [de verweerder] tot het besluit dat de beslissing een zaak is van de 
rechter daar het hier niet gaat om een probleem van psychologische maar van 
burgerrechtelijke aard. Zij voegt eraan toe dat een psychologisch deskundigen-
onderzoek hier helemaal niet op zijn plaats is, daar het hier niet gaat over de 
geestelijke gezondheid van een van de partijen maar over de regels die binnen een 
samenleving gelden op het gebied van afstamming.

Die verslagen leveren, zowel naar de vorm, daar ze zijn opgemaakt zonder enig 
voorafgaand gesprek met [de verweerder], als naar de inhoud, niet het bewijs op 
dat de vaststelling van de afstamming kennelijk in strijd is met de belangen van 
het kind.

Hetzelfde geldt voor het verslag dat de heer M. opgemaakt heeft zonder [de 
verweerder] vooraf te ontmoeten en waarin hij genoegen neemt met de conclusie 
dat vaderschap niet kan worden gedeeld. Die vraag was hier niet aan de orde 
aangezien het de bedoeling was uit te maken of de vaststelling van de afstam-
ming ten aanzien van [de verweerder] in strijd is met de belangen van het kind 
nadat de afstamming van de eiser] op rechtsgeldige wijze was betwist.

Ten slotte en voor de eerste maal beroepen de [eisers] zich in hun conclusie in 
antwoord op het advies van het openbaar ministerie op artikel 24 van het Hand-
vest van de grondrechten dat vanaf 1 december 2009 in werking getreden is en zij 
betogen dat krachtens die bepaling het hoger belang van het kind een essentiële 
overweging is.

Hun redenering loopt evenwel mank in zoverre zij betogen dat het belang van 
het kind ernstig gevaar loopt als de afstamming langs vaderszijde in het gezin 
waarin het leeft zou worden vervangen door een nieuwe afstammingsband buiten 
het gezin, terwijl, zoals hierboven is gezegd, de rechtspositie van het kind binnen 
het gezin een dubbelzinnig karakter vertoont.

Ten slotte beroepen de [eisers] zich op artikel 8.1 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind (terloops moet worden opgemerkt dat die regel, als zij door [de 
verweerder] wordt aangevoerd, volgens hen geen klare, duidelijke en onvoorwaar-
delijke regel is die rechtstreeks van toepassing is) volgens hetwelk de Staten zich 
verbinden tot eerbiediging van het recht van het kind zijn of haar naam en familie-
betrekkingen zoals wettelijk erkend, te behouden zonder onrechtmatige inmenging.

In dit geval zou de vaststelling van de afstamming ten aanzien [van de 
verweerder] een bij de wet erkende band instellen en doet de omstandigheid dat 
zij is gewijzigd niet ter zake.
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Bovendien is het niet de bedoeling dat het kind zou worden gescheiden van zijn 
ouders maar dat het recht op vaderschap van de biologische vader zou worden 
erkend. Dat zal weliswaar tot gevolg hebben dat het kind gescheiden ouders zal 
hebben maar niet dat het er geen meer zal hebben.

Ten overvloede moet erop worden gewezen dat de opvoedkundige bekwaam-
heid [van de verweerder] nooit in twijfel is getrokken en dat nooit is gezegd dat 
hij geen goede vader zou zijn. Bovendien moet eraan worden herinnerd dat [de 
verweerder] reeds op 30 januari 2004, dus enkele dagen na zijn geboorte, schrif-
telijk zijn wil te kennen heeft gegeven om een rol te spelen in het leven van B.

[De eiseres] blijft aldus in gebreke te bewijzen dat de vaststelling van de afstam-
ming ten aanzien [van de verweerder] kennelijk in strijd zou zijn met de belangen 
van het kind, en met name bewijst zij niet dat de vertraging bij de vaststelling 
van die band in ernstige mate afbreuk zou doen aan de belangen van het kind.

De rechtsvordering [van de verweerder] moet daarom gegrond worden verklaard.

Kosten

De [eisers] worden veroordeeld in de kosten van beide instanties”.

Grieven

Om de in het middel weergegeven redenen beslist het arrest dat bij de beoorde-
ling van de belangen van het kind enkel de vaststelling van de door de verweerder 
opgeëiste afstamming in aanmerking moest worden genomen en niet de betwis-
ting van het vaderschap van de eiser, dat die beoordeling geen betrekking kon 
hebben op de gevolgen van de op grond van artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek 
vastgestelde afstammingsband en dat zij enkel van marginale aard mocht zijn.

Eerste onderdeel

Het arrest beslist dat “de [eisers] ten onrechte betogen dat het enige wat telt 
de vraag is of het niet kennelijk in strijd is met de belangen van B. om hem 
zomaar plots zijn vader af te nemen en die uit zijn leven te bannen als vader, daar 
artikel 332quinquies geen betrekking heeft op de betwisting van het vaderschap 
maar wel op het onderzoek ervan ; het is dus zaak te weten welke band er tussen 
B. en [de verweerder] bestaat”.

Aldus beslist het dat het alleen kan nagaan of het ten aanzien van de verweerder 
niet kennelijk in strijd is met de belangen van het kind als zijn band van afstam-
ming van die verweerder zou worden vastgesteld en dat het niet kan nagaan of de 
krachtens artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek gewezen beslissing waarbij het 
vaderschap van de verweerder in de plaats gesteld wordt van dat van de eiser niet 
in strijd is met de belangen van het kind.

Het arrest beslist dat “bij het onderzoek van de belangen van het kind hier 
moet worden uitgegaan van het doel van de rechtsvordering dat te dezen erin 
bestaat aan het kind de rechten toe te kennen die verbonden zijn aan de biologi-
sche afstamming en niet van de uitoefening van rechten die uit de afstamming 
afgeleid zijn (uitoefening van het ouderlijk gezag, recht op huisvesting)”. Aldus 
beslist het arrest dat het bij het toezicht op de belangen van het kind geen acht 
mag slaan op de gevolgen die voor het kind voortvloeien uit het verlies van zijn 
bestaande afstamming langs vaderszijde en van de gevolgen van die afstamming, 
zoals zijn naam en de uitoefening, te zijnen aanzien, van alle met het ouderlijk 
gezag verbonden prerogatieven, zoals huisvesting en het recht op opvoeding.

Die overwegingen zijn onwettig.

Artikel 318, § 5, Burgerlijk Wetboek als bedoeld in het middel bepaalt dat “de 
vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de 
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 biologische vader van het kind te zijn, maar gegrond is als diens vaderschap is 
komen vast te staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt 
brengt van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker 
met zich. De rechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies is 
voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering afgewezen”.

Die bepaling voert een vorm van rechtsvordering “beide ineens” in, in die 
betekenis dat de beslissing van de rechter waarbij de op die bepaling gegronde 
vordering wordt toegewezen tot gevolg heeft, enerzijds, dat het bij artikel 315 
Burgerlijk Wetboek ingevoerde vermoeden van vaderschap van de man vervalt, 
anderzijds, dat die tenietgedane afstammingsband vervangen wordt door een 
 juridische afstammingsband tussen het kind en zijn biologische vader.

Daaruit volgt dat de artikelen 318, § 5, en 332quinquies, Burgerlijk Wetboek in 
onderling verband moeten worden beschouwd en dat de belangen van het kind in 
hun geheel moeten worden bekeken met inachtneming zowel van zijn banden met 
zijn wettelijke vader als van die met zijn biologische vader en dus met inachtne-
ming van de gevolgen die voor het kind voortvloeien uit het eventuele verlies van 
zijn wettelijke afstamming en de hieraan verbonden gevolgen.

De reden waarom voormeld artikel 332quinquies, § 2, bij de beoordeling van de 
belangen van het kind de vaststelling van zijn afstamming in aanmerking neemt, 
bestaat erin dat die tekst, op zichzelf beschouwd, slechts betrekking heeft op een 
vordering tot onderzoek naar het vaderschap die bedoeld is om de afstamming 
langs vaderszijde vast te stellen van een kind dat geen vader heeft.

Als het artikel daarentegen in onderling verband gezien wordt met het 
artikel 318, § 5, Burgerlijk Wetboek dat doelt op het aparte geval waarin iemand 
die beweert de biologische vader van het kind te zijn een rechtsvordering instelt 
die zowel strekt tot betwisting van het vaderschap van de echtgenoot van de 
moeder van het kind als tot vaststelling van zijn eigen vaderschap, moeten de 
belangen van het kind in hun geheel worden bekeken waarbij zowel moet worden 
gelet op de eventuele verdwijning van zijn wettelijke afstamming langs vaders-
zijde en de gevolgen van die verdwijning als op de vervanging van die wettelijke 
afstamming door de nieuwe afstamming ten aanzien van zijn biologische vader.

Een dergelijke beoordeling waarbij de belangen van het kind in hun geheel 
worden bekeken is niet alleen geboden wegens het onderling verband tussen de 
artikelen 318, § 5, en 332quinquies, Burgerlijk Wetboek maar is tevens vereist 
wegens artikel 22bis, vierde lid, Grondwet en de in het middel aangewezen bepa-
lingen van supranationaal recht (de artikelen 24.2 en 3 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie van 12 december 2007 dat krachtens het in 
het middel aangegeven artikel 6.9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
dezelfde waarde heeft als de verdragen, en artikel 3.1 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind van 20 november 1989) volgens welke “het hoger belang van 
het kind een essentiële overweging vormt”. De eisers hadden zich hierop uitdruk-
kelijk beroepen in de conclusie waarin zij antwoorden op het schriftelijk advies 
van het openbaar ministerie.

Bijgevolg verantwoordt het arrest niet naar recht de beslissing volgens welke 
de rechter enkel mag nagaan of de vaststelling van de afstammingsband van het 
kind met de verweerder niet kennelijk in strijd is met de belangen van het kind 
en hij niet mag nagaan of het feit dat die afstamming in de plaats komt van de 
wettelijke afstamming en de aan die afstamming verbonden gevolgen opgeheven 
worden, niet in strijd zijn met de belangen van dat kind (schending van alle in het 
middel aangewezen bepalingen, inzonderheid van de artikelen 318, § 5, en 332quin-
quies, Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 24.2 en 24.3 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie van 12 december 2007 en 3.1 van het Verdrag 
inzake de rechten van het kind van 20 november 1989).
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Tweede onderdeel

Het arrest beslist dat de toetsing van de belangen van het kind marginaal moet 
blijven en dat de rechter enkel moet nagaan of de vaststelling van de afstam-
mingsband met de biologische vader kennelijk in strijd is met de belangen van 
het kind of daar in ernstige mate afbreuk aan zou doen.

Die overwegingen zijn onwettig.

Weliswaar doelt artikel 332quinquies, § 2, op een vaststelling van afstamming 
die kennelijk in strijd is met de belangen van het kind.

Krachtens de in het middel aangegeven algemene rechtsbeginselen evenwel 
mag de rechter die voorwaarde niet toepassen, aangezien zij een schending 
inhoudt van de bepalingen van internationaal recht (artikel 3.1 van het Verdrag 
van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind) en van gemeenschapsrecht 
(artikel 24.2 en 24.3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
van 12 december 2007, dat krachtens het in het middel aangegeven artikel 6 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie dezelfde waarde heeft als de verdragen). 
Volgens die bepalingen vormt het hoger belang van het kind voor de rechter 
de eerste overweging. Dat sluit uit dat de toetsing van dat belang alleen van 
marginale aard zou mogen zijn en dat de rechter enkel acht zou mogen slaan 
op omstandigheden die kennelijk in strijd zijn met de belangen van het kind of 
daaraan in ernstige mate afbreuk zouden doen.

Daaruit volgt dat het arrest, zelfs afgezien van de in het eerste onderdeel 
aangeklaagde onwettigheden, niet naar recht verantwoord is, in zoverre het zijn 
beslissing grondt op een voorwaarde die in strijd is met bepalingen van internati-
onaal recht en van gemeenschapsrecht waaraan het de voorrang diende te geven 
(schending van de artikelen 318, § 1 en 5, en 332quinquies, § 2, Burgerlijk Wetboek, 
24.2 en 24.3 van het Handvest van de grondrechten van 12 december 2007, 6.1 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie en 3.1 van het Verdrag van 20 november 
1989 inzake de rechten van het kind, die in het middel worden aangegeven, alsook 
de aldaar aangegeven algemene rechtsbeginselen).

Derde onderdeel

1. Het in de aanhef van het middel vermelde artikel 22bis, vierde lid, Grondwet 
waarin het beginsel wordt vastgelegd dat omschreven wordt in de bepalingen van 
internationaal en Europees recht, bepaalt dat “het belang van het kind de eerste 
overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat”.

Artikel 318, § 5, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vordering tot betwisting die 
wordt ingesteld door de persoon die beweert de biologische vader van het kind te 
zijn, maar gegrond is als diens vaderschap is komen vast te staan. De beslissing 
welke de vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststel-
ling van de afstammingsband van de verzoeker met zich. De rechtbank gaat na 
of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval 
wordt de vordering afgewezen”.

Artikel 332quinquies, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, “indien het 
verzet uitgaat van een minderjarig kind dat niet ontvoogd is en de volle leeftijd 
van twaalf jaar heeft bereikt, of van degene van de ouders ten aanzien van wie de 
afstamming vaststaat, de rechtbank, zonder afbreuk te doen aan § 3, de vordering 
slechts afwijst indien ze betrekking heeft op een kind dat minstens één jaar oud 
is op het ogenblik van de indiening ervan, en de vaststelling van de afstamming 
kennelijk strijdig is met de belangen van het kind”.

Die tekst moet evenwel worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 22bis, 
vierde lid, Grondwet, volgens hetwelk het belang van het kind de eerste overwe-
ging dient te zijn van de rechter en voor hem geen marginale overweging mag 
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zijn. Die tekst sluit alleen de maatregelen uit die kennelijk strijdig zijn met de 
belangen van het kind.

In zoverre het arrest beslist dat de toetsing van de belangen van het kind 
marginaal moet zijn en dat de rechter alleen dient na te gaan of de vaststelling 
van de afstammingsband met de biologische vader kennelijk in strijd is met de 
belangen van het kind of in ernstige mate aan die belangen afbreuk zou doen, en 
in zoverre het beslist dat het toezicht op de belangen van het kind marginaal en 
niet primordiaal is, schendt het de artikelen 318, § 5 en 332quinquies, eerste lid, 
Burgerlijk Wetboek, artikel 22bis, vierde lid, Grondwet, alsook de overige bepa-
lingen en algemene beginselen die in het middel zijn aangegeven.

2. Zelfs als het artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek aldus 
zou moeten worden uitgelegd dat de rechter de belangen van het kind enkel op 
marginale wijze zou mogen toetsen, dan nog zou het niet mogen worden toegepast 
daar het strijdig zou zijn met het artikel 22bis, vierde lid, Grondwet.

Het arrest dat de toepassing van die wetsbepaling grondt op een uitlegging die 
in strijd is met artikel 22bis, vierde lid, Grondwet, schendt bijgevolg artikel 22bis, 
vierde lid, Grondwet (schending van voormeld artikel 22bis Grondwet, misken-
ning van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een bepaling toe te 
passen die in strijd is met een hogere rechtsregel en, voor zoveel nodig, schending 
van artikel 142, inzonderheid tweede lid, 3o, Grondwet en van artikel 26, § 1, 3o, 
van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof van 6 januari 1989).

De eisers verzoeken bijgevolg het Hof subsidiair om aan het Grondwettelijk 
Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen overeenkomstig artikel 2, § 1, 3o, 
van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof : “Is artikel 332quinquies, eerste 
lid, Burgerlijk Wetboek, als het letterlijk wordt uitgelegd in de betekenis dat 
de rechtbank het daarin bedoelde verzoek alleen mag afwijzen “als de vaststel-
ling van de afstamming kennelijk strijdig is met de belangen van het kind” (wat 
een marginale toetsing van die belangen impliceert), in strijd met artikel 22bis, 
vierde lid, Grondwet volgens hetwelk “het belang van het kind de eerste overwe-
ging is bij elke beslissing die het kind aangaat”” ?

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Het arrest grondt zijn beslissing niet op artikel 2229 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 318, § 1, Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 

1 juli 2006, bepaalt dat, tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien 
van de echtgenoot, het vermoeden van vaderschap kan worden betwist 
door de persoon die het vaderschap van het kind opeist.

Krachtens artikel 331nonies van dit wetboek wordt het bezit van staat, 
dat voortdurend moet zijn, bewezen door feiten die samen of afzonderlijk, 
de betrekking van afstamming aantonen. Die feiten zijn onder meer :

 — dat degene van wie wordt gezegd dat het kind afstamt, het als zijn 
kind heeft behandeld ;

 — dat het kind die persoon heeft behandeld als zijn vader of moeder ;
 — dat het kind als zijn kind wordt erkend door de familie en in de 

maatschappij ;
 — dat de openbare overheid het als zodanig beschouwt.
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Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 juli 2006 blijkt 
dat de wetgever zoveel mogelijk het gezin van het kind heeft willen 
beschermen door het bezit van staat dat overeenkomt met de toestand 
van een kind dat door allen als het werkelijk kind van zijn ouders wordt 
beschouwd, te behouden zelfs als dat niet overeenstemt met de biologi-
sche afstamming.

Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat het bezit van staat dat 
het instellen van de vordering tot betwisting van vaderschap belet, niet 
dubbelzinnig mag zijn.

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

Het arrest beslist dat het ondubbelzinnig karakter van het bezit van 
staat impliceert dat “degenen die het kind als hun eigen kind behandelen 
dat moeten doen als ouders en niet om andere redenen zoals affectie, 
plichtsbesef, liefdadigheid, de belofte aan de ouders, de wens om het 
kind van de echtgenoot op te nemen met het oog op verzoening…, zonder 
dat de gewekte schijn voor andere interpretaties vatbaar mag zijn”.

Het arrest leidt uit de aan het hof van beroep voorgelegde gegevens 
af dat, “hoewel [de eiser] zich al jarenlang als een vader gedragen heeft 
jegens het kind, het bezit van staat dubbelzinnig is aangezien hij zijn 
vaderrol niet van meet af aan heeft opgenomen, het kind heeft aanvaard 
om zijn huwelijksleven te kunnen voortzetten, dus met het oog op de 
verzoening van de echtgenoten”, en dat “tal van mensen van ver buiten 
de naaste familie en vrienden van het paar” wisten wie de vader was van 
het kind.

Het arrest dat niet als regel aanneemt dat het bezit van staat dubbel-
zinnig is zodra het kind van de echtgenoot wordt opgenomen om het 
huwelijk te redden, schendt de artikelen 318, § 1, en 331nonies Burgerlijk 
Wetboek niet door uit die feitelijke beoordeling af te leiden dat het bezit 
van staat dubbelzinnig was hoewel de eiser zich in de praktijk jarenlang 
gedragen heeft als de vader van het kind.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

Artikel 25, § 1, van de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepa-
lingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen 
van de afstamming en de gevolgen ervan bepaalt dat, in afwijking van 
artikel 330, § 1, vierde lid, Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij deze 
wet, en van artikel 318, § 1, tweede lid, van dat wetboek, zoals ingevoegd 
bij deze wet, de erkenning en het vermoeden van vaderschap van de 
echtgenoot kunnen worden betwist door de persoon die het moederschap 
of vaderschap van het kind opeist gedurende een termijn van een jaar 
vanaf de inwerkingtreding van deze wet, zelfs indien er meer dan een 
jaar verstreken zou zijn sedert de geboorte of het ontdekken van de 
geboorte van het kind.

Die bepaling sluit de toepassing van de bijzondere termijn voor het 
instellen van de erin bedoelde vordering niet uit wanneer het kind reeds 
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op het tijdstip van de inwerkingtreding ervan een voortdurend bezit van 
staat had ten aanzien van zijn wettelijke vader.

Het onderdeel dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.

Vierde onderdeel

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de aan de 
persoon verbonden gevolgen enkel kunnen terugwerken tot het tijdstip 
van de verwekking van het kind als het in zijn belang is. Bovendien 
hebben de artikelen 725, 1o, en 906 Burgerlijk Wetboek geen betrekking 
op de betwisting van vaderschap.

In zoverre het middel de schending van die bepalingen aanvoert, is het 
niet ontvankelijk.

De rechter heeft zijn overtuiging kunnen gronden op de “talrijke 
procedures die [de verweerder] heeft ingesteld teneinde zich een 
regeling of recht van omgang met [het kind] te doen toekennen” en 
“teneinde een deskundige te doen aanwijzen om uit te maken of het in 
het belang van het kind is het geheim over zijn afstamming nog langer 
te bewaren”, welke “procedures bekend waren in de brede kringen van 
het echtpaar”.

Het arrest beslist niet dat de gevolgen van het bezit van staat zouden 
worden aangetast door de bijzondere termijn waarbinnen de in artikel 25, 
§ 1, van de wet van 1 juli 2006 bedoelde vordering moet worden ingesteld. 

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

Het arrest beslist dat “het kind er belang bij heeft zijn biologische 
vader te kennen, a fortiori als die met hem een afstammingsband wil 
hebben”, dat “die biologische waarheid, ingeval zij zou inhouden dat [de 
verweerder] de vader is, het kind dan nog niet belet een harmonieuze 
relatie te hebben met de echtgenoot van zijn moeder”, dat de relatiepro-
blemen “worden gecompenseerd door de vaststelling van gezinsbanden 
die meer stroken met de biologische en sociologische realiteit als men 
ervan uitgaat dat de toestand van het kind reeds nu in ruime kringen 
bekend is”, dat de “redenering van de eisers mank loopt […] in zoverre 
zij betogen dat het belang van het kind ernstig gevaar loopt als de 
afstamming langs vaderszijde in het gezin waarin het leeft zou worden 
vervangen door een nieuwe afstammingsband buiten dat gezin, terwijl, 
zoals hierboven is gezegd, te dezen de rechtspositie van het kind binnen 
het gezin een dubbelzinnig karakter vertoont zoals hierboven is gezegd” 
en “dat het niet de bedoeling is dat het kind zou worden gescheiden van 
zijn ouders maar dat het recht op vaderschap van de biologische vader 
zou worden erkend. Dat zal weliswaar tot gevolg hebben dat het kind 
gescheiden ouders zal hebben maar niet dat het er geen meer zal hebben”.

Bij de beoordeling van de belangen van het kind houdt het arrest aldus 
rekening met de verdwijning van zijn band van afstamming met de eiser 
en met de gevolgen van die verdwijning.
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Die overwegingen hebben tot gevolg dat de in het onderdeel bekriti-
seerde rechtsgronden overtollig zijn.

Het onderdeel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek 
wijst de rechtbank, indien het verzet tegen de vordering tot betwisting 
van het vaderschap uitgaat van degene van de ouders ten aanzien van 
wie de afstamming vaststaat, de vordering slechts af indien de vaststel-
ling van de afstamming kennelijk strijdig is met de belangen van het 
kind.

Het middel betoogt dat voornoemd artikel in strijd is, enerzijds, met 
artikel 3.1 van het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake 
de rechten van het kind, anderzijds, met de artikelen 24.2 en 3 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 12 december 
2007.

De regel van een internationaal verdrag heeft slechts directe werking 
als zij voldoende nauwkeurig en volledig is.

Artikel 3.1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt 
dat bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden 
genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappe-
lijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of 
wetgevende lichamen, de belangen van het kind de eerste overweging 
vormen.

Artikel 3 van het Handvest van de grondrechten legt het recht op mense-
lijke integriteit vast. Artikel 24.2 van het Handvest bepaalt dat bij alle 
handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht 
door overheidsinstanties of particuliere instellingen, de belangen van 
het kind een essentiële overweging vormen. Artikel 24.3 bepaalt dat 
ieder kind het recht heeft regelmatig persoonlijke betrekkingen en 
rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij 
dit tegen zijn belangen indruist.

Geen van die bepalingen is op zich voldoende nauwkeurig en volledig 
om directe werking te kunnen hebben, omdat zij aan de Staat verschil-
lende mogelijkheden laten om aan de vereisten van het belang van 
het kind te voldoen. Zij kunnen geen subjectieve rechten en verplich-
tingen doen ontstaan voor particulieren. Zij bieden met name de Staat 
en de verdragsluitende overheden de mogelijkheid om de belangen 
van het kind bij de wijze van vaststelling van de biologische afstam-
ming zo goed mogelijk te behartigen. De artikelen 318, 331nonies en 332 
Burgerlijk Wetboek bevatten een regeling die de belangen van het kind 
beschermt.

Het staat niet aan de rechter om de wettelijke regeling tot bescher-
ming van de belangen van het kind te vervangen door zijn eigen beoorde-
ling die volgens hem passender is.

Overeenkomstig artikel 51 van het voormelde Handvest van de grond-
rechten, zijn de bepalingen van dit handvest bovendien enkel tot de 
lidstaten gericht wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. 
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Artikel 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek brengt dat recht niet 
ten uitvoer.

Het onderdeel faalt naar recht.

Derde onderdeel

Krachtens artikel 318, § 5, Burgerlijk Wetboek is de vordering tot 
betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de biologi-
sche vader van het kind te zijn, maar gegrond als diens vaderschap is 
komen vast te staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting 
inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de afstammings-
band van de verzoeker met zich. De rechtbank gaat na of de voorwaarden 
van artikel 332quinquies zijn vervuld. In ontkennend geval wordt de 
vordering afgewezen.

Krachtens artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek 
wijst de rechtbank, indien het verzet uitgaat van degene van de ouders 
van het kind ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, de vordering 
slechts af indien de vaststelling van de afstamming kennelijk strijdig is 
met de belangen van het kind.

Het arrest beslist dat het onderzoek betreffende de vraag “of de vast-
stelling van de afstamming kennelijk strijdig is met het belang van het 
kind” “een opportuniteitstoetsing veronderstelt die marginaal moet 
blijven”, dat “het [aan de eiser] staat te bewijzen dat de vaststelling van 
de afstamming ten aanzien [van de verweerder] kennelijk strijdig is met 
het belang van [het kind]” en dat “de verslagen […] het niet mogelijk 
maken te bewijzen dat de vaststelling van zijn afstamming kennelijk 
strijdig is met het belang van het kind”.

Artikel 22bis, vierde lid, Grondwet bepaalt dat het belang van het kind 
de eerste overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat.

Het onderdeel werpt de vraag op of artikel 332quinquies, § 2, eerste 
lid, Burgerlijk Wetboek, als het aldus wordt uitgelegd dat de rechter 
de belangen van het kind enkel marginaal moet toetsen, artikel 22bis 
Grondwet schendt.

Overeenkomstig artikel 26, § 1, 3o, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof, doet het Grondwettelijk Hof, bij wijze van 
prejudiciële beslissing, uitspraak bij wege van arrest op vragen omtrent 
de schending door een wet van de artikelen van titel II “De Belgen en 
hun rechten” van de Grondwet.

Krachtens artikel 26, § 2, van voornoemde wet is het Hof gehouden 
de in het dictum van dit arrest gestelde vraag voor te leggen aan het 
Grondwettelijk Hof.

Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof zal hebben geant-

woord op de volgende prejudiciële vraag :
Schendt artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek 

artikel 22bis, vierde lid, Grondwet als het aldus wordt uitgelegd dat de 
rechter de belangen van het kind enkel marginaal moet toetsen ?
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2 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en mevr. Nudelholc.

N° 146

1o kamer — 2 maart 2012
(C.11.0089.F)

1o CaSSaTIeBeroep. — BurgerLIjke zakeN. — BeSLISSINgeN VaTBaar Voor 
CaSSaTIeBeroep. — gemIS aaN BeLaNg of BeSTaaNSreDeN. — gemIS aaN BeLaNg. 
— BeSLISSINg DIe De eISer BeNaDeeLT. — oNTVaNkeLIjkHeID.

2o korT geDINg. — aLgemeeN. — BeVoegDHeID. — maaTregeLeN ToT Bewa-
rINg VaN reCHT. — omVaNg.

1o Het cassatieberoep tegen het dictum van het bestreden arrest dat de eiser 
benadeelt is ontvankelijk.

2o Als de zaak spoedeisend is, kan de rechter in kort geding maatregelen tot 
bewaring van recht bevelen, indien er een schijn van rechten is die het nemen 
van een dergelijke beslissing verantwoordt ; hij mag hierbij geen declaratoir 
van rechten doen, noch de rechtspositie van de partijen definitief regelen  (1). 
(Artt. 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek)

(B. e.a. T. D. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 13 oktober 2010 van 
het hof van beroep te Bergen.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebraht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eisers voeren een middel aan :

Geschonden wetsbepalingen

 — de artikelen 1134, 1135, 1184, 2044, 2048, 2049 en 2052 Burgerlijk Wetboek ;
 — de artikelen 5, 9, 563, 584, 593, 621, 868, 883 en 895 Gerechtelijk Wetboek ;
 — artikel 149 Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest beslist dat het door de eisers op 29 maart 2002 ingestelde 
hoger beroep geen bestaansreden meer heeft omdat de eisers en de voorlopig 
bewindvoerder op 5 april 2002 een dading hebben aangegaan, veroordeelt de eisers 
tevens om aan elke verweerder een schadevergoeding van 4.000 euro te betalen 

  (1)  Cass. 8 sept. 2008, AR C.07.0263.F, AC 2008, nr. 455.
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wegens tergend en roekeloos geding en veroordeelt hen tot betaling van een 
rechtsplegingsvergoeding van 7.000 euro op grond dat “uit het geheel van de hier-
boven vermelde gegevens, namelijk de verschillende brieven die de raadslieden 
van de partijen eind maart 2002 — begin april 2002 met elkaar hebben gewisseld, 
uit de betalingen die de (eisers) als gevolg hiervan hebben gedaan alsook uit de 
inhoud van de appelconclusie waarin (de eisers) klaar en duidelijk herinneren 
aan het feit dat (zij) de “uit de dading voortvloeiende verbintenissen stipt zijn 
nagekomen” volgt dat het hoger beroep dat (de eisers) bij het op 29 maart 2002 
op de griffie van het hof van beroep neergelegde verzoekschrift hebben ingesteld 
tegen de beschikking van de voorzitter van 27 maart 2002, geen bestaansreden 
meer heeft” en dat “binnen het kader van de rechtspleging in kort geding, onver-
minderd het onderwerp van de vordering, de neerlegging van het verslag van de 
informaticavennootschap Organi op 24 september 2009 en de conclusies die het 
bevat, geen invloed hebben op de toepassing van de door (de eisers) aangehaalde 
artikelen van het Burgerlijk Wetboek (1134, 1184).”

Grieven

De dading die de wederkerige overeenkomst is waarbij partijen een gerezen 
geschil beëindigen, of een toekomstig geschil voorkomen, heeft tussen de partijen 
kracht van gewijsde in hoogste aanleg en verbindende kracht zodat elke partij 
haar respectievelijke verbintenissen nauwgezet moet nakomen.

Zoals elke wederkerige overeenkomst kan de dading beëindigd worden als een 
van de partijen de erin vervatte verbintenissen niet nakomt, daar artikel 1184 
Burgerlijk Wetboek erop van toepassing is, zodat de medecontractant die zich 
benadeeld acht door de fout bestaande in de niet-uitvoering van de dading de 
ontbinding ervan mag vorderen voor de rechter.

De gerechtelijke ontbinding die wordt uitgesproken heeft in de regel met terug-
werkende kracht tot gevolg dat de partijen worden teruggeplaatst in de situatie 
waarin zij zich bevonden voor het sluiten van het contract.

De rechter voor wie een van de gedingvoerende partijen de exceptie van dading 
opwerpt tegen de rechtsvordering van de tegenpartij, dient, op straffe van schen-
ding van artikel 5 Gerechtelijk Wetboek en zelfs als zijn volstrekte bevoegd-
heid de uitzondering is, daarover uitspraak te doen, daar de rechter voor wie 
de vordering wordt gebracht tevens uitspraak moet doen over alle tussenge-
schillen die rijzen naar aanleiding van die vordering, tenzij de wet uitdrukke-
lijk anders bepaalt. Die bevoegdheid volgt uit het onderling verband tussen de 
artikelen 9, 563, 593, 621, 868, 883 en 895 Gerechtelijk Wetboek. Dat geldt eveneens 
voor de rechter die in kort geding uitspraak moet doen krachtens artikel 584 
 Gerechtelijk Wetboek.

Daaruit volgt noodzakelijkerwijs dat, wanneer de partij tegen wie de exceptie 
van dading wordt opgeworpen beweert dat die dading nietig is of moet worden 
ontbonden omdat de excipiens zijn verbintenissen niet nakomt, de rechter voor 
wie de verweerder of de gedaagde in hoger beroep de exceptie opwerpt, over die 
kwestie uitspraak moet doen. Zijn bevoegdheid om kennis te nemen van de vorde-
ring of van het rechtsmiddel hangt hierbij af van de rechtsgeldigheid en de reële 
uitwerking van de voor hem aangevoerde dading die, in geval van ontbinding, 
elke uitwerking verliest ab initio.

Het hof van beroep had na de heropening van het debat kennisgenomen van een 
conclusie waarin de eisers hadden aangevoerd dat de door de verweerders aange-
voerde dading voor laatstgenoemden de verplichting inhield om hun de gelden 
van derden terug te geven die de eisers in hun plaats hadden voorgeschoten en 
dat de niet-nakoming van die verbintenis bleek uit het op 24 september 2009 inge-
diende verslag van de gerechtsdeskundige Organi.
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Zij verzochten bijgevolg het hof van beroep om de tegen hun rechtsmiddel 
aangevoerde dading waardoor dat rechtsmiddel volgens de verweerders geen 
bestaansreden meer had, ontbonden te verklaren wegens ernstige tekortko-
ming aan hun uit de dading voortvloeiende contractuele verbintenissen, daar die 
ontbinding elke uitwerking kon ontnemen aan de dading, en meer bepaald een 
einde kon maken aan het in artikel 2052 Burgerlijk Wetboek bepaalde gevolg, en 
dat reeds vanaf het tijdstip waarop de dading was aangegaan.

Het bestreden arrest dat de door de verweerders opgeworpen exceptie van 
dading aanneemt, heeft derhalve niet wettig op grond dat de appelrechter geen 
uitspraak diende te doen over het geschil zelf en dat het verslag van de gerechts-
deskundige dat de eisers hadden aangevoerd als bewijs van het feit dat de verweer-
ders de uit de dading voortvloeiende verbintenissen niet waren nagekomen, niet 
kon worden gebruikt in de rechtspleging in kort geding, kunnen beslissen dat het 
door de eisers opgeworpen verweermiddel niet hoefde te worden onderzocht en 
dat de rechter geen uitspraak hoefde te doen over de vordering tot gerechtelijke 
ontbinding van de door hen aangegane dading (schending van alle in het middel 
aangegeven bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet).

Het bestreden arrest is althans niet regelmatig met redenen omkleed daar het 
de redenen in feite en in rechte niet aangeeft waarom het door de eisers aange-
voerde deskundigenverslag geen weerslag heeft op de door de verweerders opge-
worpen dading en het Hof bijgevolg niet in staat is zijn wettigheidstoezicht uit te 
oefenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, opgeworpen 
door de verweerders : het cassatieberoep heeft geen belang.

De eisers verwijten het bestreden arrest dat het beslist dat hun hoger 
beroep geen bestaansreden meer heeft ten gevolge van de dading.

De eisers hebben er belang bij dat dictum te bekritiseren daar het hen 
benadeelt.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Middel zelf

Als de zaak spoedeisend is, kan de rechter in kort geding maatregelen 
tot bewaring van recht bevelen, indien er een schijn van recht is die het 
nemen van een beslissing verantwoordt ; hij mag hierbij geen declaratoir 
van rechten doen, noch de rechtspositie van de partijen definitief regelen. 

Uit het op 10 februari 2010 in de zaak gewezen arrest waarnaar het 
bestreden arrest verwijst blijkt dat de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, uitspraak doende in kort geding, bij de bestreden beschik-
king die uitvoerbaar is bij voorraad, de eisers heeft veroordeeld tot beta-
ling van verschillende bedragen aan de verweerster.

Het bestreden arrest beslist, zonder op dat punt te worden bekriti-
seerd, dat de eisers en de verweerders achteraf een dading hebben aange-
gaan, dat “die dading door [de eisers] stipt werd uitgevoerd, […] zodat 
de voorlopig bewindvoerder [van de verweerster] ervan afgezien heeft de 
bestreden beschikking uit te voeren […] en een nieuwe dagvaarding in 
“kort geding bij voorraad” te doen betekenen”.
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In hun appelconclusie verzochten de eisers “de rechter om de ontbin-
ding van de dading uit te spreken” op grond dat uit het door hun neer-
gelegde deskundigenverslag volgens hen bleek dat de verweerders hun 
verbintenissen niet waren nagekomen.

Het bestreden arrest beslist dat, onverminderd de uitspraak over de 
vordering zelf, het hof van beroep “binnen het kader van de rechtsple-
ging in kort geding” niet bevoegd is om de vordering van de eisers te 
onderzoeken die ertoe strekt de dading te doen ontbinden omdat volgens 
hen de verweerders hun verbintenissen niet waren nagekomen.

Het bestreden arrest dat het Hof aldus de mogelijkheid biedt zijn 
wettigheidstoezicht uit te oefenen, is regelmatig met redenen omkleed 
en verantwoordt naar recht zijn beslissing dat “het hoger beroep [van de 
eisers] geen bestaansreden meer heeft”.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

2 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer Van Omme-
slaghe.

N° 147

3o kamer — 5 maart 2012
(C.11.0107.F)

1o opeNBare orDe. — BegrIp.

2o weTTeN. DeCreTeN. orDoNNaNTIeS. BeSLuITeN. — aLLerLeI. 
— koNINkLIjk BeSLuIT Nr. 10 VaN 15 okToBer 1934. — TermIjNmarkT. — Ter 
BeurS geNoTeerDe effeCTeN. — orDergeVer. — VerrICHTINg. — weTTeLIjke 
DekkINg. — opDraCHTgeVer. — VerpLICHTINg. — VerzuIm. — BeSCHermINg VaN 
prIVéBeLaNgeN. — geVoLgeN.

3o BeurS. — koNINkLIjk BeSLuIT Nr. 10 VaN 15 okToBer 1934. — TermIjNmarkT. 
— Ter BeurS geNoTeerDe effeCTeN. — orDergeVer. — VerrICHTINg. — weTTe-
LIjke DekkINg. — opDraCHTgeVer. — VerpLICHTINg. — VerzuIm. — BeSCHer-
mINg VaN prIVéBeLaNgeN. — geVoLgeN.

4o wISSeLageNT. — koNINkLIjk BeSLuIT Nr. 10 VaN 15 okToBer 1934. — TermIjN-
markT. — Ter BeurS geNoTeerDe effeCTeN. — orDergeVer. — VerrICHTINg. 
— weTTeLIjke DekkINg. — opDraCHTgeVer. — VerpLICHTINg. — VerzuIm. — 
BeSCHermINg VaN prIVéBeLaNgeN. — geVoLgeN.

1o Een wet is van openbare orde wanneer zij de wezenlijke belangen van de 
Staat of van de gemeenschap betreft of, in het privaatrecht, de juridische 
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grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de samen-
leving berust  (1).

2o, 3o en 4o Luidens artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 10 van 
15 oktober 1934 betreffende de termijnhandel in de ter beurs genoteerde 
effecten, zoals het te dezen van toepassing is, is tot het instellen van een 
rechtsvordering niet toegelaten de lasthebber die van de ordergever de wette-
lijke dekking niet heeft geëist of die zich niet heeft gedragen naar de bepa-
lingen van artikel 4 ; die grond van niet-ontvankelijkheid, die wordt opgelegd 
om de privébelangen van de ordergever te vrijwaren, is niet van openbare 
orde ; hieruit volgt dat die grond alleen door de ordergever kan worden opge-
worpen en dat hij door hem kan worden gedekt1. (Artt. 4 en 6, eerste lid, 
KB nr. 10 van 15 okt. 1934, zoals het te dezen van toepassing is)

(T. e.a. T. CBC BaNk N.V.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 7 oktober 2010.

De zaak is bij beschikking van 13 februari 2012 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 20 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan, waarvan een 
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Een wet is van openbare orde wanneer zij de wezenlijke belangen van 
de Staat of van de gemeenschap betreft of, in het privaatrecht, de juri-
dische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van 
de samenleving berust.

Luidens artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 10 van 15 oktober 1934 
betreffende de termijnhandel in de ter beurs genoteerde effecten, zoals 
het te dezen van toepassing is, is degene die order geeft om ter beurs 
genoteerde effecten op termijn in te kopen of te verkopen, verplicht bij 
wijze van pand, aan de wisselagent of aan de bankier, die van hem last 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 147.
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ontvangt het order uit te voeren of te doen uitvoeren, een dekking te 
leveren overeenkomstig het bepaalde bij artikel 2.

Artikel 4 van dat koninklijk besluit bepaalt dat, indien de ordergever, 
die van de uitvoering dadelijk kennis kreeg, de dekking niet levert 
binnen de voorgeschreven termijn, de lasthebber dezelfde hoeveelheid 
van de door hem op order verkochte of ingekochte effecten ter beurs 
moet doen terugkopen of opnieuw verkopen.

Luidens artikel 6, eerste lid, is tot het instellen van een rechtsvorde-
ring niet toegelaten de lasthebber die van de ordergever de wettelijke 
dekking niet heeft geëist of die zich niet heeft gedragen naar de bepa-
lingen van artikel 4.

Die grond van niet-ontvankelijkheid, die wordt opgelegd om de privé-
belangen van de ordergever te vrijwaren, is niet van openbare orde.

Hieruit volgt dat die grond alleen door de ordergever kan worden opge-
worpen en dat hij door hem kan worden gedekt.

Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

5 maart 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer T’Kint.

N° 148

3o kamer. — 5 maart 2012
(S.09.0096.F)

1o oVereeNkomST. — BeSTaNDDeLeN. — ToeSTemmINg. — CoLLege VaN 
BurgemeeSTer eN SCHepeNeN. — BeSLISSINg. — ToezICHT. — VerNIeTIgINg. — 
ToeSTemmINg. — arBeIDSoVereeNkomST. — uITwerkINgeN.

2o arBeIDSoVereeNkomST. — BegrIp. — BeSTaaNDSVereISTeN. — Vorm. 
— BegrIp eN BeSTaaNSVereISTeN. — CoLLege VaN BurgemeeSTer eN SCHepeNeN. 
— BeSLISSINg. — ToezICHT. — VerNIeTIgINg. — ToeSTemmINg. — arBeIDSoVer-
eeNkomST. — uITwerkINgeN.

3o gemeeNTe. — CoLLege VaN BurgemeeSTer eN SCHepeNeN. — BeSLISSINg. 
— ToezICHT. — VerNIeTIgINg. — ToeSTemmINg. — arBeIDSoVereeNkomST. — 
uITwerkINgeN.

1o, 2o en 3o Wanneer de beslissing van het college van burgemeester en sche-
penen om een arbeidsovereenkomst te sluiten vernietigd wordt overeenkom-
stig artikel 10 van de ordonnantie van 14 mei 1998 van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest houdende regeling van het administratief toezicht op de 
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gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verdwijnt de toestem-
ming in de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht  (1). (Art. 10, 
Ord. Br. 14 mei 1998 ; art. 1108 BW)

 (gemeeNTe aNDerLeCHT T. B.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 25 maart 2009.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 15 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 6, 1108, 1109, 1131, 1133, 1179, 1183, eerste lid, en 1234 van het 
Burgerlijk Wetboek ;

 — artikel 10, eerste en tweede lid, van de ordonnantie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief 
toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het tweede 
lid zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 18 april 2002 ;

 — artikel 32, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten ;

 — de artikelen 2, 3 en 4, 6°, van het reglement van de gemeente Anderlecht van 
12 juni 1996 op de werving van het administratief, technisch en werkliedenperso-
neel van de gemeente, zoals zij van kracht waren in mei 2002 ;

 — de artikelen 2 tot 5 van het reglement van de gemeente Anderlecht van 
12 juni 1996 op het geldelijk statuut, zoals zij van kracht waren in mei 2002 ;

 — reglement van de gemeente Anderlecht van 12 juni 1996 met de titel “sociaal 
handvest : personeelsformatie”, zoals het van kracht was in mei 2002.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt het volgende vast : 1. het college van burgemeester en sche-
penen van de eiseres heeft bij besluit van 7 mei 2002 beslist om de verweerder aan 
te werven in de hoedanigheid van “gemeentemanager” bij de dienst van de secre-
taris-generaal van 19 augustus 2002 tot 18 augustus 2003, met een geïndexeerd bruto 
jaarloon van 73.371 euro, en met hem een arbeidsovereenkomst voor bedienden te 
sluiten, zoals weergegeven in bijlage, en de desbetreffende kosten te boeken op 
een specifieke post van het budget ; 2. het ontwerp van arbeidsovereenkomst dat 
bij dat besluit was gevoegd, werd ondertekend op 28 mei 2002 ; 3. het ministerie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bij besluit van 19 juli 2002, bekendge-
maakt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2002, in het kader 
van haar algemene vernietigingsbevoegdheid bepaald in artikel 10 van de ordon-
nantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 mei 1998 houdende regeling 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 148.
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van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest, de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de 
eiseres om de verweerder in dienst te nemen in de hoedanigheid van manager, 
vernietigd om de volgende redenen : “Het college van burgemeester en schepenen 
omkleedt de indienstneming van een gemeentelijke manager op grond van de 
aanbevelingen van een (…) audit (en) de vervanging van een directeur-generaal, 
een betrekking op niveau A9 in het gemeentelijk kader. De geïnteresseerde is 
in dienst genomen in een onbestaande graad en met een onbestaand barema ; 
de taak van manager stemt overeen met een bestuurlijke functie van niveau A 
(…). De persoon die door het college van burgemeester en schepenen in dienst 
is genomen, beschikt niet over de vereiste titel om toegang te hebben tot een 
functie van dit niveau in de gemeentelijke administratie. De beslissing schendt 
het gemeentereglement waarbij het kader en de voorwaarden van de indienst-
neming en de bevordering van de gemeenteambtenaren worden bepaald” ; 4. de 
eiseres heeft de verweerder bij brief van 19 juli 2002 op de hoogte gebracht van 
het besluit tot vernietiging van de beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen en hem erop gewezen dat het volgende college van burgemeester en 
schepenen akte zou nemen van dat besluit, waardoor de aanwerving nietig en van 
generlei waarde zou worden, en 5. de verweerder heeft tegen de eiseres, op grond 
van artikel 40, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten, een rechtsvordering ingesteld die met name strekte tot de betaling van 
een opzeggingsvergoeding wegens eenzijdige beëindiging van zijn arbeidsover-
eenkomst van bepaalde duur. Het arrest dat de beslissing van de eerste rechter 
wijzigt, veroordeelt de eiseres om aan de verweerder een opzeggingsvergoeding 
van 61.142,50 euro te betalen, vermeerderd met de moratoire interest te rekenen 
van 7 augustus 2002, en veroordeelt de eiseres in de kosten, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
“De beslissing van het college is een eenzijdige bestuurshandeling die losstaat 

van de arbeidsovereenkomst zelf. De overeenkomst valt onder het contracten-
recht. Het bestaan van het besluit van de toezichthoudende overheid tot vernie-
tiging van de beslissing van het college van 7 mei 2002 om (de verweerder) in 
dienst te nemen, volstaat niet om vast te stellen dat de arbeidsovereenkomst 
geen rechtsgevolgen kan hebben. De beslissing van het college werd vernietigd 
door een besluit dat in het kader van het algemene administratieve toezicht werd 
genomen (…) op grond van artikel 10 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende 
regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest (…). De beslissing van de toezichthoudende overheid heeft de 
beslissing van het college om (de verweerder) in dienst te nemen vernietigd. 
Die administratieve beslissing heeft de arbeidsovereenkomst niet vernietigd. 
De uitoefening van het toezicht heeft geen weerslag op de geldigheid maar op 
de uitvoering van de bestuurshandeling (…). De beslissing op grond waarvan de 
toezichthoudende overheid de losstaande administratieve handeling heeft verni-
etigd, impliceert als zodanig niet dat de intussen gesloten arbeidsovereenkomst 
geacht moet worden nooit te hebben bestaan (…). Het is bijgevolg niet voldoende 
dat (de eiseres) akte neemt van het vernietigingsbesluit (…) opdat de arbeids-
overeenkomst opgeheven zou zijn (‘nietig en van generlei waarde) ; (de eiseres) 
moet aantonen dat de vernietiging van haar beslissing geleid heeft tot de nietig-
heid van de arbeidsovereenkomst”.

De arbeidsovereenkomst van de verweerder is niet nietig : “(de eiseres) doet 
een beroep op artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek, met name het gebrek aan 
toestemming, en verwijst hierbij naar de terugwerkende kracht van het vernieti-
gingsbesluit. Op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst ondertekend werd door 
de partijen, kon (de eiseres) (de verweerder) rechtsgeldig aanwerven, als gevolg 
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van de beslissing van het college (…). (De eiseres) bewijst niet dat de vernieti-
ging die plaatsgevonden heeft na haar beslissing, een weerslag heeft gehad op de 
toestemming die rechtsgeldig werd gegeven op het ogenblik dat de overeenkomst 
werd gesloten. (De eiseres) voert weliswaar aan dat de overeenkomst niet alleen 
moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek 
maar tevens onderworpen is aan het administratief toezicht en dat (…) zowel 
artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek als de ordonnantie van 14 mei 1998 die 
het toezicht op de gemeentelijke bestuurshandeling regelt, van toepassing zijn 
op de partijen, zelfs als die bepalingen niet in de overeenkomst werden vermeld. 
De beslissing van de toezichthoudende overheid die de losstaande bestuurshande-
ling vernietigt, impliceert echter niet dat de inmiddels gesloten arbeidsovereen-
komst geacht moet worden nooit te hebben bestaan : de arbeidsovereenkomst valt 
binnen het contractenrecht. Uit de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 
houdende regeling van het administratief toezicht volgt inzonderheid niet dat de 
vernietiging van de losstaande bestuurshandeling leidt tot de nietigheid van de 
arbeidsovereenkomst die de partijen hebben ondertekend ter uitvoering van die 
bestuurshandeling. (De eiseres) heeft de overeenkomst daarenboven ondertekend 
zonder het minste voorbehoud te maken met betrekking tot de mogelijkheid dat 
de toezichthoudende overheid toezicht kon uitoefenen op de beslissing van de 
(eiseres) om (de verweerder) in dienst te nemen”.

“De vernietiging van de beslissing van 22 mei 2002 heeft niet tot gevolg dat 
de overeenkomst een ongeoorloofde oorzaak kreeg. Op het ogenblik dat de 
arbeidsovereenkomst ondertekend werd, was het voorwerp van die overeenkomst 
geoorloofd. De overeenkomst strekte tot de indienstneming (van de verweerder) 
binnen het kader van een arbeidsovereenkomst (opdracht, bezoldiging). De 
beslissing van het college werd achteraf, op 19 juli 2002, vernietigd. Doordat de 
toezichthoudende overheid de bestuurshandeling vernietigd heeft, verdween de 
drijfveer die [de eiseres] ertoe had aangezet de overeenkomst te sluiten, met 
terugwerkende kracht. De vernietiging heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst 
met terugwerkende kracht een ongeoorloofde oorzaak krijgt. Aangezien niet kan 
worden vastgesteld dat de overeenkomst een ongeoorloofd voorwerp of ongeoor-
loofde oorzaak had op het ogenblik dat ze werd gesloten, heeft die verdwijning 
van de bestuurshandeling geen weerslag gehad op de geldigheid van de overeen-
komst ; zij kan alleen gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst”.

Bijgevolg “werpt (de eiseres) ten onrechte tegen (de verweerder) op dat de 
overeenkomst als gevolg van het vernietigingsbesluit nietig is geworden. (…) De 
vernietigingsbevoegdheid geldt enkel voor de bestuurshandeling ; ze slaat niet op 
de gevolgen van de vernietiging van de bestuurshandeling en ze bepaalt niet welke 
houding (de eiseres) moet aannemen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van 
de vernietiging van haar beslissing. Uit het vernietigingsbesluit volgt immers 
dat (de eiseres) beslist had de (verweerder) in dienst te nemen zonder eerst na te 
gaan of de personeelsformatie die indienstneming mogelijk maakte onder de in 
haar beslissing vermelde voorwaarden”.

Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 10, eerste lid, van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende 
regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, kan de regering bij besluit de bestuurshandeling vernietigen 
waarbij een gemeenteoverheid de wet schendt of het algemeen belang schaadt. 
Wanneer een gemeentelijke bestuurshandeling vernietigd werd door de toezicht-
houdende overheid, heeft de vernietiging terugwerkende kracht, zodat die 
bestuurshandeling wordt geacht nooit te hebben bestaan.
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Doordat de toezichthoudende overheid de beslissing van het college van burge-
meester en schepenen van de eiseres met terugwerkende kracht vernietigd heeft, 
is de toestemming van de eiseres in de litigieuze arbeidsovereenkomst, die zij 
heeft gegeven door middel van de vernietigde beslissing, verdwenen.

De litigieuze arbeidsovereenkomst is bijgevolg nietig krachtens artikel 1108 
van het Burgerlijk Wetboek omdat de toestemming ontbreekt of omdat de eiseres 
haar toestemming op zijn minst door dwaling heeft gegeven, zodat zij nietig is 
krachtens artikel 1109 van het Burgerlijk Wetboek.

Het arrest dat beslist dat de latere vernietiging van de beslissing van 7 mei 2002 
om de verweerder in dienst te nemen, geen weerslag heeft gehad op de toestem-
ming die de eiseres gegeven heeft op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst 
van de verweerder gesloten werd, miskent bijgevolg de terugwerkende kracht van 
het vernietigingsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2002 
en schendt artikel 10, eerste lid, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op 
de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook de artikelen 1108 
en 1109 van het Burgerlijk Wetboek.

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

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Overeenkomstig artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek is de toestem-
ming van de partij die zich verbindt een voorwaarde is voor de geldig-
heid van elke overeenkomst.

Luidens artikel 10, eerste lid, van de ordonnantie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 14 mei 1998 houdende regeling van het admi-
nistratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, kan de regering bij besluit de akte vernietigen waarbij een 
gemeenteoverheid de wet schendt of het algemeen belang schaadt.

Die vernietiging heeft terugwerkende kracht.
Wanneer de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

om een arbeidsovereenkomst te sluiten vernietigd wordt overeenkom-
stig artikel 10 van de ordonnantie van 14 mei 1998, verdwijnt de toestem-
ming in de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht.

Het arrest stelt vast dat de eiseres, bij besluit van haar college 
van burgemeester en schepenen van 7 mei 2002, beslist heeft om de 
verweerder in dienst te nemen als werknemer ; dat de partijen op 28 mei 
2002 een arbeidsovereenkomst hebben ondertekend ; dat die beslissing 
werd vernietigd bij een besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
van 19 juli 2002 en dat de eiseres het arbeidshof vroeg om de nietigheid 
van de arbeidsovereenkomst vast te stellen.

Het arrest dat beslist dat “[de eiseres] op het ogenblik dat de arbeids-
overeenkomst ondertekend werd door de partijen, [de verweerder] 
rechtsgeldig kon aanwerven”, dat zij “niet bewijst dat de vernietiging die 
plaatsgevonden heeft na haar beslissing, een weerslag heeft gehad op de 
toestemming die rechtsgeldig werd gegeven op het ogenblik dat de over-
eenkomst werd gesloten”, dat “de beslissing van de toezichthoudende 
overheid die de losstaande bestuurshandeling vernietigt, echter niet 
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impliceert dat de inmiddels gesloten arbeidsovereenkomst geacht moet 
worden nooit te hebben bestaan”, op grond dat “de gesloten arbeidsover-
eenkomst binnen het contractenrecht valt” en, ten slotte, dat “uit de 
bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 niet volgt dat de vernieti-
ging van de losstaande bestuurshandeling leidt tot de nietigheid van de 
arbeidsovereenkomst die de partijen hebben ondertekend ter uitvoering 
van die bestuurshandeling”, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing 
dat de eiseres “ten onrechte aanvoert dat de overeenkomst als gevolg 
van het vernietigingsbesluit nietig is geworden”.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de arbeidsover-

eenkomst niet nietig is, vaststelt dat de eiseres die overeenkomst beëin-
digd heeft en laatstgenoemde veroordeelt om aan de verweerder een 
opzeggingsvergoeding van 61.142,50 euro te betalen, vermeerderd met de 
interest en 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 arbeidshof te Luik.

5 maart 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en mevr. Geinger.

N° 149

3o kamer. — 5 maart 2012
(S.11.0057.F)

1o groNDweTTeLIjk Hof. — prejuDICIeeL geSCHIL. — VerpLICHTINg ToT 
HeT STeLLeN VaN eeN Vraag aaN HeT groNDweTTeLIjk Hof. — VoorgaaND 
arreST. — Vraag of Beroep meT HeTzeLfDe Voorwerp.

2o prejuDICIeeL geSCHIL. — VerpLICHTINg ToT HeT STeLLeN VaN eeN 
Vraag. — groNDweTTeLIjk Hof. — VoorgaaND arreST. — Vraag of Beroep 
meT HeTzeLfDe Voorwerp.

3o gezINSBIjSLag. — werkNemerS. — uITkerINgSgereCHTIgDe werkLozeN. 
— NIeT uITkerINgSgereCHTIgDe werkLozeN. — DISCrImINaTIe. — prejuDICIeeL 
geSCHIL. — VerpLICHTINg ToT HeT STeLLeN VaN eeN Vraag. — groNDweTTeLIjk 
Hof. — VoorgaaND arreST. — Vraag of Beroep meT HeTzeLfDe Voorwerp.

4o groNDweTTeLIjk Hof. — gezINSBIjSLag. — werkNemerS. — uITkerINgS-
gereCHTIgDe VoLLeDIg werkLoze. — NIeT uITkerINgSgereCHTIgDe VoLLeDIg 
werkLoze. — DISCrImINaTIe. — oNgeLIjkHeID. — HerSTeL VaN De geLIjke 
BeHaNDeLINg. — BeVoegDHeID VaN De reCHTer.
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5o gezINSBIjSLag. — werkNemerS. — uITkerINgSgereCHTIgDe VoLLeDIg 
werkLoze. — NIeT uITkerINgSgereCHTIgDe VoLLeDIg werkLoze. — groNDweT-
TeLIjk Hof. — DISCrImINaTIe. — oNgeLIjkHeID. — HerSTeL VaN De geLIjke 
BeHaNDeLINg. — BeVoegDHeID VaN De reCHTer.

6o maCHTeN. — reCHTerLIjke maCHT. — gezINSBIjSLag. — werkNemerS. — 
uITkerINgSgereCHTIgDe VoLLeDIg werkLoze. — NIeT uITkerINgSgereCHTIgDe 
VoLLeDIg werkLoze. — groNDweTTeLIjk Hof. — DISCrImINaTIe. — oNgeLIjk-
HeID. — HerSTeL VaN De geLIjke BeHaNDeLINg. — BeVoegDHeID VaN De reCHTer.

7o reCHTSBegINSeLeN (aLgemeNe). — aLgemeeN reCHTSBegINSeL 
BeTreffeNDe De SCHeIDINg Der maCHTeN. — gezINSBIjSLag. — werkNemerS. — 
uITkerINgSgereCHTIgDe VoLLeDIg werkLoze. — NIeT uITkerINgSgereCHTIgDe 
VoLLeDIg werkLoze. — groNDweTTeLIjk Hof. — DISCrImINaTIe. — oNgeLIjk-
HeID. — HerSTeL VaN De geLIjke BeHaNDeLINg. — BeVoegDHeID VaN De reCHTer.

1o, 2o en 3o Uit de artikelen 26, § 2, tweede lid, 2o, en 28 van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof volgt dat het rechtscollege 
waarvoor een vraag werd opgeworpen betreffende de schending, door een 
wet, van de artikelen van titel II en van de artikelen 170, 172 en 191 van de 
Grondwet, niet gehouden is het Grondwettelijk Hof te vragen bij wijze van 
prejudiciële beslissing over die vraag uitspraak te doen wanneer dat hof 
reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag of een beroep met hetzelfde 
voorwerp, maar dat voornoemd rechtscollege, voor de oplossing van het 
hem voorgelegde geschil, kan beslissen om zich te voegen naar het door het 
Grondwettelijk Hof eerder gewezen arrest  (1). (Artt. 26, § 2, tweede lid, 2o, 
en 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

4o tot 7o Het bestreden arrest, dat beslist dat het herstel van de gelijke behan-
deling, die werd verbroken in het nadeel van het kind van de verweerster, 
een volledig niet uitkeringsgerechtigde werkloze, vraagt dat er in de tekst 
van artikel 42bis, § 1, 2o, van het koninklijk besluit van 25 februari 1994 
tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde 
van de werklozen, geen rekening wordt gehouden met het woord “uitke-
ringsgerechtigd”, dat geleid heeft tot de door het Grondwettelijk Hof vastge-
stelde discriminatie, schendt geen van de grondwettelijke en wettelijke bepa-
lingen en miskent evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten1. (Art. 42bis, § 1, 2o, KB 25 feb. 1994)

(r.k.w. T. e.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 24 januari 2011 van 
het arbeidshof te Luik.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 13 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 149.
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II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 10, 11, 33, 35, 36, 37, 40, 144, 149 en 159 van de Grondwet ;

 — algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten ;

 — artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof ;

 — artikel 42bis van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betref-
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders, vóór de wijziging ervan bij artikel 205 
van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) ;

 — artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot bepaling 
van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gedeeltelijk 
gegrond. Het beslist dat het beginsel van de gelijke behandeling vereist dat de 
voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde kinderbijslag op dezelfde wijze 
vervuld worden voor de kinderen van de niet-uitkeringsgerechtigde volledig 
werkloze als voor die van de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze. Alvorens 
over de overige punten uitspraak te doen, heropent het arrest het debat opdat 
de partijen hun standpunt kunnen toelichten over de naleving, vanaf 1 oktober 
2008, van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde kinderbijslag. Het 
verantwoordt die beslissingen om alle redenen die hier als volledig weergegeven 
worden beschouwd, en in het bijzonder om de volgende redenen :

“[De eiser] verwijt het bestreden vonnis ten slotte dat het [de verweerster] de 
in artikel 42bis, § 1, 2o, van de samengeordende wetten bedoelde toeslag toekent. 
Die bepaling, zoals ze thans nog van kracht is, heeft betrekking op de toeslag die 
toegekend wordt voor de kinderen “van de uitkeringsgerechtigde volledig werk-
loze bedoeld in artikel 56novies, vanaf de zevende maand werkloosheid” ;

Op grond van dat artikel 56nonies heeft [de eiser] aan [de verweerster], 
vanaf september 2008, spontaan de hoedanigheid van gerechtigde toegekend. Het 
artikel luidt als volgt : “zijn tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen, eventueel 
verhoogd met de bijslagen, bepaald in artikel 42bis, op kinderbijslag gerechtigd en 
onder de door de Koning te bepalen voorwaarden : 1o de volledige of gedeeltelijke 
uitkeringsgerechtigde werklozen ; 2o de volledige of gedeeltelijke niet uitkerings-
gerechtigde werklozen”.

Terloops moet worden opgemerkt dat, aangezien de rechtbank beslist heeft dat 
[de verweerster] sinds 21 oktober 2007 werkloos was, de termijn van zes maanden 
die volgt uit artikel 42bis, § 1, 2o, ruimschoots overschreden was vóór de datum 
waarop de kinderbijslag is ingegaan ;

In tegenstelling tot wat [de eiser] thans aanvoert, heeft de rechtbank terecht 
beslist dat [de verweerster] sinds 21 oktober 2007 een niet uitkeringsgerechtigde 
volledig, en niet gedeeltelijk, werkloze was. Zoals de arbeidsauditeur op perti-
nente wijze uitlegde in zijn schriftelijk advies vóór het beroepen vonnis, vloeit 
die hoedanigheid van niet uitkeringsgerechtigde volledig werkloze voort uit de 
beslissing waarbij de directeur van het werkloosheidsbureau [de verweerster] 
uitsluit van het voordeel van de uitkeringen die zij vorderde in haar hoedanig-
heid van vrijwillig deeltijds werknemer, op grond dat zij niet kon aantonen dat 
ze, tijdens de referteperiode, voldoende halve werkdagen of hiermee gelijkge-
stelde dagen had gepresteerd ;
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Artikel 42bis, § 1, 2o, in zijn voormelde versie, schijnt het voordeel van de 
betrokken toeslag bovendien alleen toe te kennen voor kinderen van de uitke-
ringsgerechtigde volledig werkloze. Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest 
nr. 145/2008 van 30 oktober 2008 evenwel beslist dat “artikel 42bis, § 1, 2o, de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet schendt […] door de kinderen van niet uitkerings-
gerechtigde volledig werklozen niet de verhoogde kinderbijslag te geven die het 
toekent aan de kinderen van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen”.

De door het Grondwettelijk Hof aangeklaagde discriminatie kan ongedaan 
worden gemaakt door te beslissen dat artikel 42bis, § 1, 2o, het voordeel van de bij 
die wetsbepaling ingevoerde verhoogde toeslag zowel aan de kinderen van de niet 
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze als aan de kinderen van de uitkerings-
gerechtigde volledig werkloze toekent : “de gelijke behandeling van die kinderen 
komt tenslotte hierop neer dat er, in de tekst, geen rekening wordt gehouden met 
het woord “uitkeringsgerechtigde”” […] ;

In dezelfde zin moet worden beslist dat ook artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezins-
bijslag in hoofde van de werklozen, dat strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, niet mag worden toegepast, daar het bepaalt dat de volledig werkloze, 
voor de niet vergoede werkloosheidsperiodes, recht heeft op kinderbijslag tegen 
de bedragen bepaald in artikel 40 van de samengeordende wetten, en niet op de in 
artikel 42bis van dezelfde wetten bedoelde toeslag […] ;

De rechter kwijt zich zodoende van zijn taak om de vastgestelde ongrondwet-
tigheid ongedaan te maken, daar die vaststelling van het Grondwettelijk Hof 
voldoende precies en volledig is verwoord om de betrokken wetsbepaling te 
kunnen toepassen conform de artikelen 10 en 11 van de Grondwet […] ;

Artikel 205, 1o, van de wet van 22 december 2008 (I) houdende diverse bepalingen, 
die op een door de Koning te bepalen datum van kracht zal worden, schrapt overi-
gens net het woord “uitkeringsgerechtigde” in de tekst van artikel 42bis, § 1, 2o, 
teneinde die bepaling in overeenstemming te brengen met de Grondwet ;

Toch vereist het beginsel van de gelijke behandeling dat de voorwaarden voor 
de toekenning van de verhoogde kinderbijslag op dezelfde wijze vervuld zijn voor 
de kinderen van de niet uitkeringsgerechtigde volledig werkloze als voor de 
kinderen van de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze ;

In dat verband wijst [de eiser] erop dat, volgens artikel 42bis, § 4, “de rechtheb-
benden bedoeld in § 1, 1o en 2o, bovendien de hoedanigheid van rechthebbende met 
personen ten laste moeten hebben aan de voorwaarden bepaald door de Koning”. 
Die voorwaarden worden vermeld in het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 
tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders ;

[De eiser] verwijt de eerste rechters daarenboven dat zij niet hebben nagegaan 
of de in dat koninklijk besluit vermelde voorwaarden te dezen waren vervuld 
vanaf 1 oktober 2008. Die kritiek blijkt gegrond ;

Alvorens uitspraak te doen over het geschil betreffende de toekenning van de 
verhoogde kinderbijslag, moet het debat dan ook heropend worden om de in het 
dictum van dit arrest weergegeven redenen”.

Grieven

Eerste onderdeel

1. Artikel 42bis, § 1, 2o, van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betref-
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders bepaalt dat de in dat artikel bedoelde 
toeslagen de in artikel 40, bedoelde bedragen verhogen voor de kinderen van de 
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze bedoeld in artikel 56novies, vanaf de 
zevende maand werkloosheid.
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Artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot bepaling van de 
toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen bepaalt 
dat de volledig werkloze, onder de in die paragraaf bepaalde voorwaarden, recht 
heeft op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 40 van de samengeor-
dende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

De artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot uitvoering 
van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot 
uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de samengeordende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders leggen de voorwaarden vast waaraan de volledig 
werkloze, voor de stage en voor het behoud van het in artikel 42bis van de samen-
geordende wetten bedoelde recht op de verhoogde kinderbijslag, moet voldoen. 
Die voorwaarden veronderstellen dat de werkloze uitkeringsgerechtigd is en 
kunnen niet mutatis mutandis toegepast worden op de niet uitkeringsgerechtigde 
werkloze.

In zijn arrest nr. 145/2008 van 30 oktober 2008 heeft het Grondwettelijk Hof 
voor recht gezegd dat artikel 42bis, eerste lid, van de wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 
19 december 1939, zoals het van toepassing was vóór de vervanging ervan bij de 
wet van 27 december 2006, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. Het 
Grondwettelijk Hof was gevraagd of dat artikel 42bis de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet schendt, in zoverre het een verschil in behandeling invoerde tussen 
de rechtgevende kinderen van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en de 
rechtgevende kinderen van niet uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, daar 
voornoemd artikel het voordeel van de verhoogde kinderbijslag vanaf de zevende 
maand werkloosheid voorbehoudt aan de eerstgenoemden. Het Grondwettelijk 
Hof heeft die vraag bevestigend beantwoord.

2. Luidens artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwet-
telijk Hof, moet enkel het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld 
evenals elk ander rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, voor de oplos-
sing van het geschil naar aanleiding waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn 
gesteld, zich voegen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Wanneer de rechter de bevoegdheid die hem is toegekend bij artikel 26, § 2, 
tweede lid, 2o, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof gebruikt om zich te voegen naar een arrest dat het Grondwettelijk Hof heeft 
gewezen in antwoord op een prejudiciële vraag die was gesteld in een andere zaak, 
en beslist om zelf een leemte in de wet op te vullen die de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet schendt en waarvan het Grondwettelijk Hof het bestaan heeft vast-
gesteld, kan hij dat alleen maar doen in zoverre die leemte dat toestaat.

Zo kan en moet hij de leemte opvullen indien hij de ongrondwettigheid kan 
beëindigen door gewoon de litigieuze wettelijke bepaling aan te vullen binnen het 
kader van de bestaande wettelijke bepalingen en door die bepaling zo in overeen-
stemming te brengen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Hij kan zich echter niet in de plaats van de wetgever stellen indien de leemte 
van dien aard is dat zij noodzakelijkerwijs de invoering van een nieuwe regel 
vereist. In dat geval moet de wetgever de sociale belangen opnieuw evalueren of 
een of meer wettelijke bepalingen wijzigen.

3. De leemte van artikel 42bis van de samengeordende wetten van 19 december 
1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, die door het Grondwettelijk 
Hof is vastgesteld in zijn arrest van 30 oktober 2008, kan niet worden opgevuld 
door het voordeel van de kinderen van de uitkeringsgerechtigde volledig werk-
loze toe te kennen aan de kinderen van de niet uitkeringsgerechtigde volledig 
werkloze.
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Om die leemte te verhelpen, moeten immers met name de uitvoeringsmaatre-
gelen voor de toekenning van de toeslag worden uitgewerkt en moeten de sociale 
belangen opnieuw worden geëvalueerd. De rechter kan zich daarbij niet in de 
plaats stellen van de wetgever.

4. Het arbeidshof heeft vastgesteld dat artikel 42bis, § 1, 2o, van de samengeor-
dende wetten van 19 december 1939 het voordeel van de betrokken toeslag schijnt 
voor te behouden aan de kinderen van de uitkeringsgerechtigde volledig werk-
loze, met uitsluiting van de kinderen van de niet uitkeringsgerechtigde werkloze, 
en heeft erop gewezen dat het Grondwettelijk Hof, in zijn arrest nr. 145/2008 van 
30 oktober 2008, beslist heeft dat artikel 42bis de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt, door de kinderen van niet uitkeringsgerechtigde volledig werklozen niet 
de verhoogde kinderbijslag te geven die het toekent aan de kinderen van uitke-
ringsgerechtigde volledig werklozen.

Het arbeidshof heeft daarna het volgende beslist :
 — de door het Grondwettelijk Hof aangeklaagde discriminatie kan ongedaan 

worden gemaakt door te beslissen dat artikel 42bis, § 1, 2o, de door die wettelijke 
bepaling ingevoerde verhoogde kinderbijslag zowel aan de kinderen van de niet 
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze als aan de kinderen van de uitkerings-
gerechtigde volledig werkloze toekent : “de gelijke behandeling van die kinderen 
komt tenslotte hierop neer dat er, in de tekst, geen rekening wordt gehouden met 
het woord “uitkeringsgerechtigde”” ;

 — in dezelfde zin moet worden beslist dat ook artikel 4 van het koninklijk 
besluit van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de 
gezinsbijslag in hoofde van de werklozen, dat strijdig is met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, niet mag worden toegepast, daar het bepaalt dat de volledig 
werkloze, voor de niet vergoede werkloosheidsperiodes, recht heeft op kinderbij-
slag tegen de bedragen bepaald in artikel 40 van de samengeordende wetten, en 
niet op de in artikel 42bis van dezelfde wetten bedoelde toeslag ;

 — de rechter kwijt zich zodoende van zijn taak om de vastgestelde ongrond-
wettigheid ongedaan te maken, daar die vaststelling van het Grondwettelijk 
Hof voldoende precies en volledig is verwoord om de betrokken wetsbepaling te 
kunnen toepassen conform de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ;

 — artikel 205, 1o, van de wet van 22 december 2008 (I) houdende diverse bepa-
lingen, die op een door de Koning te bepalen datum van kracht zal worden, schrapt 
overigens net het woord “uitkeringsgerechtigde” in de tekst van artikel 42bis, § 1, 
2o, teneinde die bepaling in overeenstemming te brengen met de Grondwet ;

 — toch vereist het beginsel van de gelijke behandeling dat de voorwaarden 
voor de toekenning van de verhoogde kinderbijslag op dezelfde wijze vervuld zijn 
voor de kinderen van de niet uitkeringsgerechtigde volledig werkloze als voor de 
kinderen van de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze ;

Het bestreden arrest, dat aan het arbeidshof, gelet op het subjectieve recht 
op gelijke behandeling en niet-discriminatie en gelet op de wettelijke verplich-
ting om zich te voegen naar het voormelde arrest waarmee het Grondwettelijk 
Hof een prejudiciële vraag heeft beantwoord, de bevoegdheid toekent om de 
kwestie van de ongrondwettigheid op te lossen door de verhoogde kinderbijslag, 
bedoeld in artikel 42bis van de samengeordende wetten van 19 december 1939, 
toe te kennen aan de kinderen van de niet uitkeringsgerechtigde volledig werk-
lozen, schendt artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grond-
wettelijk Hof, miskent het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding 
der machten en schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het arbeidshof 
overschrijdt tevens zijn bevoegdheden en miskent de bevoegdheden van de regu-
lerende instantie (schending van de artikelen 33, 35, 36, 37, 40, 144 en 159 van de 
Grondwet).
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Het bestreden arrest, dat om de voormelde redenen beslist dat de voorwaarden 
voor de toekenning van de verhoogde kinderbijslag, bedoeld in artikel 42bis van 
de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag 
voor loonarbeiders, op dezelfde wijze moeten worden vervuld voor de kinderen 
van de niet uitkeringsgerechtigde volledig werkloze als voor de kinderen van de 
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, schendt dat artikel 42bis.

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

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

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

Eerste onderdeel

Het onderdeel, dat niet preciseert in hoeverre het arrest artikel 4, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot bepaling van de 
toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werk-
lozen zou schenden, is in zoverre niet ontvankelijk.

Voor het overige bepaalt artikel 56nonies van de samengeordende 
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, zoals het van 
toepassing is op het geschil, dat zowel de uitkeringsgerechtigde volledig 
of gedeeltelijk werklozen als de niet uitkeringsgerechtigde volledig 
of gedeeltelijk werklozen, binnen de door de Koning te bepalen voor-
waarden, recht hebben op de kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in 
artikel 40, eventueel verhoogd met de in artikel 42bis bepaalde toeslagen.

Krachtens voormeld artikel 42bis, § 1, 2o, zoals het van toepassing is op 
het geschil, worden de in artikel 40 bedoelde bedragen vanaf de zevende 
maand werkloosheid verhoogd met een toeslag voor de kinderen van de 
in artikel 56nonies bedoelde uitkeringsgerechtigde volledig werkloze.

Het Grondwettelijk Hof heeft bij het arrest nr. 145/2008 van 30 oktober 
2008 voor recht gezegd dat artikel 42bis, § 1, 2o, de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet schendt, door de kinderen van niet uitkeringsgerechtigde 
volledig werklozen niet de verhoogde kinderbijslag te geven die het 
toekent aan de kinderen van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, 
hoewel die kinderen zich in dezelfde situatie bevinden.

Uit de artikelen 26, § 2, tweede lid, 2o, en 28 van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof volgt dat het rechtscollege 
waarvoor een vraag werd opgeworpen betreffende de schending, door een 
wet, van de artikelen van titel II en van de artikelen 170, 172 en 191 van 
de Grondwet, niet gehouden is het Grondwettelijk Hof te vragen bij wijze 
van prejudiciële beslissing over die vraag uitspraak te doen wanneer 
dat hof reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag of een beroep met 
hetzelfde voorwerp, maar dat voornoemd rechtscollege, voor de oplos-
sing van het hem voorgelegde geschil, kan beslissen om zich te voegen 
naar het door het Grondwettelijk Hof eerder gewezen arrest.

Het bestreden arrest, dat beslist dat het herstel van de gelijke behan-
deling, die werd verbroken in het nadeel van het kind van de verweer-
ster, een niet uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, vereist dat 
er in de tekst van voormeld artikel 42bis, § 1, 2o, geen rekening wordt 
gehouden met het woord “uitkeringsgerechtigd”, dat geleid heeft tot de 
door het Grondwettelijk Hof vastgestelde discriminatie, schendt geen 
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van de grondwettelijke en wettelijke bepalingen en miskent evenmin 
het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals zij in 
dit onderdeel worden vermeld.

Het onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, kan niet worden aange-
nomen.

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

5 maart 2012 — 3o kamer — Voorzitter en Verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-gene-
raal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte.

N° 150

3o kamer — 5 maart 2012
(S.11.0058.F)

1o groNDweTTeLIjk Hof. — prejuDICIeeL geSCHIL. — VerSCHIL IN BeHaN-
DeLINg. — DISCrImINaTIe. — LeemTe IN De weTgeVINg. — BegrIp. — Beper-
kINgeN. — uITwerkINgeN. 

2o prejuDICIeeL geSCHIL. — groNDweTTeLIjke Hof. — VerSCHIL IN BeHaN-
DeLINg. — DISCrImINaTIe. — LeemTe IN De weTgeVINg. — BegrIp. — Beper-
kINgeN. — uITwerkINgeN.

3o gezINSBIjSLag. werkNemerS. — prejuDICIeeL geSCHIL. — groNDweT-
TeLIjk Hof. — VerSCHIL IN BeHaNDeLINg. — DISCrImINaTIe. — LeemTe IN De 
weTgeVINg. — BegrIp. — BeperkINgeN. — uITwerkINgeN. 

1o, 2o en 3o Uit de omstandigheid dat artikel 42bis, eerste lid, van de samen-
geordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het 
kinderen die zich in dezelfde situatie als de begunstigden bevinden uitsluit 
van het voordeel dat het verleent, kan niet worden afgeleid dat het artikel 
een leemte vertoont die moet verholpen worden om de ongrondwettelijkheid 
ervan op te heffen  (1). (art. 42bis, Kinderbijslagwet Werknemers ; artt. 10 
en 11, Grondwet)

(r.k.w. T. m.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Luik van 25 januari 2011.

  (1)  Zie de conclusie van het openbaar ministerie onder Cass. 5 maart 2012, AR 
S.11.0057.F, Pas., 2012, nr. 149.
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Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 14 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie ter griffie neergelegd.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert volgend middel aan :

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 10, 11, 33, 35, 36, 37, 40, 105, 108, 144 en 159 van de Grondwet ;
 — algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten ;
 — artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof ;
 — artikel 42bis van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betref-

fende de kinderbijslag voor loonarbeiders, zowel voor als na de wijziging ervan 
bij de wetten van 4 mei 1999 en 12 augustus 2000, maar voor de wijziging ervan bij 
de wetten van 27 december 2005 en 27 december 2006.

Aangevochten beslissingen

Het arrest zegt voor recht dat verweerster kan genieten van/betoogt dat 
verweerster recht heeft op de verhoogde kinderbijslag voor kinderen van een 
rechthebbende werkloze voor zover voldaan is aan de voorwaarden van de hoeda-
nigheid van rechthebbende en vraagt de eiser om het bedrag te bepalen dat op die 
basis eventueel onverschuldigd is. Het arrest beveelt daartoe de heropening van 
het debat. Het arrest verantwoordt die beslissingen door alle redenen die hier als 
volledig weergegeven worden beschouwd, en in het bijzonder door de volgende 
redenen :

“1. Artikel 42bis van de samengeordende wetten bepaalt : “De toeslagen bedoeld 
in dit artikel verhogen de bedragen bedoeld in artikel 40, voor de kinderen […] 
2o van de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze bedoeld in artikel 56novies, 
vanaf de zevende maand werkloosheid” ;

In zijn arrest van 30 oktober 2008 heeft het Grondwettelijk Hof voor recht 
gezegd dat “artikel 42bis, § 1, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in 
zoverre het een verschil in behandeling invoert tussen de rechtgevende kinderen 
van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en de rechtgevende kinderen van 
niet uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, aangezien het het voordeel van de 
verhoogde kinderbijslag vanaf de zevende maand werkloosheid voorbehoudt aan 
de eerstgenoemden” ;

In dit geval hoeft er geen nieuwe prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof 
te worden gesteld aangezien dat Hof reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag 
met hetzelfde voorwerp, namelijk of artikel 42bis, eerste lid, van de samengeor-
dende wetten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het een 
verschil in behandeling invoert tussen de rechtgevende kinderen van niet uitke-
ringsgerechtigde volledig werklozen en de rechtgevende kinderen van uitkerings-
gerechtigde volledig werklozen. De rechter moet zich voegen naar het door het 
Grondwettelijk Hof eerder gewezen arrest ;

2. Het staat aan [het arbeidshof] om de leemte te verhelpen waarbij geen reke-
ning wordt gehouden met de kinderen van rechtgevende kinderen van niet uitke-
ringsgerechtigde volledig werklozen voor het toekennen van een toeslag voor 
zover het zich niet in de plaats stelt van de wetgever. Niet het gerecht maar de 
wetgever is bevoegd indien de leemte van dien aard is dat zij noodzakelijkerwijs 
de invoering van een nieuwe regel vereist waarbij de wetgever de sociale belangen 
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opnieuw moet evalueren of een of meerdere wettelijke bepalingen gewijzigd 
moeten worden […] ;

[De eiser] voert vooreerst aan dat het toekennen van een toeslag aan alle 
personen die op dat ogenblik de hoedanigheid hebben van rechthebbenden als 
volledig volledig werklozen, vanaf zes jaar werkloosheid, als zij voldoen aan 
de voorwaarden van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering 
van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeider, een budgettaire weerslag heeft die, in een stelsel 
van loonarbeid, een jaarlijkse meerkost van 1.735.980 euro tot gevolg heeft. 
Het[arbeidshof] betoogt dat de meerkost betrekkelijk laag is en dat de toeken-
ning ervan de vigerende wetgeving niet ter discussie stelt ;

Vervolgens voert [de eiser] aan dat een bepaald aantal personen zonder sociaal 
beroepsstatuut of zonder voormalig sociaal beroepsstatuut het recht op toeslag 
makkelijker zou verwerven in een stelsel van loonarbeid dan in een stelsel van 
gewaarborgde gezinsprestaties, hetgeen volledig indruist tegen de logica die de 
betrekkingen tussen het algemeen stelsel en het residuair stelsel regelt. Het 
[arbeidshof] wijst er nogmaals op dat de werklozen volgens de samengeordende 
wetten in principe vallen onder het algemeen stelsel en niet onder het resi-
duair stelsel en dat men discriminatie moet vermijden tussen de uitkeringsge-
rechtigden van het algemeen stelsel. Ook dient erop te worden gewezen dat het 
algemeen stelsel de regel is en het residuair stelsel de uitzondering en dat twee 
verschillende stelsels met verschillende regels van toekenning en uitkering niet 
mogen worden vergeleken. Ten slotte, kunnen de personen die betrokken zijn bij 
de georganiseerde sociale fraude in principe niet wettig genieten van een onver-
schuldigde verhoogde kinderbijslag ;

Ten gevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 oktober 2008 heeft 
de wetgever met artikel 205 van de wet van 22 december 2008 artikel 42bis van de 
samengeordende wetten gewijzigd om een einde te stellen aan die discriminatie. 
Die bepaling moest krachtens artikel 207 van de wet van kracht worden op de 
datum bepaald in een ministerraad overlegd koninklijk besluit. Dat koninklijk 
besluit werd niet genomen en artikel 205 is nog niet van toepassing ;

Het [arbeidshof] wijst erop, samen met het openbaar ministerie, dat om een 
einde te stellen aan de discriminatie en aan de ongrondwettigheid er geen nieuwe 
volledig verschillende procedureregel en ook geen wijziging van één of meerdere 
wetsbepalingen nodig zijn. Het volstaat om de norm die van toepassing is op de 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toe te passen op de niet uitkeringsge-
rechtigde volledig werklozen. Het [arbeidshof] stelt immers vast dat het geenszins 
nodig is om het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 te wijzigen om een einde te 
stellen aan discriminatie die bestaat tussen de rechtgevende kinderen van uitke-
ringsgerechtigde volledig werklozen en de rechthebbende kinderen van niet uitke-
ringsgerechtigde volledig werklozen. Dat koninklijk besluit bepaalt de hoedanig-
heid van rechthebbende van de werkloze ten overstaan van zijn gezinstoestand en 
zijn inkomsten en kan zowel op de uikeringsgerechtigde werkloze als op de niet 
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze ontegenzeggelijk worden toegepast ;

3. De beslissing moet niet worden aangehouden totdat het Hof van Cassatie een 
arrest wijst op een op 25 juni 2010 door [de eiser] ingestelde voorziening aange-
zien die voorziening een geschil betreft dat niet vergelijkbaar is met datgene dat 
thans aan het [arbeidshof] wordt voorgelegd ;

Het [arbeidshof] beslist bijgevolg dat in casu de verhoogde kinderbijslag moet 
worden toegekend vanaf de zevende maand werkloosheid, voor zover de hoedanig-
heid van rechthebbende erkend wordt op basis van de gezinstoestand, de persoon-
lijke situatie en de inkomsten. [De eiser] moet worden gevraagd om op die basis 
een eventuele onverschuldigde som te berekenen”.
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Grieven

1.1. Artikel 42bis, eerste lid, van de samengeordende wetten van 19 december 1939  
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders bepaalt dat de in dat artikel 
bedoelde toeslagen de in artikel 40 bedoelde bedragen verhogen voor de kinderen 
van de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze bedoeld in artikel 56nonies, vanaf 
de zevende maand werkloosheid. 

Volgens artikel 42bis, vierde lid, van de samengeordende wetten moet de recht-
hebbende bedoeld in § 1, de hoedanigheid van rechthebbende met personen ten 
laste hebben aan de voorwaarden bepaald door de Koning en mag hij geen door 
de Koning bepaalde vervangingsinkomsten genieten die het door hem bepaalde 
bedrag overschrijden. Luidens het vijfde en zesde lid van hetzelfde artikel staat 
het eveneens aan de Koning om de voorwaarden te bepalen voor het behoud van 
het recht op de in het eerste lid aangegeven toeslagen.

Artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot bepaling van de 
toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen bepaalt 
dat de volledig werkloze, onder de in die paragraaf bepaalde voorwaarden, recht 
heeft op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 40 van de samengeor-
dende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. 

Het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 
56, § 2, van de samengeordende wetten wijst in de versie die van toepassing was 
voor de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 26 oktober 2004, vermeldt 
wie beschouwd wordt als rechthebbende met personen ten laste in de zin van 
artikel 42bis, vierde lid, samen met de vervangingsinkomsten die de rechtheb-
bende mag ontvangen.

Het koninklijk besluit van 19 maart 1996 tot uitvoering van artikel 42bis van 
de samengeordende wetten in de versie die van toepassing was voor de opheffing 
ervan bij het koninklijk besluit van 1 maart 2000 bepaalt de voorwaarden voor het 
bereiken van de periode van zes maanden werkloosheid. Vanaf 1 mei 1999, leggen 
de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot uitvoering van 
artikel 42bis van de samengeordende wetten en tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis van de samengeor-
dende wetten de voorwaarden vast waaraan de volledig werkloze, voor de stage en 
voor het behoud van de verhoogde kinderbijslag, moet voldoen. Die voorwaarden 
veronderstellen dat de werkloze uitkeringsgerechtigd is en kunnen naar analogie 
niet worden toegepast op een niet uitkeringsgerechtigde werkloze.

In zijn arrest nr. 145/2008 van 30 oktober 2008, heeft het Grondwettelijk Hof 
voor recht gezegd dat artikel 42bis, eerste lid, van de samengeordende wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk 
besluit van 19 december 1939, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. Er 
werd aan het Grondwettelijk Hof gevraagd of dat artikel 42bis de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt in zoverre het een verschil in behandeling invoerde 
tussen de rechtgevende kinderen van uitkeringsgerechtigde werklozen en de 
rechtgevende kinderen van niet uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, daar 
voornoemd artikel het voordeel van de verhoogde kinderbijslag vanaf de zevende 
maand werkloosheid voorbehoudt aan de eerstgenoemden. Het Grondwettelijk 
Hof heeft die vraag positief beantwoord. 

1.2. Luidens artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwet-
telijk Hof, moet het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld evenals 
elk ander rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, voor de oplossing van 
het geschil naar aanleiding waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn gesteld, 
zich voegen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Wanneer de rechter, die gebruik maakt van de bevoegdheid die hem is toege-
kend bij artikel 26, § 2, tweede lid, 2o, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 
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het Grondwettelijk Hof, zich voegt naar een arrest dat het Grondwettelijk Hof 
heeft gewezen in antwoord op een prejudiciële vraag die was gesteld in een andere 
zaak, en beslist om zelf een leemte in de wet te verhelpen die de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt en waarvan het Grondwettelijk Hof het bestaan heeft 
vastgesteld, kan hij dat alleen maar doen in zoverre die leemte dat toestaat.

Zo kan en moet hij de leemte verhelpen indien hij de ongrondwettelijkheid kan 
beëindigen door gewoonweg gebruik te maken van de bestaande wettelijke bepa-
lingen om de ontoereikendheid van de litigieuze wettelijke bepaling te verhelpen 
door die bepaling aan te vullen en ze zo in overeenstemming te brengen met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Hij kan zich echter niet in de plaats van de wetgever stellen indien de leemte 
van dien aard is dat zij noodzakelijkerwijs de invoering van een nieuwe regel 
vereist, waarbij de wetgever de sociale belangen opnieuw moet evalueren of een 
of meer wettelijke bepalingen gewijzigd moeten worden.

1.3. De leemte van artikel 42bis van de samengeordende wetten van 19 december 
1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, die door het Grondwettelijk 
Hof is vastgesteld in zijn arrest van 30 oktober 2008, kan niet worden verholpen 
door het voordeel van de kinderen van de uitkeringsgerechtigde volledig werk-
loze toe te kennen aan de kinderen van de niet uitkeringsgerechtigde volledig 
werkloze. 

De toekenning van de toeslag aan niet uitkeringsgerechtigde werklozen vereist 
immers dat bepaalde voorwaarden worden bepaald zoals in het koninklijk besluit 
van 1 maart 2000. Artikel 2 van dat koninklijk besluit bevat bepaalde regels 
voor de berekening van de stageperiode van zes maanden die artikel 42bis van 
de samengeordende wetten vereist. En artikel 3 bepaalt hoe de rechthebbende 
de hoedanigheid kan behouden van een persoon waardoor het recht op kinderbij-
slag wordt geopend in het voordeel van de kinderen van een werkloze. Die regle-
mentaire voorwaarden gaan uit van een uitkeringsgerechtigde werkloosheid. Het 
negeren in die artikelen van het woord “uitkeringsgerechtigde” volstaat niet om 
ze op niet uitkeringsgerechtigde werklozen te kunnen toepassen. De bepaling van 
de uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn voor de toekenning van de toeslag aan 
die werklozen vergt een evaluatie van de sociale en budgettaire belangen. Het 
staat niet aan de rechter om in de plaats te treden van de wetgever en die evalu-
atie te maken, hetzij door zelf de voorwaarden waarvan sprake in het koninklijk 
besluit van 1 maart 2000 te bepalen, hetzij door elke andere voorwaarde dan die 
waarvan sprake in artikel 42bis van de samengeordende wetten te negeren. 

2. Het arrest stelt vast dat artikel 42bis, § 1, 2o, van de samengeordende wetten 
het voordeel van de betreffende toeslag toekent aan de kinderen van de uitke-
ringsgerechtigde volledig werkloze die is aangegeven in artikel 56nonies en het 
merkt op dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 30 oktober 2008 beslist 
heeft dat dat artikel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre 
het een verschil in behandeling invoert tussen de rechthebbende kinderen van 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en de rechthebbende kinderen van niet 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, waarbij dat artikel het voordeel van 
de verhoogde kinderbijslag vanaf de zevende maand werkloosheid voorbehoudt 
aan de eerstgenoemden en dus niet aan de laatstgenoemden. 

Het arrest merkt op dat de rechter zich moet voegen naar dat arrest van het 
Grondwettelijk Hof en dat hij de leemte kan verhelpen waarbij de rechthebbende 
kinderen van niet uitkeringsgerechtigde volledig werklozen niet in aanmerking 
komen voor de toekenning van een toeslag voor zover hij zich niet in de plaats 
stelt van de wetgever.

Vervolgens verwerpt het arrest de stelling van de eiser dat, gelet op de budget-
taire impact en de logica die de verhoudingen tussen het algemeen stelsel en het 
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residuair stelsel moet regelen, de toekenning van toeslagen aan volledig werk-
lozen wel degelijk een nieuw evenwicht impliceert tussen de belangen die in het 
geding zijn, en dus een beleidskeuze wat met andere woorden betekent dat de 
bestaande regels aan herziening toe zijn om volgende redenen :

 — een budgettaire weerslag die een jaarlijkse meerkost met zich meebrengt 
ten belope van 1.735.980 euro in loonarbied, is betrekkelijk laag en de toekenning 
stelt de vigerende wetgeving niet ter discussie ;

 — in het licht van de samengeordende wetten bevinden de werklozen zich in 
principe in het algemeen stelsel en niet in het residuair stelsel en dient discri-
minatie tussen de rechthebbenden van het algemeen stelsel te worden vermeden, 
aangezien dat algemeen stelsel de regel is en het residuair stelsel de uitzonde-
ring, en twee verschillende stelsels met verschillende regels van toekenning en 
uitkering niet mogen worden vergeleken ;

 — de personen die betrokken zijn bij georganiseerde sociale fraude kunnen in 
principe niet wettig genieten van een onverschuldigde verhoogde kinderbijslag.

Het arrest stelt vast dat de wetgever na het arrest van het Grondwettelijk Hof 
van 30 oktober 2008 artikel 42bis van de samengeordende wetten heeft gewijzigd 
bij de wet van 22 december 2008 (artikel 205) om een einde te stellen aan de aange-
voerde discriminatie maar dat die bepaling nog niet van toepassing is.

Het arrest wijst erop dat er geen nieuwe volledig verschillende procedureregel 
en ook geen wijziging van één of meerdere wetsbepalingen nodig zijn om een 
einde te stellen aan de discriminatie en aan de ongrondwettelijkheid en dat het 
koninklijk besluit van 26 oktober 2004 zowel op de uikeringsgerechtigde werk-
loze als op de niet uitkeringsgerechtigde volledig werkloze ontegenzeggelijk 
kan worden toegepast. Het arrest beslist dat het volstaat om de norm die van 
toepassing is op de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toe te passen op de 
niet uitkeringsgerechtigde volledig werklozen.

3. Het arrest steunt op het subjectieve recht op gelijke behandeling en niet–
discriminatie en op de wettelijke verplichting om zich te voegen naar het voor-
melde arrest waarmee het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag heeft 
beantwoord, om zich bevoegd te achten om de kwestie van de ongrondwettelij-
heid op te lossen door de verhoogde kinderbijslag, bedoeld in artikel 42bis van 
de samengeordende wetten van 19 december 1939, toe te kennen aan de kinderen 
van niet uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en schendt aldus artikel 28 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, miskent het 
algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, en schendt ook de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet. Het arbeidshof heeft eveneens zijn bevoegdheid 
overschreden en de bevoegdheden miskend van de regulerende instantie (schen-
ding van de artikelen 33, 35, 36, 37, 40, 105, 108, 144 en 159 van de Grondwet).

Het arrest dat om de voormelde redenen beslist dat in casu de verhoogde kinder-
bijslag, bedoeld in artikel 42bis van de samengeordende wetten van 19 december 
1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders moet worden toegekend 
vanaf de zevende maand werkloosheid, voor zover de hoedanigheid van rechtheb-
bende erkend wordt gelet op de gezinstoestand, de persoonlijke situatie en de 
inkomsten, schendt dat artikel 42bis.

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Artikel 56nonies van de samengeordende wetten betreffende de kinder-
bijslag voor loonarbeiders, zoals het van toepassing is op het geschil, 
bepaalt dat zowel de uitkeringsgerechtigde volledig of gedeeltelijk werk-
lozen als de niet uitkeringsgerechtigde volledig of gedeeltelijk werk-
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lozen, binnen de door de Koning te bepalen voorwaarden, recht hebben 
op de kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 40, eventueel 
verhoogd met de in artikel 42bis bepaalde toeslagen.

Krachtens voormeld artikel 42bis, eerste lid, zoals het van toepassing is 
op het geschil, worden de in artikel 40 bedoelde bedragen vanaf de zevende 
maand werkloosheid verhoogd met een toeslag voor de kinderen van de 
in artikel 56nonies bedoelde uitkeringsgerechtigde volledig werkloze.

Het Grondwettelijk Hof heeft bij het arrest nr. 145/2008 van 30 oktober 
2008 voor recht gezegd dat artikel 42bis, eerste lid, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet schendt, door de kinderen van niet uitkeringsgerech-
tigde volledig werklozen niet de verhoogde kinderbijslag te geven die 
het toekent aan de kinderen van uitkeringsgerechtigde volledig werk-
lozen, hoewel die kinderen zich in dezelfde situatie bevinden.

Uit de omstandigheid dat artikel 42bis, eerste lid, weigert het bepaalde 
voordeel toe te kennen aan kinderen die zich in dezelfde situatie 
bevinden als de uitkeringsgerechtigden, en aldus de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet schendt, kan niet worden afgeleid dat het een leemte 
bevat die moet worden verholpen om de ongrondwettelijkheid ervan 
ongedaan te maken.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.

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

5 maart 2012 — 3o kamer — Voorzitter en Verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-gene-
raal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 151

2° kamer — 6 maart 2012
(P.11.1238.N)

1o gemeeNTe. — arTIkeL 193, TweeDe LID, gemeeNTeDeCreeT 2005. — opTreDeN 
IN reCHTe. — geVaL waarIN eeN LID VaN HeT CoLLege VaN BurgemeeSTer eN 
SCHepeNeN BeTrokkeN IS. — geVoLg.

2o VorDerINg IN reCHTe. — gemeeNTe. — geVaL waarIN eeN LID VaN HeT 
CoLLege VaN BurgemeeSTer eN SCHepeNeN BeTrokkeN IS. — geVoLg.

1o en 2o Het college van burgemeester en schepenen is in de regel bevoegd te 
beslissen om namens de gemeente in rechte op te treden en de gemeenteraad 
kan beslissen om die bevoegdheid in plaats van het college uit te oefenen ; 
wanneer een of meerdere leden van het college van burgemeester en sche-
penen betrokken zijn, beslist enkel de gemeenteraad of hij al dan niet namens 
de gemeente zal optreden ; artikel 193, tweede lid, Gemeentedecreet, noch een 
andere bepaling, vereisen dat een lid of meerdere leden van het college van 
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burgemeester en schepenen reeds effectief partij zouden zijn in een gestarte 
rechtszaak opdat een lid of meerdere leden van het college van burgemeester 
en schepenen zouden “betrokken” zijn in de zin van artikel 193, tweede lid, 
Gemeentedecreet  (1). 

(gemeeNTe kapeLLe-op-DeN-BoS T. V.)

Conclusie van eerste advocaat–generaal De Swaef : 

A. SITuerINg VaN HeT BoDemgeSCHIL eN HeT BeSTreDeN arreST.

1.Een gemeentesecretaris zou zich schuldig hebben gemaakt aan vals-
heid in geschrifte door valse notulen van het college van burgemeester 
en schepenen en valse brieven op te stellen, zijnde geschriften die ter 
ondertekening aan de burgemeester werden voorgelegd. Deze laatste 
ondertekende de documenten namens het college.

Het college van burgemeester en schepenen besliste een klacht met 
burgerlijke partijstelling tegen de gemeentesecretaris in te dienen wegens 
valsheid in geschrifte. Omdat de burgemeester bij de zaak betrokken is, 
verliet hij op het moment van die beslissing de vergaderruimte.

2. Het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
oordeelt :

“De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat de klacht met burger-
lijke partijstelling onontvankelijk is, gezien volgens artikel 43, § 2, 17o 
van het Gemeentedecreet het beslissen tot optreden in rechte in over-
eenstemming met artikel 193, 2o van het Gemeentedecreet niet kan over-
gedragen worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 193, 2o van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad 
kan beslissen de bevoegdheid tot het optreden in rechte in de plaats van 
het college uit te oefenen. In de gevallen waarin een lid of meerdere 
leden van het college van burgemeester en schepenen betrokken zijn, 
beslist de gemeenteraad.

In casu is het overduidelijk dat een of meerdere leden van het college 
van burgemeester en schepenen betrokken zijn in de zaak, vermits de 
van valsheid betichte notulen ondertekend werden zowel door de burge-
meester namens het college als door de gemeentesecretaris.

De tekst van het Gemeentedecreet is duidelijk en derhalve voor geen 
interpretatie vatbaar. Wanneer het decreet uitdrukkelijk bepaalt dat in 
bedoeld geval enkel de gemeenteraad kan beslissen tot het optreden in 
rechte, kan het college van burgemeester en schepenen niet namens de 
gemeente in rechte optreden ; de burgerlijke partijstelling is derhalve 
onontvankelijk”.

B. BekNopTe SameNVaTTINg VaN HeT mIDDeL ToT CaSSaTIe.

3. Het middel voert schending aan van de artikelen 193 en 43, § 2, 17o, 
van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Het bestreden arrest schendt artikel 193 Gemeentedecreet door te 
beslissen dat de strafvordering onontvankelijk is op grond van het 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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motief dat het college van burgemeester en schepenen niet kon beslissen 
een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen om reden dat de 
van valsheid betichte notulen ondertekend werden zowel door de burge-
meester namens het college als door de gemeentesecretaris.

Het bestreden arrest geeft hierbij met name een verkeerde uitleg aan 
het wetsbegrip “betrokken” in artikel 193, tweede lid van het Gemeen-
tedecreet : opdat een lid van het college als “betrokken” kan beschouwd 
worden in de zin van artikel 193, tweede lid Gemeentedecreet, moet er op 
het moment van de betreffende beslissing reeds een rechtszaak gestart zijn 
waarbij een of meerdere leden van het college van burgemeester en sche-
penen effectief partij zijn, terwijl noch op het moment dat de beslissing van 
het college van burgemeester en schepenen werd genomen om een klacht 
met burgerlijke partijstelling in te dienen, noch op heden, de burge-
meester partij was of is in een rechtszaak die effectief reeds gestart is.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling lijkt aan het woord “betrokken” 
verkeerdelijk een betekenis te willen geven die duidt op het “belang” 
hebben bij een beslissing van het college van burgemeester en sche-
penen. De regeling omtrent het belang is opgenomen in artikel 51, derde 
lid, juncto artikel 27, § 1 van het Gemeentedecreet. Uit de notulen van de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 juni 2010 
blijkt dat de burgemeester voor dit agendapunt de vergaderzaal verlaten 
heeft en dus niet heeft deelgenomen aan de beraadslaging of de stem-
ming. Indien de burgemeester al belang zou gehad hebben bij het indien 
van de klacht met burgerlijke partijstelling tegen de verdachte, dient 
bijgevolg vastgesteld te worden dat de bepalingen van het gemeentede-
creet dienaangaande werden nageleefd. Doordat de burgemeester niet 
“betrokken” was in de zaak in de zin van artikel 193, tweede lid van het 
Gemeentedecreet werd in het bestreden arrest ten onrechte  toepassing 
gemaakt van artikel 43, § 2, 17o van het Gemeentedecreet.

C. De ToepaSSeLIjke weTSBepaLINgeN eN HuN parLemeNTaIre VoorBereIDINg.

4. Het artikel 43, §§ 1 en 2, 17o, het artikel 57, §§ 2 en 3, 9o, en het artikel 193 
van het Gemeentedecreet zoals te dezen van toepassing luiden :

Art. 43, §§ 1 en 2, 17o : “§ 1. Behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van 
een bevoegdheid in de zin van artikel 2, tweede lid, aan de  gemeenteraad, 
kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toever-
trouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

§ 2. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burge-
meester en schepenen worden toevertrouwd :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17o het beslissen tot het optreden in rechte, overeenkomstig artikel 193, 
tweede lid.”

Artikel 57 : “§ 2. Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn 
toevertrouwd overeenkomstig artikel 43, § 1, of overeenkomstig andere 
wettelijke en decretale bepalingen.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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9o het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte ingevolge artikel 193, 
behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 193, tweede lid ;”

Artikel 193 : “Het college van burgemeester en schepenen beslist tot 
het optreden in rechte namens de gemeente.

De gemeenteraad kan echter beslissen om deze bevoegdheid in de 
plaats van het college uit te oefenen. In de gevallen waarin een of meer-
dere leden van het college van burgemeester en schepenen betrokken 
zijn, beslist de gemeenteraad.”

5. Volgens het bestreden arrest is de tekst van het Gemeentedecreet 
duidelijk en derhalve voor geen interpretatie vatbaar.

Het Gemeentedecreet zou uitdrukkelijk bepalen dat enkel de gemeen-
teraad kan beslissen tot het optreden in rechte in de gevallen waarin een 
lid of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen 
betrokken zijn, zodat het college van burgemeester en schepenen in die 
gevallen niet namens de gemeente in rechte kan optreden.

Het zou dus volstaan dat een lid van het college in een zaak verwik-
keld is, dat hij betrokken is bij de feiten, opdat er sprake zou zijn van 
betrokkenheid in de zin van het Gemeentedecreet.

Volgens de eiser in cassatie daarentegen zou er pas sprake zijn van 
betrokkenheid in de zin van art. 193, tweede lid van het Gemeentedecreet 
wanneer het betreffende lid reeds partij is in een geding dat aanhangig is.

6. De parlementaire voorgeschiedenis.
Artikel 193 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bevatte zoals het 

oorspronkelijk werd aangenomen, slechts één lid, luidend als volgt : 
“Het college van burgemeester en schepenen” beslist tot het optreden in 
rechte namens de gemeente.”  (1)

In de memorie van toelichting bij het ontwerp van gemeentedecreet, 
werd het betreffende artikel als volgt toegelicht :

“Dit artikel beoogt de ingewikkelde regeling die voorzien was in 
artikel 270 N.Gem.W. en die tot veel betwistingen aanleiding heeft 
gegeven te vereenvoudigen. Zo bepaalde artikel 270 Nieuwe Gemeen-
tewet onder meer dat voor de meeste vorderingen waarbij de gemeente 
als eiser optreedt, de rechtsvordering slechts mag worden ingesteld door 
het college na machtiging van de gemeenteraad.

In het ontwerp van gemeentedecreet is het steeds het college van 
burgemeester en schepenen dat de beslist (sic) tot het optreden in rechte 
namens de gemeente als eiser of verweerder. Deze bevoegdheid kan niet 
gedelegeerd worden. Om dit volledig uit te sluiten wordt dit in artikel 58 
voorzien. Het is immers niet wenselijk dat individuele schepenen of 
ambtenaren de gemeente in rechte vertegenwoordigen.”

In de loop van de parlementaire voorbereiding van het decreet was er 
over het vermelde artikel 193 geen diepgaande discussie.

7. Nochtans bleek het artikel voor de Vlaamse decreetgever in zijn 
eenvoud toch iets te eenvoudig.

  (1) BS 31 augustus 2005.
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Op 13 november 2007 stelde de heer Patrick Lachaert een vraag om 
uitleg over artikel 193 aan minister Marino Keulen  (1). Hij schetste de 
volgende hypothese :

“Wanneer nu een meerderheid van de leden van een schepencollege in 
een rechtsgeding betrokken is, zal die zelden of nooit zelf beslissen om 
namens de gemeente in rechte op te treden. In dergelijk geval zullen de 
betrokkenen zichzelf buiten de zaak trachten te houden en er niet voor 
opteren om de gemeentelijke belangen te verdedigen. Er ontstaat met 
name een tegenstrijdigheid van belangen tussen de gemeente als admi-
nistratiefrechtelijk geheel en de individuele leden van het schepencol-
lege.

Enkel het artikel 194 van het Gemeentedecreet geeft aan de inwo-
ners de mogelijkheid om in rechte namens de gemeente op te treden, 
wanneer het college niet in rechte wenst op te treden. Een bijkomende 
voorwaarde is dat die bewoners een zekerheidstelling aanbieden […] 
Die zekerheidstelling zal er in de praktijk toe leiden dat slechts weinig 
burgers van dit artikel 194 gebruik zullen maken. […].

Mijnheer de minister, bent u zich bewust van deze mogelijke lacune in 
de decreetgeving ? Een gemeenteraad kan het college niet meer opleggen 
om in rechte op te treden. Hierdoor kunnen leden van het college van 
burgemeester en schepenen zichzelf buiten schot stellen. Kunt u een 
andere mogelijkheid aanduiden om het college te verplichten in rechte 
op te treden voor de gemeente ? Zo niet, is het niet aangewezen de 
decreetgeving aan te passen in het geval van een mogelijke tegenstrij-
digheid tussen belangen van een of meerdere leden van het schepencol-
lege en die van de gemeente ?”.

Minister Keulen antwoordde dat hij de vraag zeer interessant vond en :
“In het specifieke geval zijn zes schepenen — het hele schepencollege — 

in een rechtsgeding betrokken en maken zij geen aanstalten om namens 
de gemeente in rechte op te treden. Dat is natuurlijk tegen de geest van 
het Gemeentedecreet. Het was de bedoeling om kort op de bal te kunnen 
spelen en niet om bij wijze van spreken een muur op te trekken waar 
niemand door kan.

In het Gemeentedecreet is voorzien dat elke burger kan optreden, 
en elk raadslid is per definitie ook een burger. In principe kan elk 
raadslid toch een geding aanspannen en zorgen dat er aan een aanklacht 
gevolg kan worden gegeven. De bestaande regeling dient om kort op 
de bal te kunnen spelen, niet om bepaalde mensen onschendbaar te 
maken. Als u vindt dat we enkele aanpassingen moeten doen en dit beter 
opnieuw bij de gemeenteraad kunnen voorleggen heb ik daar geen enkel 
probleem mee. […]”.

De heer Jacky Maes voegde nog toe : “De vraag van de heer Lachaert 
is heel interessant. Maar dat neemt niet weg dat men het nog altijd bij 
het college kan leggen en dan kan uitbreiden naar de gemeenteraad. Zo 
kan men korter op de bal spelen”.

  (1) Hand. Vlaams Parlement. Commissievergadering. Commissie voor binnenlandse 
aangelegenheden, bestuurszaken, institutionele en bestuurlijke hervorming en decreet-
sevaluatie 2007-2008, 13 november 2007, nr. C60-BIN4, 4.

ARREST-2012-03.indb   549 13/02/13   20:34



550 ARRESTEN VAN CASSATIE 6.3.12 - N° 151

Daarna liet Minister Keulen nog optekenen : “Voor mij is het gelijk hoe 
je het regelt. Als het voor jullie goed is, is het zeker voor mij goed, want 
jullie zijn ook allemaal lokaal actief. Maar het moet geregeld worden, 
want nu zijn er oneigenlijke effecten, en het laatste wat we willen, zijn 
“onschendbaarheden”, want dat staat haaks op goed bestuur”.

8. Op 28 november 2007 werd in het Vlaams Parlement een Voorstel 
van decreet houdende wijziging van het Gemeentedecreet wat betreft de 
bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te 
treden  (1) ingediend.

Het voorstel werd als volgt gemotiveerd :
“Wanneer nu één of meer leden van een schepencollege in een rechts-

geding betrokkenen zijn, zullen zij zelden of nooit zelf beslissen om 
namens de gemeente in rechte op te treden. In een dergelijk geval zullen 
de betrokkenen trachten zichzelf buiten de zaak te houden en er niet 
voor opteren om de gemeentelijke belangen te verdedigen. Met andere 
woorden, er ontstaat een tegenstrijdigheid van belangen.

Enkel artikel 194 van het Gemeentedecreet geeft de mogelijkheid aan 
de inwoners om in rechte namens de gemeente op te treden, wanneer het 
college daartoe niet bereid is. Een extra voorwaarde is dat die inwoner(s) 
garant staat (staan) om de kosten van het geding persoonlijk te dragen 
en zich aansprakelijk stelt (stellen) bij de veroordeling tot het betalen 
van een schadevergoeding of boete wegens tergend of roekeloos geding 
of hoger beroep.

Die garantie zal er in de praktijk toe leiden dat slechts weinig burgers 
van artikel 194 gebruik zullen maken. En leden van het college van burge-
meester en schepenen die betrokken partij zijn in een geding, zullen zich-
zelf in voorkomend geval als het ware trachten onschendbaar te maken.

Het Gemeentedecreet had met de wijziging van artikel 193 niet dat 
laatste als doelstelling. Het artikel werd in deze zin aangepast om korter 
op de bal te kunnen spelen wanneer een gemeente in een rechtsgeding 
betrokken partij is.

Deze zogestelde onschendbaarheid gaat in tegen de geest van het 
Gemeentedecreet, waarbij goed bestuur wordt nagestreefd. In die zin 
lijkt het aanbevelenswaardig om artikel 193 aan te passen en naast het 
college van burgemeester en schepenen ook de gemeenteraad bevoegd te 
maken om namens de gemeente te beslissen om in rechte op te treden. 
Hierbij moet men in gedachten houden dat betrokkenen niet kunnen 
deelnemen aan de stemming over een ontwerpbesluit ter zake.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commentaar bij de artikelen

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

Artikel 2
Door in artikel 193 naast het college van burgemeester en schepenen 

ook de gemeenteraad bevoegd te maken om in rechte op te treden 

  (1) Voorstel van decreet houdende wijziging van het gemeentedecreet wat betreft de 
bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden, Parl.St. 
Vlaams Parlement 2007-2008, nr. 1458/1, 4 p.
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namens de gemeente, wanneer een lid van het college van burgemeester 
en schepenen partij is in een geding, kunnen leden van het college van 
burgemeester en schepenen niet trachten zichzelf buiten de zaak te 
houden. De aanpassing van artikel 193 van het Gemeentedecreet is in die 
zin noodzakelijk om een tegenstrijdigheid van belangen te verhinderen. 
Met dit voorstel van decreet wordt de bevoegdheid om in rechte op te 
treden namens de gemeente gedelegeerd aan de gemeenteraad wanneer 
een lid van het college van burgemeester en schepenen partij is in een 
geding waarin de gemeente partij is en een belang kan laten gelden ; 
in de andere gevallen blijft het college van burgemeester en schepenen 
bevoegd”  (1).

Het nieuwe artikel 193, tweede lid, Gemeentedecreet, zoals het aanvan-
kelijk in het voorstel van decreet werd voorzien, zou luiden : “De gemeen-
teraad beslist tot het optreden in rechte namens de gemeente indien 
een lid van het college van burgemeester en schepenen partij is in een 
geding waarin de gemeente partij is en een belang kan laten gelden”  (2).

9. Het voorstel van decreet voorzag slecht in een aanpassing van de 
artikelen 193 en 194 van het Gemeentedecreet.

Omdat onduidelijkheden werden gevreesd ten aanzien van de arti-
kelen 43 en 57 van het Gemeentedecreet, dienden de parlementairen die 
het voorstel van decreet hadden ingediend, enkele amendementen in.

Vooreerst werd voorgesteld aan artikel 43, § 2 van het Gemeentede-
creet, dat de bevoegdheden bepaalt die de gemeenteraad niet aan het 
college van burgemeester en schepenen kan toevertrouwen, een 17o toe 
te voegen, luidend : “het beslissen tot het optreden in rechte overeen-
komstig artikel 193, tweede lid”.

Voorts werd voorgesteld in artikel 57, § 3, van het Gemeentedecreet, 
dat de bevoegdheden van het college voor burgemeester en schepenen 
bepaalt, 9o te vervangen als volgt : “het vertegenwoordigen van de 
gemeente in rechte ingevolge artikel 193, behoudens de gevallen bedoeld 
in artikel 193, tweede lid”.

En ook het voorstel inzake de redactie van het nieuwe artikel 193, 
tweede lid, werd aangepast. Nu zou dat luiden : “De gemeenteraad kan 
echter beslissen om deze bevoegdheid in de plaats van het college uit te 
oefenen. In de gevallen waarin een lid of meerdere leden van het college 
van burgemeester en schepenen betrokken zijn in de zaak, beslist de 
gemeenteraad”.

In essentie werden de amendementen als volgt verantwoord :
“De initiële tekst van artikel 2 [van het voorstel van decreet [aanvul-

ling van artikel 193]] zou een verwarring kunnen doen ontstaan wanneer 
het wordt samen gelezen met de artikelen 43 en 57 van het Gemeentede-
creet, omdat de raad en het college concurrentieel bevoegd worden voor 

  (1) Voorstel van decreet houdende wijziging van het gemeentedecreet wat betreft de 
bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden, Parl.St. 
Vlaams Parlement 2007-2008, nr. 1458/1, 2.

  (2) Voorstel van decreet houdende wijziging van het gemeentedecreet wat betreft de 
bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden, Parl.St. 
Vlaams Parlement 2007-2008, nr. 1458/1, 4.
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de beslissing om in rechte op te treden. Een dergelijke concurrentiële 
bevoegdheid is niet consistent met de principeregeling van het decreet.

Om die reden is gekozen voor een meer duidelijke manier van werken 
die het best aansluit bij de filosofie van het Gemeentedecreet. Het 
college is principieel bevoegd om in rechte op te treden, maar de raad 
kan steeds in de plaats treden en is expliciet bevoegd als een lid van het 
college betrokken partij is”.

In het verslag liet de heer Lachaert nog opmerken :
“Verwijzend naar opmerkingen uit het legistiek advies bij dit voorstel 

van decreet, stelt de heer Lachaert dat er effectief reeds een rechtszaak 
gestart moet zijn. Verder houdt het voorstel van decreet de mogelijk-
heid open dat het schepencollege nog het initiatief kan nemen.

Op basis van opmerkingen die gemaakt werden door het Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur, kondigt de heer Lachaert nog een aantal 
amendementen aan die tot doel hebben het voorstel juridisch en tech-
nisch op punt te stellen”.

Bedoeld zijn de hierboven vermelde amendementen, met in het verslag 
dezelfde toelichting, zij het met die toevoeging dat nog wordt aange-
geven dat het de bedoeling is vanuit dezelfde invalshoek het Provincie-
decreet te wijzigen  (1). De decreetgever heeft dat laatste gedaan via het 
Decreet van 20 juni 2008 houdende wijziging van het provinciedecreet 
wat betreft de bevoegdheid van een provinciaal beslissingsorgaan om in 
rechte op te treden  (2).

10. In het voorstel van decreet tot wijziging van het provinciedecreet 
gaf de decreetgever aan dat met het voorstel een gelijksoortige onge-
wilde anomalie werd weggewerkt  (3). Tekstueel leidde het decreet tot 
wijziging van het provinciedecreet tot dezelfde wijzigingen als die van 
het Gemeentedecreet, mutatis mutandis. Artikel 3 wijzigt het artikel van 
het Provinciedecreet dat de bevoegdheid van de bestendige deputatie 
regelt (art. 57, § 3). In de memorie van toelichting wordt vermeld : 
“Artikel 57, § 3 moet aangevuld worden, zodat de bevoegdheid om de 
provincie te vertegenwoordigen verhuist naar de raad in de gevallen 
waarin die beslist om op te treden.” Artikel 4 voegt een tweede lid toe 
aan het artikel van het Provinciedecreet dat de principiële bevoegdheid 
van de bestendige deputatie regelt om in rechte op te treden (art. 186). De 
memorie van toelichting geeft aan : “de deputatie is principieel bevoegd 
om in rechte op te treden, maar de raad kan steeds in de plaats treden en 
is expliciet bevoegd als een lid van de deputatie betrokken is”.

11. Welke interpretatie dient er te worden gegeven aan het begrip 
“betrokken zijn” ?

Wanneer men het geval in acht neemt waarop de decreetgever zich 
steunde om artikel 193, tweede lid in het Gemeentedecreet in te voeren, 

  (1) Verslag Voorstel van decreet houdende wijziging van het gemeentedecreet wat 
betreft de bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te 
treden, Parl.St. Vlaams Parlement 2007-2008, nr. 1458/3, 3.

  (2) BS 23 juli 2008.
  (3) Voorstel van decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet wat betreft de 

bevoegdheid van een provinciaal beslissingsorgaan om in rechte op te treden, Parl.St. 
Vlaams Parlement 2007-2008, nr. 1650/1, 1.
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dan lijkt het op het eerste gezicht dat moet aangenomen worden dat een 
lid van het College slechts “betrokken” is als een lid al effectief partij is 
in een rechtszaak. Er wordt inderdaad vertrokken vanuit de hypothese 
dat een of meerdere leden van het college van burgemeester en sche-
penen effectief partij zijn in een aanhangig geding. En het klopt dat de 
heer Lachaert in het verslag heeft gesteld dat vereist zou zijn dat er al 
effectief een rechtszaak gestart moet zijn.

Evenwel kan men er niet omheen dat artikel 193, tweede lid, Gemeen-
tedecreet zoals het uiteindelijk werd aangenomen, dit vereiste, anders 
dan het tweede lid zoals het oorspronkelijk werd voorgesteld, niet stelt. 
Daarenboven strookt een dergelijke interpretatie niet met de ratio legis 
van de invoering van artikel 193, tweede lid in het Gemeentedecreet. 
Immers, in wezen wou de decreetgever vermijden dat de gemeente niet 
in rechte zou optreden omdat het college van burgemeester en sche-
penen wegens het belang van (sommige van) haar leden daartoe niet 
het initiatief zou nemen. De vraag of een lid van het college van burge-
meester en schepenen al effectief partij is in het geding is daarbij in se 
een irrelevant onderscheidingscriterium.

Vandaar dat het aangewezen lijkt een ruime interpretatie te geven 
aan de term “betrokken” in art. 193, tweede lid, Gemeentedecreet, en 
met name die term niet te beperken tot het geval waarin een lid van het 
College reeds effectief partij is in een geding.

D. De DoCTrINe.

12. Aangezien het tweede lid van artikel 193 van het Gemeentedecreet 
pas werd ingevoerd bij een decreet gepubliceerd op 4 april 2008 en in 
werking getreden op 14 april 2008, is de doctrine over de betreffende 
bepaling eerder beperkt.

In een eerste commentaar bij het Decreet van 14 maart 2008, wijst 
Weymeersch op de ratio legis van het decreet : vermijden dat niet 
namens de gemeente in rechte opgetreden wordt omdat een of meer-
dere leden van het College van burgemeester en schepenen tegengestelde 
belangen hebben. Hij beklemtoont dat volgens de aangenomen versie 
van artikel 193, tweede lid, Gemeentedecreet, de gemeenteraad voor alle 
zaken in ondergeschikte orde bevoegd is om de beslissing tot in rechte 
op te treden te nemen.

Vervolgens geeft de auteur aan : “Het College van Burgemeester en 
Schepenen blijft aldus principieel bevoegd om te beslissen tot het in 
rechte treden, maar de gemeenteraad kan steeds in de plaats treden 
en is, in de hypothese waarin een lid of meerdere leden van het College 
van Burgemeester en Schepenen betrokken zijn in een rechtszaak, zelfs 
expliciet bevoegd”  (1).

Het past erop te wijzen dat deze auteur nog vermeldt dat het college 
in principe de gemeente in rechte vertegenwoordigt. Daarna schrijft hij : 
“Daar waar echter de gemeenteraad in de plaats treedt van het sche-
pencollege en in ieder geval in de hypothese waarin een lid of meerdere 

  (1) W. WeymeerSCH, “De bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in 
rechte op te treden”, T.Gem. 2008, afl. 4, (276), 276.
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leden van het college van burgemeester en schepenen betrokken zijn in 
een rechtszaak en de gemeenteraad derhalve zelf een beslissing dient te 
nemen, zal het ook aan diezelfde gemeenteraad toekomen de gemeente 
te vertegenwoordigen”  (1).

Op de vraag vanaf wanneer een lid betrokken is in de zin van artikel 193, 
tweede lid, gaat Weymeersch niet expliciet in. Wel redeneert hij vanuit 
de hypothese van een hangende rechtszaak, wat, gelet op de hypothese 
van waaruit de decreetswijziging tot stand is gekomen, niet verwonder-
lijk is. Nergens stelt hij evenwel dat de mogelijke betrokkenheid zich 
tot die hypothese zou beperken.

13. Coolsaet wijdt ook een bijdrage aan de beslissing om namens 
de gemeente in rechte op te treden en de vertegenwoordiging van de 
gemeente in rechte  (2). Deze bijdrage ligt grotendeels in de lijn van de 
commentaar van Weymeersch. Met name beperkt ook deze auteur het 
mogelijk probleem van de uitsluitende bevoegdheid van het college 
om te beslissen om in rechte op te treden tot de situatie waarin één of 
meer leden van het college in een rechtsgeding betrokken zijn  (3), ook 
hier evenwel zonder te stellen dat mogelijke betrokkenheid zich tot die 
hypothese zou beperken.

14. De 18e editie van het Overzicht van het Belgisch administratief 
recht van Mast en Dujardin houdt ook rekening met de gewijzigde 
decreetsbepalingen. Dat blijkt met name uit volgende passages :

 — Bij de bespreking van de bevoegdheden van de gemeenteraad in 
nr. 602 : “De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van 
burgemeester en schepenen worden toevertrouwd : […] het beslissen tot 
het optreden in rechte wanneer een of meer leden van het college en 
burgemeester en schepenen betrokken zijn in de zaak […]”.

 — Bij de bespreking van de bevoegdheid van het college van burge-
meester en schepenen, in nr. 625 : “[…] 3.Het college is bevoegd voor : 
[…] i. het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte behoudens 
wanneer een of meer leden van het college van burgemeester en sche-
penen betrokken zijn in de zaak en de gemeenteraad bevoegd is”.

 — Volgens deze auteurs is alleen de gemeenteraad bevoegd om te 
beslissen om namens de gemeente op te treden in rechte en de gemeente 
in rechte te vertegenwoordigen wanneer een lid of meerdere leden van 
het college van burgemeester en schepenen betrokken zijn in de zaak. 
Dit is de zienswijze van het te dezen bestreden arrest.

E. BeoorDeLINg.

15. Weliswaar zijn er minder verstrekkende interpretaties van 
artikel 193 Gemeentedecreet mogelijk dan degene die in het bestreden 
arrest vervat ligt (onbevoegdheid van het college wanneer een lid van 
het college betrokken is), maar die even efficiënt kunnen zijn.

  (1) WeymeerSCH, “De bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in 
rechte op te treden”, l.c., 277.

  (2) A. CooLSaeT, “Hoofdstuk 9 Rechtsgedingen”, in J. DujarDIN en W. SomerS (eds.), 
College van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011, (425), 425-434.

  (3) CooLSaeT, “Hoofdstuk 9 Rechtsgedingen”, o.c., nr. 670.
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Zo bv. het geval dat de gemeenteraad, wanneer het college heeft 
beslist om in rechte op te treden namens de gemeente in een situatie 
waarin een of meerdere leden van het college betrokken zijn, de zaak 
van het college kan overnemen door zelf te beslissen dat zij in rechte 
zal optreden. Het belang van artikel 193, tweede lid, Gemeentedecreet 
beperkt zich dan niet tot de situatie waarin het college heeft nagelaten 
of geweigerd te beslissen in rechte op te treden namens de gemeente, 
maar strekt zich uit tot de situatie waarin de gemeenteraad het aange-
wezen acht de gemeente in rechte te vertegenwoordigen in plaats van 
het college.

In dat geval zou de interpretatie van de artikelen 43, 57 en 193 Gemeen-
tedecreet zijn dat het college principieel bevoegd is om te beslissen in 
rechte op te treden, en de gemeente ook in rechte vertegenwoordigt, 
maar dat de gemeenteraad de gemeente in rechte vertegenwoordigt 
wanneer deze in toepassing van artikel 193, tweede lid, Gemeentedecreet 
beslist heeft om in rechte op te treden namens de gemeente, ook als haar 
beslissing van na de beslissing van het college dateert.

Wat er ook van zij, op grond van wat voorafgaat komt het mij voor dat 
het cassatiemiddel niet tot vernietiging kan leiden, nu het opkomt tegen 
het oordeel als zou te dezen de burgemeester “betrokken” zijn. Volgens 
het middel is de burgemeester niet betrokken, aangezien hij nog geen 
partij is in een aanhangig geding. Artikel 193, tweede lid, Gemeentede-
creet 2005 dient niet zo gelezen te worden dat er slechts sprake is van 
betrokkenheid van een lid van het college wanneer een lid reeds partij 
is in een aanhangig geding.

Het middel faalt naar recht.

Conclusie : verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling van 9 juni 2011.

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

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 20 januari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling 

Middel

Het middel voert schending aan van de artikelen 193 en 43, § 2, 17o, van 
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (hierna : Gemeentedecreet) : het 
arrest oordeelt ten onrechte dat de strafvordering niet ontvankelijk is op 
grond dat het college van burgemeester en schepenen niet kon beslissen 
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een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen daar de van vals-
heid betichte notulen ondertekend werden zowel door de burgemeester 
namens het college als door de gemeentesecretaris zodat meerdere leden 
van het college van burgemeester en schepenen betrokken zijn ; opdat 
een lid van het college als “betrokken” kan beschouwd worden in de zin 
van artikel 193, tweede lid, Gemeentedecreet, moet er op het moment 
van de betreffende beslissing reeds een rechtszaak gestart zijn waarbij 
een of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen 
effectief partij zijn, hetgeen hier niet het geval is. 

Artikel 43, § 1 en § 2, 17o, Gemeentedecreet bepaalt : 
“§ 1. Behoudens bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid 

in de zin van artikel 2, tweede lid, aan de gemeenteraad, kan de 
gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan 
het college van burgemeester en schepenen.

§ 2. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burge-
meester en schepenen worden toevertrouwd : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17o het beslissen tot het optreden in rechte, overeenkomstig artikel 193, 
tweede lid.”

Artikel 57, § 2 en § 3, 9o, Gemeentedecreet bepaalt : 
“§ 2. Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd 

overeenkomstig artikel 43, § 1, of overeenkomstig andere wettelijke en 
decretale bepalingen.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9o het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte ingevolge 
artikel 193, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 193, tweede lid.”

Artikel 193 Gemeentedecreet bepaalt : 
“Het college van burgemeester en schepenen beslist tot het optreden 

in rechte namens de gemeente.
De gemeenteraad kan echter beslissen om deze bevoegdheid in de 

plaats van het college uit te oefenen. In de gevallen waarin een of meer-
dere leden van het college van burgemeester en schepenen betrokken 
zijn, beslist de gemeenteraad.”

6. Uit deze bepalingen volgt dat het college van burgemeester en 
schepenen in de regel bevoegd is te beslissen om namens de gemeente 
in rechte op te treden en dat de gemeenteraad kan beslissen om die 
bevoegdheid in plaats van het college uit te oefenen. 

Daarentegen, wanneer een of meerdere leden van het college van burge-
meester en schepenen betrokken zijn, beslist enkel de gemeenteraad of 
hij al dan niet namens de gemeente zal optreden.

Artikel 193, tweede lid, Gemeentedecreet, noch een andere bepaling, 
vereisen dat een lid of meerdere leden van het college van burgemeester 
en schepenen reeds effectief partij zouden zijn in een gestarte rechts-
zaak opdat een lid of meerdere leden van het college van burgemeester 
en schepenen zouden “betrokken” zijn in de zin van artikel 193, tweede 
lid, Gemeentedecreet.
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Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

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

6 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Beelen en de 
heer Careme (bij de balie te Leuven).

N° 152

2o kamer — 6 maart 2012
(P.11.1273.N)

1o CaSSaTIeBeroep. — STrafzakeN. — TermIjNeN Voor CaSSaTIeBeroep 
eN BeTekeNINg. — BurgerLIjke reCHTSVorDerINg. — VoorBarIg CaSSaTIeBe-
roep (geeN eINDBeSLISSINg). — raaDkamer. — oNTLaSTINg VaN De oNDerzoekS-
reCHTer TeNeINDe oVerHeVeLINg VaN De zaak Naar aNDer arroNDISSemeNT. 
— aDmINISTraTIeVe orDemaaTregeL. — geVoLg. — CaSSaTIeBeroep VaN De 
BurgerLIjke parTIj. — oNTVaNkeLIjkHeID.

2o oNDerzoekSgereCHTeN. — raaDkamer. — oNTLaSTINg VaN De oNDer-
zoekSreCHTer TeNeINDe oVerHeVeLINg VaN De zaak Naar aNDer arroNDISSe-
meNT. — aDmINISTraTIeVe orDemaaTregeL. — geVoLg. —CaSSaTIeBeroep VaN 
De BurgerLIjke parTIj. — oNTVaNkeLIjkHeID.

1o en 2o De beschikking van de raadkamer die de ontlasting van de onderzoeks-
rechter beveelt teneinde een zaak over te hevelen naar een ander arrondis-
sement met het oog op een goede rechtsbedeling, is een louter administratieve 
ordemaatregel ; zij regelt de rechtspleging niet en doet nog geen uitspraak 
over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvorde-
ring zodat de burgerlijke partij geen belang heeft tegen dergelijke beslissing 
die haar niet schaadt, cassatieberoep in te stellen  (1).

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

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 juni 2011.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

  (1)  Zie Cass. 8 maart 1965, Pas. 1965, I, 702.
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II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De eiseres stelde zich op 21 september 2010 burgerlijke partij voor de 
onderzoeksrechter te Brussel.

Het openbaar ministerie vorderde het ontslag van onderzoek omdat 
de feiten die het voorwerp van die klacht uitmaken, zich voornamelijk 
voordoen in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Bij beschikking van 11 februari 2011 heeft de raadkamer te Brussel de 
onderzoeksrechter ontlast van het onderzoek nr. 122/2010 en het dossier 
overgemaakt aan het openbaar ministerie om te handelen als naar recht.

Het arrest verklaarde het hoger beroep van de eiseres tegen die 
beschikking onontvankelijk bij gebrek aan belang.

2. De beschikking die de ontlasting van de onderzoeksrechter beveelt 
teneinde een zaak over te hevelen naar een ander arrondissement met 
het oog op een goede rechtsbedeling, is een louter administratieve orde-
maatregel. Zij regelt de rechtspleging niet en doet nog geen uitspraak 
over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke rechts-
vordering. De eiseres heeft geen belang tegen dergelijke beslissing die 
haar niet schaadt, cassatieberoep in te stellen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Middelen

3. De middelen die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep, behoeven geen antwoord.

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

6 mars 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Van Eecke (bij de balie te Brussel).

N° 153

2o kamer — 6 maart 2012
(P.11.1374.N)

1o DrukperS (poLITIe oVer De). — DrukperSmISDrIjf. — BegrIp. — 
ToepaSSINg. — STrafBare meNINgSuITINg mIDDeLS DIgITaLe VerSpreIDINg.

2o DrukperS (poLITIe oVer De). — DrukperSmISDrIjf. — BegrIp. — 
STrafBare meNINgSuITINg. — omVaNg.
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1o Het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst die 
vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé ; digitale 
verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé  (1).

2o De door het drukpersmisdrijf vereiste strafbare meningsuiting in de bete-
kenis die de Grondwet aan die uitdrukking hecht, is elke mening of opinie ; 
niet noodzakelijk is dat deze mening enige maatschappelijke relevantie of 
gewicht heeft (2).

(D. T. e.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef :

Het cassatieberoep van de eiser, burgerlijke partij, is gericht tegen 
het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 
14 juni 2011.

1. Op 31 oktober 2007 legde de eiser klacht neer tegen de verweerder 
wegens laster.

Bij vonnis van 26 oktober 2009 wordt de verweerder veroordeeld wegens 
laster (telastlegging C2). Eisers vordering wordt toelaatbaar en gegrond 
verklaard. Verweerder dient de eiser €1 provisioneel te betalen. De zaak 
wordt voor verdere afhandeling op burgerrechtelijk gebied onbepaald 
uitgesteld.

Tegen dit vonnis wordt hoger beroep aangetekend door de verweerder 
en door het openbaar ministerie.

Bij arrest van 14 juni 2011 doet het hof van beroep te Gent, recht doende 
in correctionele zaken, uitspraak over de ingestelde hoger beroepen.

Het hof van beroep verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van 
de feiten van laster in hoofde van de verweerder (telastlegging C2) en om 
te oordelen omtrent de civiele rechtsvordering van de eiser.

Tegen dit arrest stelt de eiser cassatieberoep in op 27 juni 2011. Een 
memorie wordt tijdig neergelegd op 27 september 2011.

2. In deze procedure wordt het Hof uitgenodigd nadere inhoud te geven 
aan het begrip drukpersmisdrijf.

Volgens het hof van beroep te Gent is te dezen sprake van zulk soort 
misdrijf.

De appelrechters bepalen een drukpersmisdrijf als het uiten van een 
mening of opinie, die bij wet strafbaar is gesteld en die werd openbaar 
gemaakt via de gedrukte media.

Zij oordelen dat elke mening, zelfs in de vorm van simpele beledig-
ingen, als consitutief bestanddeel voor het misdrijf van drukpers kan 
aanzien worden. De verweerder schreef zowel op zijn eigen blogsite 
(hrmblogs.net) als op een groepsblogsite waarvan hij de initiatief-
nemer is (hrmblogs.com) artikels over de eiser. Verweerders artikels 
handelen onder meer over het intrekken van de erkenning als oplei-
dings- en adviesverstrekker van Fides Consulting bvba, de oorzaken van 
het intrekken van die erkenning en de banden van de eiser met Fides 
Consulting bvba.

  (1), (2)  Zie de concl. van het O.M.
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De betreffende mening werd openbaar gemaakt via de gedrukte media. 
De verweerder is zaakvoerder van de gewone commanditaire venootschap 
Bizinfo, die de uitgever is van hrminfo.net en de groepsblog hrmblogs.
com. Hrminfo.net is een professionele website, bestemd voor Human 
Resources vakinformatie. De website heeft een deels open, deels gesloten 
(betalend) karakter. Blogs zijn eigenlijk weblogs, websites waarop beri-
chten en artikels kunnen gepost worden. Een persartikel kan verspreid 
worden door een gedrukt medium, op papier en inkt, en via digitale 
media. Die zorgen ervoor dat het artikel zich beweegt in een digitale 
ruimte, via technische procédés, en daar kan worden aangetroffen, gere-
produceerd, vermenigvuldigd en doorgestuurd. In casu waren de artikels 
van de verweerder te vinden op de weblogs door eender welke gebruiker 
op eender welk moment. Op zijn beurt kon die gebruiker bijdragen tot de 
reproductie en de verspreiding van artikels door bv. een link te leggen 
naar de weblog en/of de artikels zelf door te sturen.

De schrijver van internetartikels moet op één of andere wijze zijn 
pennenvruchten, die zijn mening dragen, op het internet plaatsen 
waarna het proces van reproductie kan starten.

Internetartikels die meningsuitingen bevatten kunnen als een 
geschrift beschermd door artikel 25 van de Grondwet beschouwd worden.

De appelrechters besluiten dat de artikels die de verweerder postte 
op de weblogs dan ook strafbare uitingen van mening bevatten die via 
reproduceerbare media openbaar gemaakt werden en derhalve drukpers-
misdrijven uitmaken.

3. Het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie betwist 
het oordeel van de appelrechters dat de verspreiding van een straf-
bare meningsuiting langs digitale weg ook een drukpersmisdrijf kan 
 opleveren.

Traditioneel wordt voor een drukpersmisdrijf vereist als bestanddelen 
een strafbare gedachte, geuit door middel van de drukpers waaraan een 
daadwerkelijke publiciteit werd gegeven  (1).

Bij het tot stand komen van het artikel 98 (oud) Grondwet (thans 
artikel 150) konden gedachten slechts via de drukpers bestendig publiek 
gemaakt worden.

Reeds bij arrest van 25 oktober 1909 oordeelde het Hof dat noch 
artikel 98 van de Grondwet noch het Decreet van 20 juli 1831 op de druk-
pers (M.B. 22 juli 1831) impliceren dat het gebruik van de eigenlijke 
drukkerij het enige mogelijke materiële element is voor het plegen van 
drukpersmisdrijven  (2).

Weliswaar omvatten de begripsomschrijvingen die het Hof in het arrest 
van 1909 geeft uiteraard nog niet de publicatie via het internet. Belang-
rijk is evenwel dat het Hof duidelijk aangeeft dat het begrip drukpers 
evolutief moet geïnterpreteerd worden met inachtneming van de geest 
van de grondwetgever, die de bestendige vespreiding van ideeën bij de 
massa wou vrijwaren. Vanuit die evolutieve interpretatie kan worden 

  (1)  A. De Nauw, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 3e editie, 2010, die Keure, nr. 109.
  (2)  Cass. 25 oktober 1909, Pas., I, 1909, 416.
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besloten dat ook een telecommunicatiemiddel als het Internet een 
 drukpers kan uitmaken in de zin van artikel 150 van de Grondwet  (1).

Weliswaar heeft het Hof van radio en televisie geoordeeld dat zij niet het 
middel kunnen vormen waarmee een drukpersmisdrijf wordt gepleegd  (2). 
Transmissies via radio en televisie missen immers het besten dig karakter 
van de openbaarheid dat kenmerkend is voor gedrukte geschriften  (3).

In het voorliggend geval oordelen de appelrechters dat gebruik is 
gemaakt van digitale media die zorgen dat de artikelen zich via tech-
nische procédés bewegen in een digitale ruimte en daar kunnen worden 
aangetroffen, gereproduceerd, vermenigvuldigd en doorgestuurd en dus 
een zekere bestendigheid vertonen.

De appelrechters gaan ervan uit dat dergelijke media een techniek 
uitmaken die onder het begrip drukpersmisdrijf dient gebracht te worden.

Met hun overwegingen verantwoorden zij hun beslissing dat er sprake 
is van gedrukte media die met het begrip drukpersmisdrijf in artikel 150 
van de Grondwet bedoeld zijn, naar recht.

4. In het tweede onderdeel voert de eiser aan dat de grondwetgever 
met het begrip drukpersmisdrijf geenszins louter interpersoonlijke 
conflicten of discussies, die volledig losstaan van het maatschappelijk 
debat en geen enkele (journalistieke) relevantie hebben voor de ontwik-
keling van een pluralistische samenleving voor ogen had.

  (1)  Ook de rechtsleer komt tot dit besluit, of verwijst naar rechtspraak die tot dit 
besluit komt : zie o.m. E. FraNCIS, “Bedenkingen bij de “correctionalisering” van racis-
tisch geïnspireerde drukpersmisdrijven”, RW 1999-2000, (377), 379-380 ; L. HuyBreCHTS, 
“Laster in partijkrant, politiek pamflet of persconferentie”, (noot onder Antwerpen 
8 december 2005), NC 2006, (415), nr. 6 ; C. Ker, ““Presse” ou “tribune électronique” : 
censure et responsabilité”, RDTI 2007, (147), 151-152 ; D. VoorHoof, “Is de publicatie 
van een strafbare meningsuiting via internet een drukpersmisdrijf ?”, (noot onder 
Corr. Bergen 13 februari 2007), AM 2007, (178), 178 ; Q. VaN ENIS, “Le délit de presse sur 
internet : la cohérence et rien de plus ?”, (noot onder Bergen 14 mei 2008), JT 2009, (48), 
49-50 ; S. CarNeroLI, noot onder Brussel 19 maart 2010, AM 2010, (298), 298 ; K. LemmeNS, 
“Misbruiken van de meningsvrijheid via internet : is het recht Web 2.0-compatibel ? 
Pleidooi voor een technologieneutrale bescherming van de uitingsvrijheid”, Orde van 
de dag 2010, (15), 19 ; Q. VaN ENIS, “Le “délit de presse” sur l’internet : seul le jury popu-
laire est compétent pour sanctionner pénalement le “chien de garde” qui aurait crié 
au loup...”, (noot onder Brussel 17 maart 2010), JT 2010, (506), nrs. 5 en 6 ; E. BrewaeyS, 
“Van Gutenberg tot internet”, (noot onder Brussel 17 maart 2010), T. Strafr. 2011, (448), 
nr. 5 ; a. De Nauw noemt de uitbreiding van het begrip persmisdrijf tot het gebruik van 
internet en elektronische post onwaarschijnlijk en ongewenst, gelet op de bevoegdheid van 
de jury met betrekking tot persmisdrijven. (A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2010, 6e ed., 283) Dat de jury bevoegd is voor persmisdrijven is de 
beslissing van de Grondwetgever. Dat de uitbreiding onwaarschijnlijk of ongewenst zou 
zijn, zegt niets over de juridische noodzakelijkheid van de uitbreiding : het blijkt dat 
zij in de geest van de grondwetgever niet ongewenst is, noch onwaarschijnlijk, en dus 
juridisch verantwoord is.

  (2)  Cass. 2 juni 2006, AR C.03.0211.F, AC 2006, nr. 309 met concl. adv.-gen. met opdracht 
P. de koster.

  (3)  J. LeCLerCq, “Titre V Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des 
personnes”, in R. SCreVeNS en A. meeùS (eds.), Les novelles, Droit Pénal, Tome IV Les 
infractions (Code Pénal, livre II, titre VIII, art. 392 à 460bis), Brussel, Maison Ferdinand 
Larcier (s.a.), 1989, (131), 196-198.
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Het bestreden arrest dat oordeelt dat elke mening, zelfs in de vorm 
van simpele beledigingen, als constitutief bestanddeel voor het druk-
persmisdrijf kan gelden, zou aldus niet naar recht verantwoord zijn.

In zijn arrest van 22 februari 1864 heeft het Hof al de maatstaf bepaald 
voor het begrip drukpersmisdrijf. Naar de opvatting van het Hof moet 
de ruimst mogelijke invulling gegeven woorden aan de gedachte die via 
de pers wordt geuit opdat er sprake zou kunnen zijn van een drukpers-
misdrijf  (1).

In latere rechtspraak overweegt het Hof dat men slechts als druk-
persmisdrijf kan beschouwen : de inbreuken op de rechten van hetzij 
de samenleving, hetzij de burgers, door misbruik van de uiting van 
gedachten of opinies in gedrukte en gepubliceerde geschriften  (2).

Men vindt deze zienswijze vertaald in een arrest van 22 oktober 1941  (3). 
Dat arrest wordt in de Pasicrisie als volgt samengevat : Smaad via open-
baar gemaakte gedrukte geschriften die een appreciatie bevatten of 
de uitdrukking van een opinie is een drukpersmisdrijf in de zin van de 
Grondwet.

In een noot bij dit arrest wordt verduidelijkt : het drukpersmisdrijf is 
wezenlijk een misdrijf van de gedachte, van de opinie. Het veronderstelt 
dus noodzakelijk de uitdrukking van een appreciatie of opinie. Een bele-
diging bevat in de regel dergelijke uitdrukking  (4).

Dit is niet anders voor het misdrijf van laster dat betrekking heeft op 
de aantijging van bepaalde feiten met kwaadwillig opzet teneinde de eer 
van een persoon te krenken of hem aan de openbare verachting bloot 
te stellen. De dader moet daarbij gehandeld hebben om de persoon te 
schaden of te beledigen en een twijfel te werpen op zijn eerlijkheid  (5).

Te dezen stellen de appelrechters vast dat verweerders artikels 
handelen onder meer over het intrekken van de erkenning als oplei-
dings- en adviesverstrekker van Fides Consulting bvba, de oorzaken van 
het intrekken van die erkenning en de banden van de eiser met Fides 
Consulting bvba. Zij stellen voorts vast dat in de artikels tevens werd 
verwezen naar een gerechtelijk onderzoek te Antwerpen, met als voor-
werp fraude met diensten- en opleidingscheques. Voorts overwegen zij : 
“Reeds hierboven stelde het Hof vast dat de artikels die de beklaagde 
voornoemd op zijn weblogs publiceerde vooral betrekking hebben op het 
dossier van de fraude met diensten- en opleidingscheques en de zakelijke 
banden van de (eiser) voornoemd. De inhoud van het gepubliceerde is 
niet terug te brengen tot hetgeen onderzocht werd naar aanleiding van 
de klacht met burgerlijke partijstelling van de beklaagde voornoemd 
bij onderzoeksrechter Karel Van Cauwenberghe, die zich wel in de inter-
persoonlijke sfeer tussen de beklaagde voornoemd en de (eiser) voor-
noemd bevond”.

  (1)  Cass. 22 februari 1864, Pas., 1864, I, 102, met concl. eerste adv.-gen. C. Faider.
  (2)  Zie o.m. Cass. 23 januari 1894, Pas. 1894, I, 88, concl. proc.-gen. Mesdach de Ter 

Kiele ; Cass. 21 december 1903, Pas. 1904, I, 85, concl. proc.-gen. R. Janssens.
  (3)  Cass. 22 oktober 1941, Pas., 1941, I, 388.
  (4)  Cass. 25 september 1951, Pas., 1950, I, 12.
  (5)  A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 6e herwerkte uitgave, Kluwer, 

nrs. 343 e.v.
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Op grond van deze overwegingen besluiten de appelrechters dat de arti-
kels die de verweerder postte op de weblogs dan ook strafbare uitingen 
van mening bevatten.

De appelrechters weerleggen aldus het verweer van de eiser dat de 
artikels van de verweerder enkel betrekking hebben op interpersoon-
lijke conflicten of discussies, die volledig losstaan van het maatschap-
pelijk debat en geen enkele (journalistieke) relevantie hebben voor de 
ontwikkeling van een pluralistische samenleving.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
5. Het derde onderdeel dat volledig is afgeleid uit het tevergeefs aange-

voerde tweede onderdeel is niet ontvankelijk.
6. Conclusie : verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 14 juni 2011.

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

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 13 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie ter griffie neergelegd.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof 

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 25 en 150 Grondwet, 
de artikelen 162, 162bis, 182, 184, 185, § 1, 189, 190, 191, 194, 211, 212, 226 en 227 
Wetboek van Strafvordering en de artikelen 3, 25, 38, 40, 41, 44, 45, 443 en 
444 Strafwetboek : de appelrechters oordelen onterecht dat de versprei-
ding van een strafbare meningsuiting langs digitale weg ook een druk-
persmisdrijf kan opleveren.

2. Het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een 
tekst die vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig 
procedé. Digitale verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé. 

3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat enkel vermenigvuldiging en 
verspreiding van een strafbare meningsuiting door een drukpers een 
drukpersmisdrijf kan opleveren, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 25 en 150 
Grondwet, de artikelen 162, 162bis, 182, 184, 185, § 1, 189, 190, 191, 194, 211, 
212, 226 en 227 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 3, 25, 38, 40, 41, 
44, 45, 443 en 444 Strafwetboek : het arrest oordeelt dat elke mening, zelfs 
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in de vorm van simpele beledigingen, als constitutief bestanddeel voor 
het misdrijf van drukpers kan aangezien worden ; met het begrip druk-
persmisdrijf worden geen louter interpersoonlijke conflicten of discus-
sies, die volledig losstaan van het maatschappelijk debat en geen enkele 
journalistieke relevantie hebben voor de ontwikkeling van een pluralis-
tische samenleving bedoeld.

5. De door het drukpersmisdrijf vereiste strafbare meningsuiting in de 
betekenis die de Grondwet aan die uitdrukking hecht, is elke mening 
of opinie. Niet noodzakelijk is dat deze mening enige maatschappelijke 
relevantie of gewicht heeft.

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

Derde onderdeel 

6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
miskenning van het beschikkingsbeginsel, van het algemeen rechts-
beginsel van het recht van verdediging en van de motiveringsplicht : 
het arrest oordeelt dat de inhoud van het gepubliceerde niet is terug te 
brengen tot hetgeen onderzocht werd naar aanleiding van de klacht met 
burgerlijke partijstelling van de verweerder bij de onderzoeksrechter, 
dat zich wel in de interpersoonlijke sfeer tussen de verweerder en de 
eerste burgerlijke partij bevond ; deze redenering is een afzonderlijk 
middel, dat niet werd aangevoerd door de partijen en waaromtrent de 
partijen geen standpunt hebben ingenomen. 

De in het onderdeel aangevoerde “redenering” is niet ambtshalve 
aangevoerd door het arrest maar is een antwoord op het verweer van de 
eiser.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

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

6 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Praet (bij 
de balie te Dendermonde).

N° 154

2o kamer — 7 maart 2012
(P.12.0321.F)

1o reCHT VaN VerDeDIgINg. — STrafzakeN. — VerkLarINgeN afge-
LegD IN STrIjD meT HeT reCHT op VoorafgaaNDeLIjk VerTrouweLIjk oVerLeg 
of HeT reCHT op BIjSTaND Door eeN aDVoCaaT TIjDeNS HeT VerHoor. — SaNCTIe.
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2o oNDerzoek IN STrafzakeN. — reCHT VaN VerDeDIgINg. — VerkLa-
rINgeN afgeLegD IN STrIjD meT HeT reCHT op VoorafgaaNDeLIjk VerTrouweLIjk 
oVerLeg of HeT reCHT op BIjSTaND Door eeN aDVoCaaT TIjDeNS HeT VerHoor. 
— SaNCTIe.

1o en 2o Tegen een persoon kan geen veroordeling worden uitgesproken die 
enkel gegrond is op verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met het recht 
op voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of het recht op bijstand door een 
advocaat tijdens het verhoor, maar de wet bestraft de niet-naleving van de 
door haar bepaalde vormvoorschriften niet met nietigheid ; de sanctie ligt in 
het verbod voor het vonnisgerecht om het bewijs dat een misdrijf is gepleegd 
te zoeken in het verhoor dat op onregelmatige wijze is afgenomen en, bijge-
volg, in het verbod voor het onderzoeksgerecht om daaruit aanwijzingen of 
bezwaren af te leiden.(Artt. 47bis, § 6, en 235bis, Wetboek van Strafvorde-
ring ; Algemeen rechtsbeginsel in zake het recht van verdediging)

(proCureur-geNeraaL BIj HeT Hof VaN Beroep Te BergeN T. S.)

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 3 februari 2012.

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Tweede middel

Het arrest stelt in substantie vast dat de verweerder, die van zijn 
vrijheid is beroofd, schriftelijk afstand heeft gedaan van het recht op 
bijstand door een advocaat tijdens zijn verhoren, maar dat dit geschrift 
niet betekent dat hij afstand heeft gedaan van het recht op voorafgaan-
delijk telefonisch overleg.

De kamer van inbeschuldigingstelling leidt daaruit af dat de verhoren 
van de verweerder tijdens de duur van zijn aanhouding onwettig zijn.

Het arrest baseert de sanctie van die onwettigheid hierop, dat het 
recht op voorafgaandelijk overleg een substantieel bestanddeel is van de 
procedure van vrijheidsberoving in zoverre de uitoefening van dat recht 
betrekking heeft op de bewijsgaring op een tijdstip dat de verdachte in 
een kwetsbare positie verkeert omdat hij zijn vrijheid van komen en 
gaan kwijt is.

De appelrechters leiden daaruit af dat er grond was om de processen-
verbaal van verhoor en ondervraging van de verdachte nietig te 
verklaren, alsook het bevel tot aanhouding dat ingevolge die onder-
zoeksverrichtingen tegen hem is uitgevaardigd.
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Artikel 47bis, § 6, Wetboek van Strafvordering bepaalt evenwel dat 
tegen een persoon geen veroordeling kan worden uitgesproken die enkel 
gegrond is op verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met het recht 
op voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of op de bijstand door een 
advocaat tijdens het verhoor.

De wet bestraft de niet-naleving van de door haar bepaalde vormvoor-
schriften dus niet met nietigheid. De sanctie ligt in het verbod voor 
het vonnisgerecht om het bewijs dat een misdrijf is gepleegd te zoeken 
in het verhoor dat op onregelmatige wijze is afgenomen en, bijgevolg, 
in het verbod voor het onderzoeksgerecht om daaruit aanwijzingen of 
bezwaren af te leiden.

Het arrest vermeldt nergens dat de onderzoeksrechter de beslissing om 
het bevel tot aanhouding te verlenen, uitsluitend of op doorslaggevende 
wijze zou gegrond hebben op aanwijzingen van schuld die verkregen zijn 
uit de verklaringen die tijdens de verzekerde bewaring zijn afgelegd, 
veeleer dan op voldoende en duidelijke gegevens die van vóór die tijd 
dateren.

Het arrest schendt de artikelen 47bis, § 6, en 235bis Wetboek van Straf-
vordering door de onregelmatigheid waarop het wijst te bestraffen met 
nietigheid, iets waarin de wet niet voorziet.

Het middel is gegrond.
Het eerste middel behoeft geen onderzoek daar het niet tot vernieti-

ging zonder verwijzing kan leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet met 

toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
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 Bergen, 

kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

7 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal.

N° 155

1o kamer — 8 maart 2012 
(C.09.0634.N)

1o BeNeLuX. — VerDragSBepaLINgeN. — BeNeLuX-VerDrag INTeLLeCTueLe 
eIgeNDom. — merk. — DepoT. — BeNeLuX-Bureau Voor De INTeLLeCTueLe 
eIgeNDom. — VoorNemeN ToT weIgerINg. — HouDINg VaN De DepoSaNT. — DefI-
NITIeVe weIgerINgSBeSLISSINg — Beroep. — oNTVaNkeLIjkHeID. 
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2o merkeN. — BeNeLuX-merk. — BeNeLuX-VerDrag INTeLLeCTueLe eIgeNDom. 
— merk. — DepoT. — BeNeLuX-Bureau Voor De INTeLLeCTueLe eIgeNDom. — 
VoorNemeN ToT weIgerINg. — HouDINg VaN De DepoSaNT. — DefINITIeVe weIge-
rINgSBeSLISSINg. — Beroep. — oNTVaNkeLIjkHeID. 

3o CaSSaTIe. — aLgemeeN. opDraCHT eN BeSTaaNSreDeN VaN HeT Hof. aarD 
VaN HeT CaSSaTIegeDINg. — SuBSTITuTIe VaN moTIeVeN. — BegrIp. 

4o reDeNeN VaN VoNNISSeN eN arreSTeN. — aLLerLeI. — BurgerLIjke 
zakeN. — BeNeLuX-VerDrag INTeLLeCTueLe eIgeNDom. — merk. — DepoT. — 
weIgerINg. — Beroep. — oNTVaNkeLIjkHeID. — CaSSaTIemIDDeL. — BeNeLuX-
gereCHTSHof. — uITLeggINg. — SuBSTITuTIe VaN moTIeVeN. — oNTVaNkeLIjk-
HeID.

5o CaSSaTIemIDDeLeN. — BurgerLIjke zakeN. — BeLaNg. — BeNeLuX-
VerDrag INTeLLeCTueLe eIgeNDom. — merk. — DepoT. — weIgerINg. — Beroep. 
— oNTVaNkeLIjkHeID. — BeNeLuX-gereCHTSHof. — uITLeggINg. — SuBSTITuTIe 
VaN moTIeVeN. — oNTVaNkeLIjkHeID.

6o BeNeLuX. — VerDragSBepaLINgeN. — BeNeLuX-VerDrag INTeLLeCTueLe 
eIgeNDom. — merk. — DepoT. — weIgerINg. — Hoger Beroep. — oNTVaN-
keLIjkHeID. — CaSSaTIemIDDeL. — BeNeLuX-gereCHTSHof. — uITLeggINg. — 
SuBSTITuTIe VaN moTIeVeN. — oNTVaNkeLIjkHeID.

1o en 2o De deposant van een merk verbeurt het recht om beroep in te stellen 
tegen de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 
tot weigering van inschrijving van het merk niet doordat hij geen bezwaren 
formuleerde tegen het voornemen van het BBIE de inschrijving geheel of 
gedeeltelijk te weigeren en heeft onvoorwaardelijk het recht om zich na 
de kennisgeving van de definitieve weigeringsbeslissing van het BBIE te 
wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage 
of het Cour d’appel te Luxemburg, ten einde een bevel tot inschrijving te 
verkrijgen, zodat zijn recht van hoger beroep niet afhankelijk is van de 
houding die hij heeft aangenomen na kennisneming van de beslissing tot 
voorlopige weigering  (1). (Artt. 2.11, derde en vierde lid en 2.12, eerste lid 
BVIE)

3o Het Hof kan in de plaats van redenen waartegen het cassatiemiddel gericht 
is en waarop de bestreden beslissing steunt redenen stellen die deze  beslissing 
naar recht verantwoorden  (2).

  (1) BenGH, 27 sept. 2011, zaak A 2010/8, www.courbeneluxhof.be/arresten/NL/A/A_ 
10_8_1203.pdf, met concl. van plaatsvervangend advocaat-generaal Henkes. 

Het O.M. verwees thans, in zijn conclusie, naar zijn conclusie voorafgaand aan het 
arrest van het Hof van 5 november 2010, waarbij de prejudiciële vraag aan het Benelux-
Gerechtshof werd gesteld (AC 2010, nr.  661) en naar de voetnoot bij dat gepubliceerd 
arrest, met de reden (gesteund door een verwijzing naar F. goTzeN, Handboek Merken-
recht, ed. Bruylant 2008, p. 129) waarom, naar zijn oordeel, ook dit derde onderdeel niet 
kon worden aangenomen : de in artikel 2.11.3o BVIE genoemde termijn is bedoeld om 
de deposant toe te laten te antwoorden op de bezwaren en eventueel zijn teken aan 
te passen. Voorafgaandelijk aan het thans gepubliceerd arrest concludeerde het O.M. 
derhalve dat de appelrechters, m.b.t. de motiveringsplicht van het BBIE, hadden geoor-
deeld in de door het Benelux-Gerechtshof bepaalde zin en bevestigde het zijn mening dat 
ze aldus hun beslissing naar recht hadden verantwoord. 

  (2)  Cass. 22 april 2005, AR C.04.0194.N, AC 2005, nr. 238.
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4o, 5o en 6o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat 
niet tot cassatie kan leiden doordat de bestreden beslissing naar recht verant-
woord is op grond van door het Hof in de plaats gestelde redenen, ontleend 
aan een arrest tot uitlegging, door het Benelux-Gerechtshof, van bepalingen 
van het BVIE over de omvang van het recht van de deposant van een merk 
om hoger beroep in te stellen tegen een weigeringbeslissing van het BBIE  (1).

(BeNeLuX-orgaNISaTIe Voor De INTeLLeCTueLe eIgeNDom T. V.)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 8 september 2009.

Het Hof heeft bij arrest van 5 november 2010 geantwoord op het eerste 
en tweede onderdeel en drie prejudiciële vragen aan het Benelux-
Gerechtshof gesteld.

Bij arrest van 6 oktober 2011, (zaak A/2010/8) heeft het Benelux-
Gerechtshof deze vragen beantwoord.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 149 Grondwet ;
 — de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek ;
 — artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek ;
 — de artikelen 2.11.1, b en c, en 2.11.3 van het Benelux-Verdrag inzake de Intel-

lectuele Eigendom, goedgekeurd bij wet van 22 maart 2006 (Belgische Staatsblad, 
26 april 2006, p. 21866) ;

 — het beschikkingsbeginsel — autonomie van de procespartijen (algemeen 
rechts-beginsel) ;

 — rechten van de verdediging (algemeen rechtsbeginsel).

  (1)  Zie Cass. 22 april 2005, AR C.04.0194.N, AC 2005, nr. 238 ; cass. 19 maart 2007, AR 
C.03.0582.N, AC 2007, nr. 145 en Cass. 26 sept. 2008, AR C.07.0416.N, AC 2008, nr. 510. Dit 
laatste arrest was voorafgegaan door een arrest van 26 juni 2008 (ibid., nr. 402), waarbij 
het Hof, zoals bij het voormeld arrest van 19 maart 2007, de zaak heeft verdaagd naar een 
latere openbare terechtzitting (26 sept. 2008), teneinde de partijen toe te laten stand-
punt in te nemen over de vraag of de bestreden beslissing naar recht kon verantwoord 
worden door de voorgestelde in de plaats te stellen reden, conform de rechtspleging 
weerhouden in zijn Jaarverslag 2006 (Hoofdstuk VI – De procedurale aspecten van de 
substitutie van motieven door het Hof van Cassatie, (181), 198, ingevolge het arrest van 
13 oktober 2005 van het EHRM, in de zaak Clinique des Acacias e.a. t. Frankrijk).

Gelet op zijn standpunt, zoals uiteengezet in de voetnoot 1, hierboven, heeft het O.M. 
de eventualiteit van een substitutie van motieven in zijn conclusie niet voorgesteld. Het 
Hof heeft thans die rechtspleging niet gevolgd. Men kan aannemen dat de in de plaats 
gestelde “motieven” van het Benelux-Gerechtshof, waarvan het arrest deel uitmaakt 
van de procedure, door de partijen dus gekend waren, zodat deze niet “verrast” werden 
door de afwijzing van het onderdeel op die grond.
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Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest :
 — ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond ;
 — vernietigt de bestreden beslissing waarbij de inschrijving in het Benelux-

merkenregister van het door de eiseres gedeponeerde merk wordt geweigerd ; 
 — beveelt de BOIE om het merk dat gedeponeerd werd onder het nummer 

1147562 in te schrijven in het Benelux-merkenregister voor de in het depot opge-
geven waren en diensten uit de klassen 16, 41 en 44 ;

 — veroordeelt de BOIE tot betaling van de gedingkosten (begroot op 1.386 euro 
voor (de verweerster) en op nul euro voor (de eiseres)).

Het arrest (p. 10, 11, nrs. 27-31) verwerpt de door de eiseres ingeroepen exceptie 
van onontvankelijkheid van het beroep, op volgende gronden :

“27. Betreffende de exceptie als zou het beroep niet kunnen worden ontvangen 
nu (de verweerster) geen gebruik heeft gemaakt van de haar geboden mogelijkheid 
om op te komen tegen de voorlopige weigeringsbeslissing, dient het volgende te 
worden overwogen.

28. Het BBIE heeft in zijn voorlopige beslissing tot weigering twee absolute 
weigeringsgronden aangevoerd, met name het beschrijvend karakter van het 
gedeponeerde teken en “bovendien“ de ontstentenis van onderscheidend vermogen 
ervan. Er wordt toegevoegd dat de gekozen grafische weergave het gebrek aan 
onderscheidend vermogen niet opheft.

29. Uit de bepaling in artikel 2.11.3 BVIE moet beslist worden afgeleid dat de 
procedure in twee etappes waarbij eerst een voorlopige weigering wordt genoti-
ficeerd vooraleer een definitieve beslissing wordt genomen, beoogt om tijdens de 
gestelde termijn uitwisseling van argumenten te bewerkstellingen.

Zulks veronderstelt evenwel dat de “opgave van redenen” vermeld in artikel 2.11.3 
zich niet beperkt tot een verwijzing naar verdragsartikelen en het beknopt weer-
geven van hun inhoud, maar dat integendeel een gedachtegang wordt ontwikkeld 
die leidt tot de conclusie dat een van de weigeringsgronden voorhanden is.

Indien het BBIE stelt dat een teken beschrijvend is en/of onderscheidend 
vermogen mist, mag de deposant dus verwachten dat ook wordt meegedeeld 
op grond van welke feitelijke gegevens en omstandigheden die conclusie wordt 
bereikt. Eerst dan kunnen immers argumenten hierover worden gewisseld. Ook 
enkel daaruit kan overigens blijken dat de merkenautoriteit de haar opgedragen 
onderzoeksopdracht heeft uitgevoerd ten aanzien van elk van de weigerings-
gronden die ze aanvoert.

De passus in artikel 2.11.3 waarbij gewag wordt gemaakt van “opgave van 
redenen” kan dan ook enkel aldus worden begrepen dat de beslissing tot voorlo-
pige weigering met reden(en) moet worden omkleed.

30. In het voorliggende geval heeft het BBIE een beslissing meegedeeld, maar 
de reden(en) die ze aangeeft laten geheel in het onzekere welke gegevens haar er 
toe hebben gebracht om te stellen dat het gedeponeerde teken beschrijvend is, 
dat het geen onderscheidend vermogen heeft en dat de grafische weergave ervan 
aan die conclusie niets verandert.

Zodoende kon (de verweerster) bij ontstentenis van redengeving ook geen argu-
menten aanbrengen om een gedachtegang te weerleggen.

31. Derhalve, zelfs indien (de eiseres) zou worden gevolgd in haar standpunt dat 
een beroep tegen een definitieve beslissing niet kan worden toegelaten indien de 
voorlopige beslissing niet werd bekritiseerd, dan nog kan in het voorliggende geval 
alleen maar worden vastgesteld dat bij ontstentenis van redengeving (de verweer-
ster) niet in de mogelijkheid werd gesteld om inhoudelijke kritiek te leveren.

De exceptie wordt verworpen”. 
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Grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

Schending van de artikelen 2.11.1, b en c, en artikel 2.11.3 BVIE. 
3.1. Krachtens artikel 2.11.1 BVIE :
“weigert het Bureau een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel :
(a) (...)
(b) het merk elk onderscheidend vermogen mist ;
(c) het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel 

kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheden, bestem-
ming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van de waren of verrichting 
van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

d (...)
e (...)”.
Het BVIE somt aldus de vijf redenen op die het Bureau ertoe brengen de inschri-

jving van een merk te weigeren.
3.2. Krachtens artikel 2.11.3 BVIE “geeft het Bureau van zijn voornemen de 

inschrijving (...) te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld kennis aan de 
deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsregle-
ment gestelde termijn te antwoorden”.

3.3. De “redenen” die aldus, overeenkomstig artikel 2.11.3 BVIE moeten opge-
geven zijn in de voorlopige beslissing van weigering, zijn de gronden waarop de 
weigering gesteund is overeenkomstig artikel 2.11.1 BVIE.

3.4. In voorliggend geval wordt in de voorlopige beslissing tot weigering van 
20 december 2007 duidelijk vermeld op welke specifieke redenen het Bureau de 
weigering steunt, te weten op de redenen vermeld in artikel 2.11.1, b en c, BVIE. 
Die redenen worden als volgt in de beslissing gepreciseerd :

“(1) Het teken bodystyling is beschrijvend. Het kan immers dienen tot aandui-
ding van de in de klassen 16, 41 en 44 genoemde waren en diensten.

(2) Het teken mist bovendien onderscheidend vermogen. Dit gebrek aan onder-
scheidend vermogen van het teken wordt niet opgeheven door de gekozen grafi-
sche weergave”.

3.5. Door aldus de redenen van de weigering op te geven en te preciseren naar 
het concrete geval toe, heeft de (voorlopige) weigeringsbeslissing voldaan aan de 
verdragsrechtelijke voorwaarde van “opgave van redenen” (artikel 2.11.3 BVIE) 
waarop de deposante (de verweerster), indien zij het nuttig of wenselijk achtte, 
kon antwoorden. Wat betreft de tweede opgegeven reden — het gebrek aan onder-
scheidend vermogen — dient overigens te worden onderstreept dat die weige-
ringsgrond noodzakelijkerwijze volgt uit de eerste opgegeven en gepreciseerde 
reden nl. het beschrijvend karakter van het merk (Hof van Justitie, 12 februari 
2004, zaak C-363/99, KPN/BMB, r.o. 67 en 85 en zaak C-265/00, Campina/BMB, r.o. 18 ; 
Cass. 22 oktober 2009, C.08.0411.N, BOIE/Janssen Pharmaceutica).

3.6. Door te eisen dat het BBIE in de voorlopige beslissing tot weigering nog 
meer (feitelijke) gegevens en omstandigheden dan de daarin vermelde (zie boven 
nr. 3.5) diende op te geven (arrest, p. 11, lid 3, en nr. 30, lid 1) en een verdere 
“gedachtengang” diende te ontwikkelen (arrest, p. 11, lid 2 ; nr. 30, lid 2), voegt 
het arrest ten onrechte een voorwaarde toe aan het verdragsrechtelijk begrip 
“opgave van redenen” zoals vereist door artikel 2.11.3 BVIE en schendt het aldus 
dit begrip en deze bepaling, evenals artikel 2.11.1, b en c, BVIE.
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III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling 

Derde onderdeel

Artikel 2.11, lid 3, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele 
eigendom (hierna BVIE) bepaalt dat het Bureau aan de deposant onver-
wijld schriftelijk kennis geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel 
of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, en hem in de 
gelegenheid stelt hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde 
termijn te antwoorden.

Artikel 2.11, lid 4, BVIE bepaalt dat indien de bezwaren van het Bureau 
tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, 
de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd. 
Van de weigering geeft het Bureau onder opgave van redenen onver-
wijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in 
artikel 2.12 genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

Krachtens artikel 2.12, lid 1, BVIE kan de deposant zich binnen twee 
maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 2.11, lid 4, bij verzoek-
schrift wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 
‘s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg teneinde een bevel tot 
inschrijving van het merk te verkrijgen.

Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn op 6 oktober 2011 uitgesproken 
arrest (zaak A/2010/8) voor recht verklaard dat artikel 2.11, lid 3, BVIE 
aldus moet worden uitgelegd dat de deposant het recht om beroep in te 
stellen tegen de beslissing tot weigering niet verbeurt doordat hij geen 
bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of 
gedeeltelijk te weigeren.

Volgens het Benelux-Gerechtshof blijkt uit artikel 2.12, lid 1, BVIE 
dat de deposant onvoorwaardelijk het recht heeft om zich na de kennis-
geving van de definitieve weigeringsbeslissing van het BBIE te wenden 
tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage of 
het Cour d’appel te Luxemburg, teneinde een bevel tot inschrijving te 
verkrijgen, zodat het recht op beroep van de deposant niet afhankelijk 
is van de houding die deze heeft aangenomen na de kennisneming van de 
beslissing tot voorlopige weigering.

Het bestreden arrest oordeelt dat de redenen die het BBIE opgaf in 
de kennisgeving van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeelte-
lijk te weigeren, geheel in het onzekere laten welke gegevens het ertoe 
hebben gebracht om te stellen dat het gedeponeerde teken beschrijvend 
is, geen onderscheidend vermogen heeft en de grafische weergave ervan 
aan die conclusie niets verandert, zodat de verweerster bij ontstentenis 
van redengeving niet in de mogelijkheid werd gesteld om inhoudelijke 
kritiek te leveren. 

Het verwerpt op die grond de exceptie van niet-ontvankelijkheid die 
de eiser tegen de vordering van de verweerster heeft opgeworpen omdat 
zij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die artikel 2.11, 
lid 3, BVIE en artikel 1.15, lid 1, van het Uitvoeringsreglement biedt om 
te antwoorden op de voorlopige beslissing tot weigering.
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Op grond van de in randnummer 2 in de plaats gestelde redenen is die 
beslissing naar recht verantwoord.

Het onderdeel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is, 
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk. 

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

8 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Gryse en de heer 
Lefèbvre.

N° 156

1o kamer — 8 maart 2012
(C.11.0027.N)

groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 159. — 
 weTTIgHeID VaN De BeSLuITeN eN VerorDeNINgeN. — HoVeN eN reCHTBaNkeN. 
— ToepaSSINg. — DraagwIjDTe.

Artikel 159 Grondwet, krachtens hetwelk de hoven en rechtbanken de 
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen 
toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen, is in algemene 
bewoordingen gesteld en maakt geen onderscheid naargelang de aard van 
de wetten waarmee de daarin bedoelde besluiten en verordeningen moeten 
overeenstemmen ; hieruit volgt dat de rechter de besluiten en verordeningen 
die niet met wilsaanvullende wetsbepalingen overeenstemmen, evenmin mag 
toepassen  (1). (Art. 159 Grondwet)

(INTerCommuNaLe maaTSCHappIj Voor gaS eN eLekTrICITeIT VaN HeT 
weSTeN (gaSeLweST) C.V.B.a. T. kBC VerzekerINgeN NV e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :

1. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres tot het betalen van een 
schadevergoeding aan de verweersters wegens haar aansprakelijkheid 
als bewaarder van een gebrekkige zaak, namelijk als distributienetbe-
heerder, voor schade ontstaan door het uitvallen van een nulgeleider in 
haar elektriciteitscabine.

Het vonnis verwerpt het verweer van de eiseres 
 — dat haar aansprakelijkheid geregeld wordt door het Reglement voor 

de aftakking, het ter beschikking stellen en het afnemen van elektri-
citeit in laagspanning, waarin, sub art. V.2,b, is bepaald dat de abonnee 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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het bewijs moet leveren van fout, schade en oorzakelijk verband tussen 
beide

 — en dat art. 1384, eerste lid, BW — krachtens hetwelk men aanspra-
kelijk is voor de zaken die men onder zijn bewaring heeft — niet kon 
worden toegepast.

De veroordeling is wel gegrond op dat art. 1384, eerste lid, BW waarmee 
het Reglement strijdig zou zijn en dat, krachtens het artikel 159 
Grondwet, dus niet zou kunnen toegepast worden, dan enkel mits een 
contractuele clausule.

Krachtens het art. 617, eerste lid, Ger. W. is het vonnis in laatste 
aanleg gewezen en dus voor cassatieberoep vatbaar.

2. Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel gaat er terecht vanuit 
dat de rechtsverhouding tussen de eiseres en de afnemer, zoals tweede 
verweerster, waarbij de voorwaarden voor levering van elektriciteit 
worden bepaald, van reglementaire aard is, zoals beslist bij arrest van 
het Hof van 4 december 2000  (1). In zoverre het de artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek viseert, die niet op dergelijke rechtsverhouding, 
dan wel op een contractuele, toepasselijk zijn, is het onderdeel dus niet 
ontvankelijk. 

Volgens het arrest van 27 november 2006  (2), in een vergelijkbare zaak, 
waarin ook eiseres een cassatieberoep had ingesteld, sluit deze regle-
mentaire aard evenwel buiten-contractuele aansprakelijkheid niet uit, 
zoals een contractuele verhouding dit principieel wel tot gevolg heeft. 
Op deze grond oordeelde het Hof dat het onderdeel, waarin de eiseres 
zich op deze uitsluiting steunde, naar recht faalde.

Maar thans voert het eerste onderdeel ook onterecht aan dat de in 
het reglement bepaalde exoneratie van (buitencontractuele) aanspra-
kelijkheid, wegens gebrek aan bewijs, niet, krachtens het artikel 159 
Grondwet, door de rechter buiten toepassing kan worden verklaard.

Artikel 159 Grondwet bepaalt dat de hoven en rchtbanken de algemene, 
provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen 
in zoverre ze met de wetten overeenstemmen.

Het onderdeel faalt (dus eveneens), in zoverre, naar recht.
In het onderdeel wordt inderdaad, om tot de geldigheid van die door 

de eiseres verdedigde exoneratie van aansprakelijkheid te besluiten, de 
redenering omgekeerd. Het onderdeel gaat ervan uit dat artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek niet strijdig is met het regle-
ment, omdat die wetsbepaling niet van openbare orde is, noch van dwin-
gend recht, doch slechts suppletief, terwijl, bij de wettigheidcontrole 
van het reglement, krachtens het artikel 159 Grondwet, moet uitgegaan 
worden van het reglement en nagegaan worden of het niet strijdig is met 
de wet.

Alle precedenten — van Cass. 13 oktober 1965  (3) t.e.m. 23 okt. 2006  (4) 
— benadrukken het onbegrensd recht van eenieder om de onwettigheid 

  (1)  AR C.99.0095.F, AC 2000, nr. 664.
  (2)  AR C.05.0310.N, AC 2006, nr. 600.
  (3)  Pas., 1966, I, 204.
  (4)  AR S.05.0042.F, AC 2006, nr. 502.
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van besluiten en verordeningen, zonder onderscheid, voor elke rechter 
op te werpen.

Zij houden niet de regel in, zoals in het middel wordt gesteld, dat de 
rechter dus een onderscheid moet/mag maken naar de aard van de wet 
waaraan die besluiten en verordeningen moeten getoetst worden. 

Het artikel 159 Grondwet laat de rechter inderdaad ook niet toe hierbij 
een onderscheid te maken naargelang de aard van de wet of de aard die 
hij de wet toekent.

De schending van het voormelde artikel V.2 sub b. van het Reglement 
is louter uit die grieven afgeleid, zodat het onderdeel, in zoverre, niet 
ontvankelijk is. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Conclusie : verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de 
vrederechter te Roeselare van 18 februari 2010. 

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 8 februari 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué 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. Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de 
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen 
toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. 

Deze bepaling is in algemene bewoordingen gesteld en maakt geen 
onderscheid naargelang de aard van de wetten waarmee de daarin 
bedoelde besluiten en verordeningen moeten overeenstemmen.

Hieruit volgt dat de rechter de besluiten en verordeningen die niet met 
wilsaanvullende wetsbepalingen overeenstemmen, evenmin mag toepassen.

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

2. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 1101, 
1102, 1106, 1108 en 1134, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, is het niet ontvan-
kelijk omdat deze bepalingen niet van toepassing zijn op een rechtsver-
houding die, zoals ten deze, niet van contractuele maar van reglemen-
taire aard is.
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3. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel V.2, sub b 
van het Reglement voor de aftakking, het ter beschikking stellen en 
het afnemen van elektriciteit in laagspanning, is het afgeleid uit de 
hiervoor tevergeefs aangevoerde schending van de overige in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen en is het mitsdien niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

8 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer 
Verbist.

N° 157

1o kamer — 8 maart 2012
(C.11.0121.N)

1o TuSSeNkomST. — TuSSeNVorDerINg. — TuSSeNVorDerINg DIe eeN Veroor-
DeLINg BeoogT. — VerBaND meT De HoofDVorDerINg. — oNoNTVaNkeLIjkHeID of 
oNgegroNDHeID VaN De HoofDVorDerINg. — geVoLg.

2o TuSSeNkomST. — TuSSeNVorDerINg. — geDwoNgeN TuSSeNkomST. — 
TuSSeNVorDerINg DIe eeN VeroorDeLINg BeoogT. — VerBaND meT De HoofDVor-
DerINg. — aarD oNoNTVaNkeLIjkHeID of oNgegroNDHeID VaN De HoofDVorDe-
rINg. — geVoLg.

3O TAALGEBRUIK. — gereCHTSzakeN (weT 15 juNI 1935). — IN eerSTe aaNLeg. 
— BurgerLIjke zakeN. — akTe VaN De reCHTSpLegINg. — TaaL VaN De reCHTS-
pLegINg. — aaNHaLINg IN eeN aNDere TaaL. — VereISTeN.

4O TAALGEBRUIK. — gereCHTSzakeN (weT 15 juNI 1935). — IN eerSTe aaNLeg. 
— BurgerLIjke zakeN. — akTe VaN De reCHTSpLegINg. — geVoegD STuk — 
NIeT IN De TaaL VaN De reCHTSpLegINg. — geVoLg.

1o Een tussenvordering, die door een partij in het geding tegen een andere 
partij in het geding bij conclusie wordt ingesteld en een veroordeling 
nastreeft die, hoewel zij met de hoofdvordering verband houdt, een daarvan 
onafhankelijk voorwerp heeft, blijft als hoofdvordering bestaan wanneer de 
gedinginleidende hoofdvordering niet ontvankelijk of niet gegrond wordt 
verklaard  (1). (Art. 14 Gerechtelijk Wetboek)

2o De tussenvordering in gedwongen tussenkomst die een veroordeling beoogt 
die, hoewel zij daarmee samenhangt, niet afhangt van de veroordeling 
waartoe de hoofdvordering strekt, is geen ondergeschikte vordering ; zij blijft 
als hoofdvordering bestaan wanneer de gedinginleidende hoofdvordering 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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niet ontvankelijk of niet gegrond wordt verklaard  (1). (Art. 16 Gerechtelijk 
Wetboek)

3o Een akte van rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging 
te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van 
de akte in die taal zijn gesteld of, in het geval een aanhaling in een andere 
taal van de rechtspleging is opgenomen, wanneer in de akte tevens de verta-
ling of de zakelijke inhoud ervan in de taal van de rechtspleging is weerge-
geven (2). (Artt. 2 en 40 Taalwet Gerechtszaken)

4o De enkele omstandigheid dat een stuk dat niet of niet geheel in de taal van 
de rechtspleging is gesteld, wordt gevoegd bij een akte van rechtspleging, 
zonder dat zulks is vereist voor de geldigheid van de akte van rechtspleging 
en zonder dat de inhoud ervan in de akte van rechtspleging wordt aange-
haald, heeft niet tot gevolg dat de akte van rechtspleging niet in de taal van 
de rechtspleging is gesteld (3). (Artt. 2 en 40 Taalwet Gerechtszaken)

(CemaT — SoCIeTa NaTIoNaLe per IL TraNSporTo ComBINaTo  
STraDaroTaLa Spa, VeNNooTSCHap Naar VreemD reCHT  

T. eNVIroNmeNTaL freIgHT SerVICeS, (e.f.S.), VeNNooTSCHap  
Naar HeT reCHT VaN HeT VereNIgD koNINkrIjk, e.a.)

Conclusie van het advocaat-generaal Dubrulle :

1. Het geschil heeft betrekking op schadevorderingen m.b.t. een trans-
port met spoorwagons van de eiseres, waarbij, als gevolg van een ontspo-
ring in Italië, o.m. deze wagons beschadigd werden.

Het bestreden arrest heeft het vonnis van de eerste rechter bevestigd 
waarbij deze zich niet rechtsgeldig gevat verklaarde van de hoofdvor-
dering en van de door de eiseres bij conclusie van 22 september 2003 
ingestelde tegenvordering en de bij dagvaarding van 1 oktober 2004 inge-
stelde vordering in gedwongen tussenkomst, op grond dat de inleidende 
dagvaarding van de eerste verweerster nietig was, wegens schending 
van artikel 40, eerste lid, Taalwet gerechtszaken, doordat een bijlage 
uitdrukkingen in het Engels bevatte en dat deze nietigheid overgaat op 
die tussenvorderingen. 

2. Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel komt op tegen de bij 
conclusie ingestelde tussenvordering tegen partijen in geding.

Het tweede onderdeel komt op tegen de bij dagvaarding ingestelde 
tussenvordering in gedwongen tussenkomst van derden.

3. Beide onderdelen komen gegrond voor.
Wat de eerst genoemde vordering betreft bepaalt artikel 14 van het 

Gerechtelijk Wetboek : “De tegenvordering is een tussenvordering die de 
verweerder instelt om tegen de eiser een veroordeling te doen uitspreken”.

M.b.t. deze bepaling heeft het Hof, bij arrest van 12 februari 1971  (2) 
geoordeeld : “De eis die de verweerder in de loop van het rechtsgeding 
instelt en die, hoewel hij met de hoofdeis verband houdt, een daarvan 
onafhankelijk voorwerp heeft, is een tegeneis”. 

  (1), (2), (3)  Zie de concl. van het O.M.
  (2)  AC 1971, 564.

ARREST-2012-03.indb   576 13/02/13   20:34



N° 157 - 8.3.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 577

Het is ook een gevestigde rechtspraak van het Hof  (1) dat de tegenvor-
dering een autonoom karakter heeft en blijft bestaan, ook als de hoofd-
vordering niet ontvankelijk is of niet gegrond wordt verklaard. 

He Hof oordeelde meer bepaald in zijn arrest van 2 maart 2009  (2), dat, 
buiten het geval van de tussenvordering tot vrijwaring, de tussenvorde-
ring, die een veroordeling beoogt, die niet afhangt van de veroordeling 
waartoe de hoofdvordering strekt, hoewel zij daarmee samenhangt, geen 
ondergeschikte vordering is, zodat zulke tussenvordering als hoofdvor-
dering kan blijven bestaan, als de gedinginleidende hoofdvordering niet 
ontvankelijk of niet gegrond wordt verklaard.

4. In het algemeen hangt de toelaatbaarheid van de tegenvordering 
niet af van de geldigheid van de hoofdvordering  (3).

In dezen stelt het arrest vast dat de bij conclusie door de eiseres inge-
stelde tegenvordering strekt tot vergoeding van haar schade. Ze is dus 
een autonome vordering.

Dezelfde regels gelden wat betreft de dagvaarding in gedwongen tussen-
komst : behoudens oproeping in vrijwaring heeft ook deze tussenvorde-
ring een autonoom karakter dat door de ongeldigheid van de hoofdvor-
dering niet wordt aangetast.

In dezen stelt het arrest vast dat de dagvaarding ook ertoe strekt de 
tot tussenkomst gedwongen partijen hoofdelijk of in solidum, minstens 
de ene bij gebreke aan de andere, te doen veroordelen tot het betalen van 
een bepaalde som geld.

Ook hier is het autonoom karakter van deze tussenvordering dus 
miskend. 

5. Het lijkt me nuttig de aandacht van het Hof erop te vestigen dat een 
parallel zou kunnen getrokken worden met de situatie van artikel 1054 
Ger.W., krachtens hetwelk de gedaagde in hoger beroep te allen tijde 
incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die in het geding 
zijn in hoger beroep, behoudens wanneer het hoofdberoep nietig of laat-
tijdig wordt verklaard, in welk geval het incidenteel beroep niet kan 
worden toegelaten. Het Hof heeft dus inderdaad kunnen benadrukken 
dat die bepaling slechts een uitzondering maakt op de toelaatbaarheid 
van het incidenteel beroep voor het geval dat het hoofdberoep nietig 
of laattijdig wordt verklaard  (4). Zo derhalve het hoofdberoep om een 
andere reden dan de nietigheid (van een proceshandeling in hoger beroep, 
inzonderheid de appelakte) of de laattijdigheid onontvankelijk wordt 
verklaard — bv. bij gebrek aan belang — brengt zulks niet zonder meer 

  (1)  Cass. 19 sept. 1963, Pas., 1964, I, 64 ; Cass. 11 maart 1991, AR 9001, AC 1991, nr. 361 ; 
Cass. 2 maart 2009, AR C.08.0469.N, AC 2009, nr. 164. 

  (2)  Zie de vorige voetnoot.
  (3)  P. THIoN, De tegenvordering en de vordering tot tussenkomst, in Goed procesrecht – 

goed procederen, XXIXe, Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2002-2003, Kluwer, 2004, 
263 ; A. koHL, “De l’incidence de l’irrecevabilité de la demande principale sur la receva-
bilité de la demande en intervention”, noot onder Brussel, 10 oktober 1991, JLMB, 1992, 
1381. 

  (4)  Cass. 17 dec. 1971, AC 1972, 380 ; Cass. 11 sept. 1989, AR nr. 6152, nr. 16 ; Cass. 25 jan. 
1991, AR nr. 6760, nr. 278, waarnaar verwezen wordt in de conclusie O.M. voor Cass. 4 mei 
2001, AR C.98.0408.N, AC 2001, nr. 256, p. 811, nr. 2.

ARREST-2012-03.indb   577 13/02/13   20:34



578 ARRESTEN VAN CASSATIE 8.3.12 - N° 157

de  onontvankelijkheid van het incidenteel hoger beroep met zich. Het 
is immers geenszins per definitie uitgesloten dat de zogeheten “onre-
gelmatig geïntimeerde” een ontvankelijk incidenteel hoger beroep kan 
instellen  (1).

Wat betreft het lot van een tussenvordering na een nietig verklaarde 
inleidende dagvaarding is er echter geen zodanige uitdrukkelijke wets-
bepaling die dergelijke uitzondering voorziet. Deze tussenvordering 
moet dus geacht worden autonoom te “blijven” en toelaatbaar te zijn. 
Het tegendeel beslissen zou getuigen van teveel formalisme en weinig 
proceseconomie.

6. Het derde onderdeel stelt dat de mededeling, ter informatie van de 
gedaagden, als bijlage, bij de dagvaarding in tussenkomst, op 1 oktober 
2004 uitgaande van eiseres, van de oorspronkelijke dagvaarding van 
14 augustus 2003, die later nietig zou worden verklaard, geen nietigheid 
van die dagvaarding van 1 oktober 2004 wegens schending van de Taalwet 
gerechtszaken kan teweegbrengen.

Ook dit onderdeel komt gegrond voor.
Zoals het Hof bevestigde bij arrest van 19 juni 2009  (2) wordt een akte 

van de rechtspleging 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 verta-
ling of de zakelijke inhoud ervan in de taal van de rechtspleging is weer-
gegeven.

Het louter feit dat bij de dagvaarding een stuk gevoegd wordt dat niet 
of, zoals te dezen, niet geheel in de taal van de rechtspleging is gesteld, 
daar er uitdrukkingen in het Engels in voorkomen, zonder dat dit vereist 
is voor de geldigheid van de rechtspleging en zonder dat de inhoud van 
dat stuk in de akte van rechtspleging zelf, hier de dagvaarding, wordt 

  (1)  Zie de voormelde conclusie O.M., met deze verwijzing in de voetnoten 6 en 7 : 
(6) G. DeLVoIe, “Goede wijn behoeft geen krans — Een goed beroep net zo min”, noot 
onder Cass. 24 april 1987, TBBR 1989, p. 68-70, nrs. 6 en ook 7 alwaar de auteur op — een 
m.i. terecht — genuanceerde wijze het voormelde cassatiearrest van 24 juni 1982 leest ; 
vgl. evenwel : Cass. 1 dec. 1988, AR nr. 5834, nr. 193, alwaar het Hof overweegt dat de 
appèlrechter het incidenteel hoger beroep van die partij tegen wie een — bij gebrek aan 
rechtsband en aldus bij gebrek aan belang — onontvankelijk hoofdberoep is ingesteld, 
ten onrechte ontvankelijk verklaart ; en 15 sept. 1997, AR nr. S.96.0103.F, nr. 352, alwaar 
het Hof overweegt dat, nu de bedoelde partijen in eerste aanleg tegen elkaar conclusie 
hebben genomen zodat het hoofdberoep ontvankelijk is, “bijgevolg” een ontvankelijk 
incidenteel hoger beroep voorhanden is. (7) G. DeLVoIe, “Goede wijn behoeft geen krans 
– Een goed beroep net zo min”, noot onder Cass. 24 april 1987, TBBR, 1989, 66-70, nrs. 4-7 ; 
J.-P. fIereNS, noot onder Brussel, 23 dec. 1981, RW 1982-1983, kol. 648-649, nr. 4 ; vgl. G. De 
LeVaL, “La reconstitution du litige par voie d’appel incident”, noot onder Bergen, 10 feb. 
1986, Ann. Dr. Liège, 1986, 356, nr. 8, die stelt : “Pour qu’une partie puisse être sujet actif 
d’un appel incident, il faut et il suffit que l’appel principal dirigé contre elle soit rece-
vable en ce sens qu’un lien d’instance a dû exister entre les parties au premier degré” ; 
vgl. ook : A. feTTweIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit, d’économie et 
de sciences sociales de Liège, 1987, 516, nr. 788. Dit neemt niet weg dat het incidenteel 
hoger beroep in se hoe dan ook moet voldoen aan de algemene ontvankelijkheids-
voorwaarden voor het hoger beroep, bv. inzake hoedanigheid en belang (C. De BaeTS, 
“De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep”, P & B 1999, 211-212).

  (2)  AR C.08.0475.N, AC 2009, nr. 426.
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aangehaald, heeft niet tot gevolg dat de akte van rechtspleging niet 
meer geacht wordt in de taal van de rechtspleging gesteld te zijn.

7. Conclusie : vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet over de tussenvorderingen van de eiseres tegen de 
verweersters en over de kosten.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 20 januari 2010.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 8 februari 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 12, 13, 15, 16, lid 2, 17, 18, 716, 717, 812, 813, tweede lid, 860 en 861 
Gerechtelijk Wetboek ;

 — de artikelen 4, 8 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtzaken ;

 — de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing en motieven

Na te hebben vastgesteld dat (1) de inleidende vordering van EFS (eerste 
verweerster) bij exploot van 14 augustus 2003 ertoe strekte om TRW (tweede 
verweerster) te laten veroordelen tot betaling van een provisioneel bedrag van 
€ 145.000 ; dat (2) TRW op haar beurt verscheidene partijen, waaronder eiseres 
CEMAT, bij exploten van 20 en 21 augustus 2003 voor dezelfde rechter gedagvaard 
had om hun vrijwaring te bekomen voor elke veroordeling die tegen haar zou 
worden uitgesproken en deze partijen te horen veroordelen tot betaling aan TRW 
van een bedrag van € 1.000.000 ; dat (3) CEMAT bij conclusie van 22 september 
2003 een tussenvordering ingesteld had “tegen alle in het geding zijnde partijen, 
zijnde op dat ogenblik EFS, TRW, Ferryways, NMBS, Trenitalia en Ferroviaria”, 
ter vergoeding van haar eigen schade ingevolge de bewuste ontsporing ; dat (4) 
CEMAT bij exploot van 1 oktober 2004 een “dagvaarding in tussenkomst en vrij-
waring en op rechtstreekse eis” aan Norfolk Line en Avesta Polarit (later Outo-
kumpu geworden) had laten betekenen teneinde deze partijen te horen veroor-
delen CEMAT te vrijwaren voor elke veroordeling die tegen haar zou worden 
uitgesproken en deze partijen te horen veroordelen tot betaling van een nog nader 
te bepalen som, provisioneel geschat op € 1.000.000 ; alsmede dat (5) geen enkele 
partij de beslissing van de eerste rechter bekritiseert in zoverre deze de inlei-
dende dagvaarding van EFS tegen TRW dd. 14 augustus 2003 nietig had verklaard 
op grond van artikel 40, eerste lid van de wet van 15 juni 1935 betreffende het 
gebruik der talen in gerechtszaken,

Oordeelt het arrest, enerzijds, dat CEMAT geen rechtsgeldige tussenvordering 
bij conclusie kon instellen tegen EFS en TRW en, anderzijds, dat de geldigheid 
van de door haar bij exploot van 1 oktober 2004 ingestelde proceshandeling tegen 
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Norfolk en Outokumpu afhankelijk was van de niet rechtsgeldige inleiding van de 
vordering door exploot van 14 augustus 2003 om hieruit af te leiden dat de eerste 
rechter aldus terecht geoordeeld heeft dat alle navolgende proceshandelingen in 
het geding A/03/07083 samen met de gedinginleidende akte eveneens teniet zijn 
gegaan, om motieven dat “een nietig verklaarde proceshandeling als zodanig 
ex tunc geen rechtsgevolgen [heeft] en dat behoudens andersluidende wetsbepa-
lingen de nietigheid van een proceshandeling in de regel [gaat] over op de daarop 
volgende en onlosmakelijk verbonden proceshandelingen”.

Grieven

Eerste onderdeel

De nietigheid van de oorspronkelijke vordering heeft, behoudens de vorde-
ringen in vrijwaring die zonder voorwerp worden, niet tot gevolg dat de vorde-
ringen tot tussenkomst (artikelen 12 en 13 Gerechtelijk Wetboek), regelmatig 
ingesteld hetzij bij conclusie tegen partijen al betrokken bij het geding, hetzij bij 
afzonderlijk exploot tegen derden, door de nietigheid van de hoofdvordering tot 
vergoeding van de schade geleden door een partij (terzake EFS) en gericht tegen 
één gebeurlijke aansprakelijke andere partij (terzake TRW) worden aangetast 
aangezien de tussenvorderingen, die de uitspraak van een veroordeling beogen die 
niet afhangt van de veroordeling waartoe de hoofdvordering strekt, zoals ten deze 
de tussenvorderingen van eiseres tegen TRW, EFS, Norfolk Line en Outokumpu 
tot vergoeding van de schade opgelopen door eerstgenoemde als gevolg van de 
ontsporing in Italië, geen aan de hoofdvordering ondergeschikte vorderingen zijn 
daar hun bestaan niet onlosmakelijk verbonden is met de hoofdvordering behept 
met een nietigheid, zodat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen beslissen 
dat de tussenvorderingen van de eiseres eveneens teniet zijn gegaan (schending 
van de artikelen 12, 13, 16, lid 2, 812, 813, lid 2, 860 en 861 Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel

De nietigheid van de oorspronkelijke dagvaarding van EFS gericht enkel tegen 
TRW tot vergoeding van de aangevoerde schade van eerstgenoemde en waarvoor 
TRW verantwoordelijk werd gesteld, zijnde luidens de appelrechters, dé hoofd-
vordering, kan niet de nietigheid met zich meebrengen van het op verzoek van 
de eiseres, gedaagde op de vordering van TRW, betekende exploot van 1 oktober 
2004, tegen derde – niet in het geding zijnde — partijen, zijnde Norfolk Line en 
Outokumpu, en houdende niet alleen een vordering in tussenkomst maar ook 
een rechtstreekse eis tot het bekomen van een schadevergoeding gelet op de 
aansprakelijkheid van deze gedaagden wat, in strijd met de bewering van het 
arrest, wel een inleidende vordering in de zin van artikel 13 Gerechtelijk Wetboek 
uitmaakt, zelfs indien deze nieuwe vordering geen apart rolnummer krijgt en er 
geen rolrecht voor wordt betaald (artikelen 716 en 717 Gerechtelijk Wetboek), 
minstens een autonome tussenvordering betreft waarvan de regelmatigheid niet 
afhankelijk is van deze van de hoofd — oorspronkelijke — vordering (schending 
van de artikelen 12, 13, 16 lid 2, 812, 813, lid 2, 860 en 861 Gerechtelijk Wetboek), 
dat indien het arrest zou worden uitgelegd dat bij exploot van 1 oktober 2004 
eiseres uitsluitend een vordering in tussenkomst zou hebben ingediend en geen 
rechtstreekse eis tot veroordeling, schendt het arrest de bewijskracht van deze 
akte aan dewelke het een onverenigbare draagwijdte toekent (schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel

De mededeling als bijlage, bij de dagvaarding van 1 oktober 2004 uitgaande van 
CEMAT en gericht tegen Norfolk en Outokumpu van de later nietig verklaarde 
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dagvaarding van 14 augustus 2003, ter informatie van de gedaagden, mag geen 
weerslag hebben op de geldigheid van de betekende dagvaarding als deze laatste 
als dusdanig niet in overtreding is met de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 
over het gebruik der talen in gerechtszaken zodat het arrest niet rechtsgeldig 
heeft kunnen beslissen dat de dagvaarding van CEMAT van 1 oktober 2004 met 
absolute nietigheid behept is (schending van de artikelen 4, 8 en 40 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken).

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Een tussenvordering, die door een partij in het geding tegen een 
andere partij in het geding bij conclusie wordt ingesteld en een veroor-
deling nastreeft die, hoewel zij met de hoofdvordering verband houdt, 
een daarvan onafhankelijk voorwerp heeft, blijft als hoofdvordering 
bestaan wanneer de gedinginleidende hoofdvordering niet ontvankelijk 
of niet gegrond wordt verklaard.

2. De tussenvordering in gedwongen tussenkomst die een veroordeling 
beoogt die, hoewel zij daarmee samenhangt, niet afhangt van de veroor-
deling waartoe de hoofdvordering strekt, is evenmin een ondergeschikte 
vordering. Zij blijft als hoofdvordering bestaan wanneer de gedinginlei-
dende hoofdvordering niet ontvankelijk of niet gegrond wordt verklaard.

3. De appelrechters stellen vast dat :

 — de eiseres bij conclusie van 22 september 2003 een tussenvordering 
instelde tegen alle in het geding zijnde partijen teneinde haar schade 
vergoed te zien ;

 — de vordering tot gedwongen tussenkomst die de eiseres bij deur-
waardersexploot van 1 oktober 2004 instelde, er mede toe strekte de tot 
tussenkomst gedwongen partijen hoofdelijk of “in solidum”, minstens 
de ene bij gebreke aan de andere te doen veroordelen tot het betalen van 
een bepaalde som geld.

4. De appelrechters wijzen deze tussenvorderingen af omdat de nietig-
heid van de gedinginleidende akte de nietigheid van alle navolgende 
proceshandelingen tot gevolg heeft en de ingestelde tussenvorderingen 
ook geen gedinginleidende vorderingen zijn.

Door aldus te oordelen miskennen de appelrechters het autonoom 
karakter van bedoelde tussenvorderingen en verantwoorden zij hun 
beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Derde onderdeel

5. Een akte van rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtsple-
ging te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelma-
tigheid 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.
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De enkele omstandigheid dat een stuk dat niet of niet geheel in de taal 
van de rechtspleging is gesteld, wordt gevoegd bij een akte van rechts-
pleging, zonder dat zulks is vereist voor de geldigheid van de akte van 
rechtspleging en zonder dat de inhoud ervan in de akte van rechtsple-
ging wordt aangehaald, heeft niet tot gevolg dat de akte van rechtsple-
ging niet in de taal van de rechtspleging is gesteld.

6. De appelrechters die oordelen dat de dagvaarding van 1 oktober 
2004 niet in de taal van de rechtspleging is gesteld omdat de nietige 
dagvaarding van 14 augustus 2003 mede werd betekend en derhalve een 
geheel uitmaakte met het exploot van 1 oktober 2004, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven 

7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over 

de tussenvorderingen van de eiseres tegen de verweersters en over de 
kosten.

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.

8 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en 
mevr. Geinger.

N° 158

1o kamer — 8 maart 2012
(C.11.0124.N)

1o korT geDINg. — BeSLISSINg. — gezag VaN gewIjSDe. — uITwerkINg. — 
aNDerSLuIDeNDe BeSLISSINg VaN De BoDemreCHTer.

2o reCHTerLIjk gewIjSDe. — gezag VaN gewIjSDe. — BurgerLIjke zakeN. 
— korT geDINg. — BeSLISSINg. — uITwerkINg. — aNDerSLuIDeNDe BeSLISSINg 
VaN De BoDemreCHTer.

3o korT geDINg. — BeSLISSINg. — NIeT-NaLeVINg. — SCHaDeVergoeDINg. — 
VoorwaarDeN.

4o korT geDINg. — BeSCHIkkINg. — CoNCeSSIeoVereeNkomST. — proVISIeS. — 
BeSLISSINg VaN De BoDemreCHTer. — TerugBeTaLINg. — VoorwaarDeN.
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1o en 2o Zodra de bodemrechter een andersluidende beslissing omtrent de 
betwiste rechten heeft genomen, houdt de beslissing in kort geding van 
rechtswege op uitwerking te hebben ; de beslissing van de kortgedingrechter 
heeft aldus uitwerking tot op het ogenblik van de andersluidende beslissing 
van de bodemrechter en zonder dat aan deze laatste beslissing in kort geding 
terugwerkende kracht wordt verleend  (1). (Artt. 24, 26, 584, eerste lid en 
1039, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

3o De niet-naleving van de beslissing in kort geding tot aan de andersluidende 
beslissing van de bodemrechter kan aanleiding geven tot schadevergoeding, 
in de mate dat de schade het specifieke gevolg is van de niet-uitvoering van de 
rechterlijke beslissing in kort geding als dusdanig en niet van de niet-eerbie-
diging van de voorgehouden rechten van de eiser in kort geding, waarvan de 
aanspraken door de bodemrechter ongegrond werden bevonden (2). (Artt. 584, 
eerste lid en 1039, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

4o Waar de beschikkingen in kort geding geen nadeel toebrengen aan de zaak 
zelf, belet de omstandigheid dat in kort geding provisies werden toegekend 
wegens het niet-naleven van de eveneens in kort geding bevolen verderzet-
ting van de concessieovereenkomst, niet dat de bodemrechter de terugbeta-
ling van de aldus toegekende provisies beveelt, wanneer hij, zoals te dezen, 
oordeelt dat de beweerde schade het gevolg is van de wijze van uitvoering 
van de concessieovereenkomst na de datum waarop ze rechtsgeldig werd 
beëindigd en niet van de niet-uitvoering van de beslissing in kort geding 
als dusdanig (3). (Artt. 584, eerste lid en 1039, eerste lid, Gerechtelijk 
Wetboek)

(CITy moTorS group N.V. T. CITroëN BeNeLuX N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :

1. Het arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter, dat voor recht 
zegt dat de concessieovereenkomst van 13 mei 2003 rechtmatig op 1 juni 
2004 werd ontbonden lastens de eiseres (concessiehouder) en de eiseres 
veroordeelt tot terugbetaling van provisies, met dien verstande dat het 
arrest het terug te betalen bedrag verhoogt.

2. Het eerste cassatiemiddel vecht de beslissing aan waarbij de vordering 
van de eiseres tot schadevergoeding verworpen werd.

Het eerste onderdeel voert hiervoor een miskenning aan van het gezag 
van het gewijsde van de beschikking in kort geding van 24 juni 2004, 
waarbij de verdere uitvoering van de concessieovereenkomst werd 
bevolen, in afwachting van de uitspraak van de bodemrechter over de 
geldigheid van de op 1 juni 2004 door de verweerster aan de eiseres ter 
kennis gebrachte opzeg.

Volgens het onderdeel doet de ontbinding per 1 juni 2004 ten gronde 
geen afbreuk aan de verplichting van de verweerster de beschikking 
correct uit te voeren, zodat het arrest ten onrechte beslist dat verweer-
ster niet kan veroordeeld worden tot schadevergoeding ingevolge de 
wijze van verdere uitvoering van de concessie na 1 juni 2004.

  (1), (2), (3)  Zie de concl. van het O.M.
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3. Het onderdeel stelt de vraag aan de orde welk gezag van gewijsde 
van de beschikking in kort geding er nog “overblijft” nadat de bodem-
rechter een andersluidende beslissing heeft genomen en meer bepaald 
welk gevolg nog kan verbonden worden aan de niet-naleving van de 
beschikking in de periode die de uitspraak ten gronde voorafgaat.

Het uitgangspunt is dat de beschikking in kort geding gewezen in 
toepassing van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens 
artikel 24 van dit wetboek, zoals elke eindbeslissing, gezag van gewijsde 
heeft vanaf de uitspraak, gezag dat, krachtens artikel 26 van dit 
wetboek, blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt. 
Deze beschikking brengt, krachtens het artikel 1039, eerste lid van dat 
wetboek, geen nadeel toe aan de zaak zelf.

Het Hof heeft dan ook, op grond van deze bepalingen, vrij recentelijk, 
bij arrest van 28 januari 2011  (1), als regel gesteld dat, zodra de bodem-
rechter een andersluidende beslissing omtrent de betwiste rechten heeft 
genomen, de beslissing in kort geding van rechtswege ophoudt uitwer-
king te hebben, dit ongeacht wat de kortgedingrechter heeft beslist 
omtrent de looptijd van de door hem bevolen maatregel.

Het Hof stelde reeds in zijn arrest van 7 mei 1941 dat de beslissing 
van de bodemrechters het vonnis dat de voorlopige maatregel bevat laat 
bestaan en dus niet met terugwerkende kracht ongedaan maakt  (2). De 
beslissing van de bodemrechter werkt enkel “ex nunc”  (3). De beslissing 
in kort geding behoudt dus haar gezag voor de periode die aan de beslis-
sing van de bodemrechter voorafgaat, inzonderheid ten aanzien van het 
gevolg van de niet-naleving van de verplichting die ze aan de verweerder 
heeft opgelegd, zoals ten aanzien van de schade die de eiser (in kort 
geding) door die nalatigheid kan hebben opgelopen, maar dan ook niet 
voor meer dan dat. Dit gezag strekt zich dus niet uit tot het gevolg van 
de niet-naleving van het recht van de eiser zelf, dat door de kort geding-
rechter slechts “prima facie” werd beoordeeld en door de bodemrechter 
werd afgewezen.

De verweerder aan wie, in kort geding, het bevel opgelegd wordt een 
overeenkomst (die hij nochtans ontbonden acht) verder uit te voeren 
en later door de bodemrechter, t.a.v. de ontbinding, in het gelijk wordt 
gesteld, kan niet meer verlangen dan dat het bevel ophoudt uitwerking 
te hebben en bijvoorbeeld geen schadevergoeding eisen omdat het bevel 
uiteindelijk ten gronde niet “gevolgd” werd. Anders wordt de zin van 
de kort geding maatregel geheel uitgehold. De uitvoering van het bevel 
maakt niet op zichzelf een fout uit  (4). De tegengestelde stelling van de 
Hoge Raad der Nederlanden, in zijn arrest van 16 november 1984  (5) kan 

  (1)  AR C.09.0360.N, Pas. 2011 nr. 84.
  (2)  Pas. 1941, I, 278. 
  (3)  J. BrIjS, “L’intervention des juge des référés dans l’exécution – L’exécution des 

juge des référés”, in Le référé judiciaire, 2003, 356, nr. 40.
  (4)  J. BrjjS, op. cit., 355, nr. 38, E. DIrIX, “Beslag”, APR, nr. 264 ; anders : G. De LeVaL, 

Les mesures provisoires en droit belge, français et italien, Étude de droit comparé, Bruylant 
1998, 401.

  (5)  NJ 1985, 547, noot W.H.H. en L.W.H.
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dan ook moeilijk worden bijgetreden  (1). Voor andere gevolgen, zoals 
deze voortvloeiende uit een onrechtmatige daad van de tegenpartij, 
dient die verweerder zich tot de bodemrechter te richten  (2).

4. In dezen oordelen de appelrechters dat de verweerster de concessie 
rechtsgeldig heeft beëindigd op 1 juni 2004 en zij om die reden niet kan 
veroordeeld worden tot het vergoeden van de schade die de eiseres 
beweert te hebben geleden ingevolge de wijze van verdere uitvoering 
van de concessie na deze datum die door de voorzitter in kort geding 
werd bevolen.

Dit betekent dus dat, volgens het arrest, de schade die de eiseres 
voorhoudt geleden te hebben niet in aanmerking komt voor vergoeding 
omdat ze het gevolg is van de wijze waarop de concessie werd uitgevoerd 
na de datum waarop ze, volgens het arrest, rechtsgeldig werd beëindigd 
en niet het gevolg is van de niet-uitvoering van de beslissing in kort 
geding zelf.

Met dit oordeel wordt noch het gezag noch de kracht van het gewijsde 
van deze beslissing geschonden.

Het onderdeel kan derhalve niet aangenomen worden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Het tweede middel vecht de beslissing aan waarbij de tegeneis van 
verweerster tot terugbetaling van de door haar aan eiseres, in uitvoering 
van de beschikking in kort geding (dit is dus van de concessie) betaalde 
provisies grotendeels gegrond verklaard werd.

In het eerste onderdeel wordt aangevoerd dat een onderscheid moet 
worden gemaakt : de provisies op de vergoeding wegens onrechtmatige 
opzegging van de overeenkomst zijn terugbetaalbaar, de provisies op de 
schadevergoeding wegens niet-uitvoering van de beschikking blijven 
behouden. 

Dit onderdeel kan evenmin aangenomen worden.
Dat de beschikking in kort geding geen nadeel kan toebrengen aan de 

beoordeling ten gronde en, bij voorlopige maatregel, provisies kunnen 
toegekend worden tot het verder zetten van de concessie, belet niet dat 
de bodemrechter tot terugbetaling van die provisies kan beslissen als hij 
van oordeel is dat de schade niet het gevolg is van de niet-uitvoering van 
de maatregel, dan wel van de wijze waarop de concessie, op de door hem 
weerhouden datum, rechtsgeldig beëindigd werd.

Hoewel de betaling van de provisies niet “onverschuldigd” was, wordt 
de terugbetaling verantwoord door het recht van de in kort geding tot 
uitvoering van de overeenkomst veroordeelde partij, die door de bodem-
rechter in het gelijk werd gesteld, de uitwerking van de maatregel, die 
haar werd opgelegd, te doen ophouden  (3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Conclusie : verwerping.

  (1)  E. DIrIX, l.c. ; A. VaN oeVeLeN en D. LINDemaNS, “Het kort geding : herstel van 
schade bij andersluidende beslissing van de bodemrechter”, TPR 1985, nr. 43.

  (2)  A. VaN oeVeLeN en D. LINDemaNS, l.c., nr. 49.
  (3)  A. VaN oeVeLeN en D. LINDemaNS, l.c., nr. 45.
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arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 15 november 2010.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 8 februari 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 149 gecoördineerde Grondwet ;

 — de artikelen 19, 23 t/m 28, 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissing

Na zoals in eerste aanleg de concessieovereenkomst ontbonden te hebben 
verklaard ten nadele van eiseres, verwerpt het bestreden arrest de door eiseres 
tegen verweerster ingestelde vordering tot schadevergoeding, met inbegrip van 
de schadevergoeding wegens de foutieve wijze waarop verweerster de door de kort 
gedingrechter bevolen voorlopige verderzetting van de overeenkomst uitvoerde, 
en dit op grond van volgende motieven : 

37. Het besluit luidt dan ook dat [verweerster] terecht en rechtsgeldig de tussen 
partijen bestaande concessieovereenkomst heeft ontbonden bij toepassing van 
artikel XVIII van het contract van 13 mei 2003.

Hieruit volgt dat de vorderingen van [eiseres] tot betaling van de vergoe-
dingen op grond van de artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961 terecht werden 
verworpen door de eerste rechter.

Aangezien het hof ten gronde beslist dat de concessie rechtsgeldig door [verweer-
ster] werd beëindigd op 1 juni 2004, kan deze laatste evenmin worden veroordeeld 
tot het vergoeden van de schade die [eiseres] beweert te hebben geleden ingevolge 
de (wijze van) verdere uitvoering van de concessie na deze datum, die door de 
voorzitter in kort geding werd bevolen.

Deze verdere uitvoering werd uitdrukkelijk gevorderd door [eiseres] en betwist 
door [verweerster], zodat [eiseres] niet kan voorhouden dat zij daartoe werd 
gedwongen.

[Verweerster] heeft in ieder geval geen enkele fout begaan die het toekennen 
van enige schadevergoeding te haren laste zou rechtvaardigen.

(…)”

Grieven

Eerste onderdeel

1. Artikel 584 Gerechtelijk Wetboek verleent aan de voorzitter in kort geding 
de bevoegdheid om in spoedeisende zaken bij voorraad uitspraak te doen. Over-
eenkomstig artikel 1039 kunnen zijn beschikkingen geen nadeel toebrengen aan 
de zaak en zijn zij uitvoerbaar bij voorraad.
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Bedoeld om de situatie van partijen te regelen in afwachting van een beslis-
sing ten gronde, genieten de beschikkingen van de rechter in kort geding voor 
die periode en binnen de perken van de opgelegde maatregel van een zeker gezag 
van gewijsde en gaan zij in kracht van gewijsde wanneer ze niet meer vatbaar 
zijn voor verzet of hoger beroep (artikelen 19 en 23 t/m 28 Gerechtelijk Wetboek).

De omstandigheid dat de beschikkingen in kort geding geen uitspraak doen over 
de materiële rechten waarover partijen betwisting voeren, doet inderdaad geen 
afbreuk aan het bestaan van de opgelegde voorlopige maatregel en dus aan de 
verplichting tot uitvoering van die maatregel voor de tijd waarvoor zij is genomen.

Zo de beslissing over de grond van de zaak van aard is om een einde te stellen 
aan de maatregelen die de situatie voorlopig regelden, kan zij het bestaan van 
de beschikking in kort geding voor de periode waarvoor zij was genomen niet 
retroactief teniet doen. 

Hieruit volgt dat indien de beschikking in kort geding aan een procespartij 
bevel gaf tot een welbepaalde handeling en die partij de handeling niet uitvoerde 
waardoor de wederpartij schade ondervond, die wederpartij zich op het bestaan 
van de beschikking in kort geding kan beroepen om vergoeding te bekomen van 
de schade die zij door de niet-uitvoering heeft geleden.

2. Te dezen staat onbetwistbaar vast dat de voorzitter van de rechtbank bij 
beschikking van 24 juni 2004 beslist heeft tot verdere uitvoering van de conces-
sieovereenkomst in afwachting dat de rechter ten gronde uitspraak zou hebben 
gedaan over de geldigheid van de door verweerster aan eiseres ter kennis 
gebrachte opzeg op 1 juni 2004.

Verweerster diende die beschikking bijgevolg correct uit te voeren. De omstan-
digheid dat de appelrechters ten gronde uiteindelijk besluiten dat verweerster 
rechtsgeldig een einde stelde aan de overeenkomst op 1 juni 2004, doet hieraan 
geen afbreuk.

Het bestreden arrest oordeelt bijgevolg ten onrechte dat “[verweerster] evenmin 
kan worden veroordeeld tot het vergoeden van de schade die [eiseres] beweert te 
hebben geleden ingevolge de (wijze van) verdere uitvoering van de concessie na 
deze datum, die door de voorzitter in kort geding werd bevolen”. 

3. Door aldus te beslissen, miskent het bestreden arrest het (beperkte) gezag 
en de kracht van gewijsde van de beschikking in kort geding van 24 juni 2004 en 
schendt het bijgevolg de artikelen 19, 23 t/m 28, 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek.

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

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek ;

 — de artikelen 19, 23 t/m 28, 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissing

Na zoals in eerste aanleg de concessieovereenkomst ontbonden te hebben 
verklaard ten nadele van eiseres, willigt het bestreden arrest de tegeneis van 
verweerster grotendeels in door eiseres te veroordelen tot terugbetaling van de 
sommen die verweerster haar op grond van de beschikkingen in kort geding had 
betaald, begroot op een totaal bedrag van 1.861.648,53 € meer intresten vanaf 7 juni 
2010, en dit op grond van volgende motieven :

“Wat de tegeneis van [verweerster] betreft, heeft de eerste rechter terecht 
voor recht gezegd dat de concessieovereenkomst van 13 mei 2003 rechtmatig op 
1 juni 2004 werd ontbonden ten laste van [eiseres] en aldus sedert 1 juni 2004 is 
beëindigd, zodat deze niet langer dient te worden verder gezet door [verweerster].

ARREST-2012-03.indb   587 13/02/13   20:34



588 ARRESTEN VAN CASSATIE 8.3.12 - N° 158

[Verweerster] vordert eveneens terecht de terugbetaling van de provisies die 
zij krachtens voormelde beschikkingen in kort geding heeft moeten betalen. In 
de procedure in kort geding werd immers uitdrukkelijk beslist dat het ging om 
provisies op hetgeen de bodemrechter zou toekennen en dat niets belette dat de 
vordering van [eiseres] ten gronde zou worden verworpen, met als gevolg dat de 
toegekende provisies zouden moeten worden teruggegeven (zie arrest van het hof 
van 30 augustus 2006).

In ieder geval dient het hof, ingevolge zijn huidige beslissing ten gronde, de 
uitwerking van de in kort geding bevolen maatregel te doen ophouden en de 
oorspronkelijke situatie te herstellen.

De betaalde provisies vertegenwoordigen een totaal bedrag in hoofdsom van 
450.000 euro plus 1.411.648,53 euro, hetgeen niet wordt betwist door [eiseres].

(…).”

Grieven

Eerste onderdeel

1. Artikel 584 Gerechtelijk Wetboek verleent aan de voorzitter in kort geding 
de bevoegdheid om in spoedeisende zaken bij voorraad uitspraak te doen. Over-
eenkomstig artikel 1039 kunnen zijn beschikkingen geen nadeel toebrengen aan 
de zaak en zijn zij uitvoerbaar bij voorraad.

Bedoeld om de situatie van partijen te regelen in afwachting van een beslis-
sing ten gronde, genieten de beschikkingen van de rechter in kort geding voor 
die periode en binnen de perken van de opgelegde maatregel van een zeker gezag 
van gewijsde en gaan zij in kracht van gewijsde wanneer ze niet meer vatbaar 
zijn voor verzet of hoger beroep (artikelen 19 en 23 t/m 28 Gerechtelijk Wetboek).

De omstandigheid dat de beschikkingen in kort geding geen uitspraak doen over 
de materiële rechten waarover partijen betwisting voeren, doet inderdaad geen 
afbreuk aan het bestaan van de opgelegde voorlopige maatregel en dus aan de 
verplichting tot uitvoering van die maatregel voor de tijd waarvoor zij is genomen.

Zo de beslissing over de grond van de zaak van aard is om een einde te stellen 
aan de maatregelen die de situatie voorlopig regelden, kan zij het bestaan van 
de beschikking in kort geding voor de periode waarvoor zij was genomen niet 
retroactief teniet doen. 

De beschikking wordt retroactief teniet gedaan wanneer de rechter ten gronde 
beslist tot terugbetaling van een in kort geding toegewezen geldsom wanneer die 
geldsom niet werd toegewezen als voorschot op het bedrag dat voorwerp is van 
het eigenlijke geschil ten gronde, maar wel als dwangmiddel bij een bevel om 
iets te doen of als schadevergoeding of voorschot op schadevergoeding wegens de 
niet-uitvoering van dat bevel.

Anders dan in het eerste geval, is de verschuldigdheid van de geldsom in die 
laatste situaties immers niet afhankelijk van de uitslag van de procedure ten 
gronde, maar wel van de uitvoering van de maatregel in kort geding, maatregel 
waarvan het bestaan zich opdringt voor de duur waarvoor zij werd genomen. 

2. Ter verantwoording van de veroordeling van eiseres tot terugbetaling van 
alle provisies die zij in kort geding ontving, verwijst het bestreden arrest te dezen 
eerst naar een overweging uit het in kort geding gewezen arrest van 30 augustus 
2006 (zie tweede onderdeel) en stelt het vervolgens — ten overvloede — dat “in 
ieder geval het hof [van beroep], ingevolge zijn huidige beslissing ten gronde, de 
uitwerking van de in kort geding bevolen maatregelen dient te doen ophouden en 
de oorspronkelijke situatie dient te herstellen”.

Door ten gronde te beslissen dat verweerster rechtsgeldig een einde stelde aan 
de concessieovereenkomst per 1 juni 2004, komt inderdaad een einde aan de in 
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kort geding genomen maatregelen die erop gericht waren de commerciële activi-
teiten tussen partijen voorlopig verder te zetten. 

Dit betekent inderdaad dat de beschikkingen in kort geding geen verdere 
uitwerking meer kunnen krijgen omdat het gezag en de kracht van gewijsde van 
beschikkingen in kort geding slechts gelden binnen de duur waarvoor ze werden 
genomen en binnen de perken van de getroffen maatregelen. 

Dit betekent evenwel niet dat alle gevolgen van die beschikkingen moeten 
worden tenietgedaan alsof er geen beschikkingen zijn geweest. Dit zou neerkomen 
op een ontkenning van het voormeld (beperkt) gezag en kracht van gewijsde van 
de beschikkingen in kort geding.

Op grond van dit onderscheid zijn de in kort geding toegewezen geldsommen als 
voorschot op de ten gronde gevorderde vergoeding wegens onrechtmatige opzeg-
ging van de overeenkomst terugbetaalbaar, terwijl de geldsommen toegewezen 
als schadevergoeding of als provisie op schadevergoeding wegens niet-uitvoering 
van de in kort geding bevolen voorlopige verderzetting van de overeenkomst 
behouden blijven.

3. Door te oordelen dat de beslissing ten gronde ertoe leidt dat partijen moeten 
worden teruggeplaatst in de situatie alsof er geen beschikkingen in kort geding 
zijn geweest en om die reden te beslissen tot terugbetaling van alle provisio-
nele bedragen die op grond van de beschikkingen in kort geding werden betaald, 
zonder na te gaan wat die geldsommen precies beoogden te dekken, miskent het 
bestreden arrest het (beperkt) gezag en de kracht van gewijsde van de beschik-
kingen in kort geding en schendt het bijgevolg de artikelen 19, 23 t/m 28, 584 en 
1039 Gerechtelijk Wetboek.

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

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 24 Gerechtelijk Wetboek, heeft iedere eindbeslis-
sing gezag van gewijsde vanaf de uitspraak.

Krachtens artikel 26 Gerechtelijk Wetboek, blijft het gezag van 
gewijsde bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt.

2. Krachtens artikel 584, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, doet de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in de gevallen die hij 
spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke 
de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Krachtens artikel 1039, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, brengen de 
beschikkingen in kort geding geen nadeel toe aan de zaak zelf.

3. Uit de voormelde bepalingen volgt dat zodra de bodemrechter een 
andersluidende beslissing omtrent de betwiste rechten heeft genomen, de 
beslissing in kort geding van rechtswege ophoudt uitwerking te hebben.

De beslissing van de kortgedingrechter heeft aldus uitwerking tot op 
het ogenblik van de andersluidende beslissing van de bodemrechter en 
zonder dat aan deze laatste beslissing in kort geding terugwerkende 
kracht wordt verleend. 

De niet-naleving van de beslissing in kort geding tot aan de anderslui-
dende beslissing van de bodemrechter kan aanleiding geven tot schade-
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vergoeding, in de mate dat de schade het specifieke gevolg is van de niet-
uitvoering van de rechterlijke beslissing in kort geding als dusdanig en 
niet van de niet-eerbiediging van de voorgehouden rechten van de eiser 
in kort geding, waarvan de aanspraken door de bodemrechter ongegrond 
werden bevonden.

4. De appelrechters oordelen dat de verweerster de concessie rechts-
geldig heeft beëindigd op 1 juni 2004 en zij om die reden niet kan veroor-
deeld worden tot het vergoeden van de schade die de eiseres beweert te 
hebben geleden ingevolge de wijze van verdere uitvoering van de concessie 
na deze datum, die door de voorzitter in kort geding werd bevolen.

Zij geven aldus te kennen dat de door de eiseres aangevoerde schade 
niet in aanmerking komt voor vergoeding omdat die het gevolg is van 
de wijze van uitvoering van de concessie na de datum waarop ze rechts-
geldig werd beëindigd en niet van de niet-uitvoering van de beslissing in 
kort geding als dusdanig.

Door aldus te oordelen miskennen de appelrechters het gezag van 
gewijsde van de beslissing in kort geding niet en evenmin de kracht van 
gewijsde ervan.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Eerste onderdeel

8. In zoverre het onderdeel aanvoert dat in kort geding definitieve 
vergoedingen werden toegekend wegens het niet-naleven van de in kort 
geding bevolen verderzetting van de concessie, mist het feitelijke grond-
slag.

9. Waar de beschikkingen in kort geding geen nadeel toebrengen 
aan de zaak zelf, belet de omstandigheid dat in kort geding provisies 
werden toegekend wegens het niet-naleven van de eveneens in kort 
geding bevolen verderzetting van de concessieovereenkomst, niet dat 
de bodemrechter de terugbetaling van de aldus toegekende provisies 
beveelt, wanneer hij, zoals te dezen, oordeelt dat de beweerde schade 
het gevolg is van de wijze van uitvoering van de concessieovereenkomst 
na de datum waarop ze rechtsgeldig werd beëindigd en niet van de niet-
uitvoering van de beslissing in kort geding als dusdanig.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

8 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Baets en de 
heer Verbist.
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N° 159

1o kamer — 8 maart 2012
(C.11.0779.N)

1o reCHTBaNkeN. — BurgerLIjke zakeN. — aLgemeeN. — reCHTBaNk VaN 
eerSTe aaNLeg. — VerDeLINgINCIDeNT. — CaSSaTIeBeroep VaN De proCureur-
geNeraaL BIj HeT Hof VaN Beroep. — CaSSaTIemIDDeL. — oNTVaNkeLIjkHeID.

2o CaSSaTIeBeroep. — BurgerLIjke zakeN. — perSoNeN Door of TegeN wIe 
CaSSaTIeBeroep kaN of moeT worDeN INgeSTeLD. — eISerS eN VerweerDerS. 
— reCHTBaNk VaN eerSTe aaNLeg. — VerDeLINgINCIDeNT. — CaSSaTIeBeroep 
VaN De proCureur-geNeraaL BIj HeT Hof VaN Beroep. — CaSSaTIemIDDeL. — 
oNTVaNkeLIjkHeID.

3o CaSSaTIemIDDeLeN. — BurgerLIjke zakeN. — aLLerLeI. — reCHTBaNk 
VaN eerSTe aaNLeg. — VerDeLINgINCIDeNT. — CaSSaTIeBeroep VaN De proCu-
reur-geNeraaL BIj HeT Hof VaN Beroep. — CaSSaTIemIDDeL. — oNTVaNkeLIjk-
HeID.

1o, 2o en 3o Onverminderd de mogelijkheid geboden door artikel 1089 Gerech-
telijk Wetboek, kan de procureur-generaal bij het hof van beroep tegen de 
beschikking gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
overeenkomstig artikel 88, § 2, Gerechtelijk Wetboek, een schorsend cassa-
tieberoep instellen wanneer hij van oordeel is dat de regels inzake de verde-
ling van de burgerlijke zaken onder de afdelingen, kamers of rechters van 
eenzelfde rechtbank van eerste aanleg werden geschonden ; het middel dat 
niet aanvoert dat verdelingsregels werden geschonden, is niet ontvanke-
lijk  (1). (Artt. 88, § 2 en 642, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wet)

(ProCureur-geNeraaL BIj HeT Hof VaN Beroep  
Te geNT IN De zaak VaN e. T. D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :

1. Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking — op voorlegging 
van de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, gevat 
van een geschil betreffende een vereffening-verdeling van een huwelijks-
vermogen na echtscheiding — gewezen door Mevrouw de voorzitter van 
deze rechtbank op 7 december 2011, overeenkomstig het artikel 88, § 2, 
Gerechtelijk Wetboek, waarbij ze de zaak gekend onder AR 11/3477 toebe-
deelt aan de vijfde kamer van de rechtbank.

Dit artikel bepaalt :
“Incidenten in verband met de verdeling van de burgerlijke zaken  

onder de afdelingen, kamers of rechters van een zelfde rechtbank van  
eerste aanleg worden op de volgende manier geregeld : Indien een 
zodanig incident vóór ieder ander middel door een van de partijen of bij 
de opening van de debatten ambtshalve wordt uitgelokt, legt de afde-
ling, de kamer of de rechter het dossier voor aan de voorzitter van de 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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rechtbank, die oordeelt of de zaak anders moet worden toegewezen. De 
griffier geeft kennis ervan aan de partijen, die over een termijn van 
acht dagen beschikken om een memorie in te dienen. De procureur 
des Konings gehoord, doet de voorzitter, binnen acht dagen, uitspraak 
bij beschikking. Tegen deze beschikking staat, buiten de voorzie-
ning van de procureur-generaal bij het hof van beroep, voor het Hof 
van cassatie binnen de termijnen en volgens de regels zoals bepaald 
in artikel 642, tweede en derde lid, geen middel open. De griffier van 
het Hof zendt een afschrift van het arrest van het Hof van cassatie aan 
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en aan de partijen. 
De beslissing bindt de rechter naar wie de vordering wordt verwezen, 
met dien verstande dat zijn recht om over de rechtsgrond van de zaak te 
oordelen onverkort blijft.”

Artikel 642, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt :
“Die voorziening wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat binnen 

vijftien dagen na de uitspraak van het vonnis ter griffie van het Hof van 
Cassatie wordt ingediend, en de griffier van het hof zendt bij gerechtsbrief 
een afschrift ervan aan de rechter voor wie de zaak aanhangig is, en 
aan de partijen. De voorziening schorst de rechtspleging voor de rechter 
voor wie de zaak aanhangig is.

De partijen beschikken over een termijn van acht dagen, te rekenen 
vanaf de kennisgeving van het afschrift van de voorziening, om aan het 
Hof van Cassatie hun opmerkingen te zenden in de vorm van een memorie, 
zonder dat er een advocaat bij het Hof van Cassatie dient aangesteld te 
worden, noch debatten ter zitting dienen gehouden te worden.”

2. De eiser voert twee cassatiemiddelen aan.
Het eerste middel voert een motiveringsgebrek aan : de beschikking 

beantwoordt een memorie van partij D. niet, zodat dus ook haar recht 
van verdediging geschonden werd. Het tweede middel voert aan dat het 
recht van verdediging van de partijen werd miskend doordat hen geen 
kennis werd gegeven van het advies van het Openbaar Ministerie en hen 
de mogelijkheid niet werd geboden erop te repliceren.

Beide middelen, die in wezen eenzelfde grief aanvoeren, een gebrek 
aan tegenspraak, lijken me daarom gezamenlijk te kunnen beantwoord 
worden.

3. De middelen zijn, naar mijn mening, niet ontvankelijk, daar deze 
uitzonderlijke voorziening van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep, krachtens de voormelde bepalingen, niet op een dergelijke grief, 
dan wel enkel op een miskenning van de verdelingsregels kan gesteund 
zijn. 

Bovendien moet, wat de regeling van bevoegdheidsconflicten betreft, 
de voorziening van de procureur-generaal bij het hof van beroep tegen de 
beslissing van de arrondissementsrechtbank, krachtens het artikel 642 
van het Gerechtelijk Wetboek — toepasselijk in de procedure bij een 
incident over de verdeling, zoals geregeld in het artikel 88, § 2 van dat 
wetboek — alleen voor “kennelijke vergissingen”  (1), een “ernstige 

  (1)  Zie Verslag van Reepinghen, p. 259.
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schending”  (1) of een “zware inbreuk”  (2) voorbehouden blijven. Dit geldt 
dus nog meer bij een incident over de interne verdeling in de rechtbank 
dan voor het bevoegdheidsconflict tussen rechtbanken. 

4. Deze bijzondere regeling sluit een algemene bevoegdheid van de 
procureur-generaal bij het Hof om, krachtens de artikelen 1089 e.v. 
Gerechtelijk Wetboek, beslissingen bij het Hof aan te brengen (waarvoor 
in dezen evenmin een grond is), niet uit  (3).

5. In de middelen wordt noch een schending van de regelen die gelden 
bij de verdeling, noch een andere “ernstige” wetschending, die, zoals de 
bevoegdheid, de openbare orde zou aanbelangen, aangevoerd. 

Overigens gebiedt artikel 88, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek enkel 
dat de griffier van het aan de voorzitter voorgelegd dossier kennis geeft 
aan de partijen, die over een termijn van acht dagen beschikken om een 
memorie in te dienen. Het gebiedt verder dat, de procureur des Konings 
gehoord, de voorzitter, binnen acht dagen, uitspraak doet bij beschik-
king. Het gebiedt niet dat de partijen worden opgeroepen, noch gehoord, 
noch dat hen van de beschikking kennis wordt gegeven  (4).

Tenslotte heeft geen van de partijen van de door artikel 642, derde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek geboden mogelijkheid om opmerkingen 
in de vorm van een memorie aan het Hof te zenden gebruik gemaakt.

6. Conclusie : verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van 7 december 
2011 gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 
Gent overeenkomstig artikel 88, § 2, Gerechtelijk Wetboek.

Een afschrift van het verzoekschrift werd op 3 januari 2012 overeen-
komstig de artikelen 88, § 2, en 642, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bij 
gerechtsbrief verzonden aan de rechter voor wie de zaak aanhangig is en 
aan de partijen.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 8 februari 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

  (1)  A. feTTweIS, De Bevoegdheid, nr. 54.
  (2)  J. LaeNeNS, “De procedure inzake bevoegdheidsincidenten voor de arrondisse-

mentsrechtbank”, RW 1974-75, 1573, met verwijzing naar M. Storme.
  (3)  J. LaeNeNS, l.c., 1574.
  (4)  A. feTTweIS, “Une disposition légale souvent méconnue : l’article 88, § 2 du Code 

judiciaire”, in Mélanges en hommage au professeur Jean Baugniet, Fac. Dr. ULB, Rev. not. 
Belge, (263), 273.
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III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste en tweede middel samen

Artikel 88, § 2, Gerechtelijk Wetboek bepaalt :

“Incidenten in verband met de verdeling van de burgerlijke zaken 
onder de afdelingen, kamers of rechters van een zelfde rechtbank van 
eerste aanleg worden op de volgende manier geregeld : 

Indien een zodanig incident vóór ieder ander middel door een van 
de partijen of bij de opening van de debatten ambtshalve wordt uitge-
lokt, legt de afdeling, de kamer of de rechter het dossier voor aan 
de voorzitter van de rechtbank, die oordeelt of de zaak anders moet 
worden toegewezen. De griffier geeft kennis ervan aan de partijen, die 
over een termijn van acht dagen beschikken om een memorie in te 
dienen. De procureur des Konings gehoord, doet de voorzitter, binnen 
acht dagen, uitspraak bij beschikking. Tegen deze beschikking staat, 
buiten de voorziening van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep, voor het Hof van Cassatie binnen de termijnen en volgens de 
regels zoals bepaald in artikel 642, tweede en derde lid, geen middel 
open. De griffier van het Hof zendt een afschrift van het arrest van het 
Hof van Cassatie aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
en aan de partijen.

De beslissing bindt de rechter naar wie de vordering wordt verwezen, 
met dien verstande dat zijn recht om over de rechtsgrond van de zaak te 
oordelen onverkort blijft.”

Artikel 642, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt :

“Die voorziening wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat binnen 
vijftien dagen na de uitspraak van het vonnis ter griffie van het Hof van 
Cassatie wordt ingediend, en de griffier van het hof zendt bij gerechtsbrief 
een afschrift ervan aan de rechter voor wie de zaak aanhangig is, en 
aan de partijen. De voorziening schorst de rechtspleging voor de rechter 
voor wie de zaak aanhangig is.

De partijen beschikken over een termijn van acht dagen, te rekenen 
vanaf de kennisgeving van het afschrift van de voorziening, om aan het 
Hof van Cassatie hun opmerkingen te zenden in de vorm van een memorie, 
zonder dat er een advocaat bij het Hof van Cassatie dient aangesteld te 
worden, noch debatten ter zitting dienen gehouden te worden.”

Uit deze bepalingen volgt dat, onverminderd de mogelijkheid geboden 
door artikel 1089 Gerechtelijk Wetboek, de procureur-generaal bij het 
hof van beroep tegen de beschikking gewezen door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig artikel 88, § 2, Gerechte-
lijk Wetboek, een schorsend cassatieberoep kan instellen wanneer hij 
van oordeel is dat de regels inzake de verdeling van de burgerlijke zaken 
onder de afdelingen, kamers of rechters van eenzelfde rechtbank van 
eerste aanleg werden geschonden.

De middelen die niet aanvoeren dat verdelingsregels werden 
geschonden, zijn niet ontvankelijk.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

8 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Beuselinck (bij 
de balie te Gent) en de heer Daneels (bij de balie te Gent).

N° 160

1o kamer — 9 maart 2012
(C.10.0330.F)

LENING. — LeNINg meT INTereST. — VerTragINg IN De BeTaLINg. — VerHogINg 
VaN De reNTeVoeT. — STIpTe BeTaLINg. — VerLagINg VaN De reNTeVoeT. — 
greNS.

De door artikel 1907, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde grens 
van de verhoging van de rentevoet wegens vertraging in de betaling is van 
toepassing ongeacht of de partijen een verhoging van de rentevoet wegens 
vertraging in de betaling, dan wel een verlaging van die rentevoet in het 
geval van een stipte betaling hebben bedongen  (1). (Art. 1907, derde lid, 
B.W.)

(ImmoBILIère a.D.I. N.V. T. CreDImo N.V.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 25 mei 2009.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 16 februari 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepaling

 — artikel 1907, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

  (1)  Zie De page, dl. V, nr. 154, p. 155 ; Ch. BIqueT-maTHIeu, “Le sort des intérêts dans 
le droit du crédit, Actualité ou désuétude du Code civil ?”, Luik, 1998, nr. 335, p. 601 en 
aldaar vermelde verwijzingen, o.m. naar de parlementaire voorbereiding van de wet van 
27 juli 1934 die een derde lid heeft ingevoegd in art. 1907.
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Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest wijst, op basis van de uiteenzetting van de feiten van de 
zaak door de bodemrechter, die ze overneemt, op het volgende :

“Op 30 april 1999 heeft de (verweerster) de (eiseres) een kredietopening toegestaan 
van 6.500.000 Belgische frank (of 161.130,79 euro) tegen een rentevoet van 8,5 pct. 
per jaar, terugbetaalbaar in 20 annuïteiten vanaf 30 mei 1999, betaalbaar in 
maandelijkse schijven van 63.308 Belgische frank.

De terugbetaling van dat krediet was gewaarborgd door een onderpand op een 
handelszaak en door een hypotheek in eerste rang op het pand in Beaufays.

De (verweerster) heeft op 1 september 1999 de (eiseres) een bijkomend krediet 
van 8.750.000 Belgische frank (of 216.906,83 euro) toegestaan tegen een rentevoet 
van 8,5 pct. per jaar, terugbetaalbaar in 20 annuïteiten vanaf 1 oktober 1999, 
betaalbaar in maandelijkse schijven van 85.222 Belgische frank.

De terugbetaling van dat krediet was gewaarborgd door een hypothecaire 
inschrijving op het pand in Beaufays en op het pand in Fléron.

Op 7 oktober 1999 heeft de (verweerster) de (eiseres) een krediet van 500.000 
Belgische frank (of 12.394,68 euro) toegestaan tegen een rentevoet van 9,5 pct. 
per jaar, terugbetaalbaar in 5 annuïteiten vanaf 7 november 1999, betaalbaar in 
maandelijkse schijven van 11.574 Belgische frank. 

In die kredietakten zijn de heer en mevrouw P.-Z. als ontleners hoofdelijk en 
ondeelbaar verbonden met de (eiseres).

Op 8 april 1999, 26 augustus 1999 en 4 oktober 1999, dus enkele dagen vóór de 
ondertekening van de authentieke akten waarbij de drie voornoemde kredieten 
worden vastgesteld, ondertekenen de partijen en de heer en mevrouw P.-Z. een 
“avenant” bij elk van die drie contracten.

De drie bijvoegsels bepalen, in artikel 2, het volgende : 

“In afwijking van artikel 3 van de voornoemde authentieke akte komen de 
partijen thans bij onderhandse akte overeen dat de rentevoet van de lening [vanaf 
de eerste maandelijkse schijf ] verminderd zal worden [tot 5,5 pct. per jaar voor de 
twee eerste kredieten en tot 7,5 pct. per jaar voor het derde]”.

Artikel 3 van elk bijvoegsel luidt bovendien als volgt :

“De verlaagde rentevoet die volgens artikel 2 wordt toegekend, is niet langer 
van toepassing : 

 — zodra de door de vennootschap voor vergelijkbare leningen toegekende 
rentevoet verhoogt tot boven de toegekende verlaagde rentevoet ; in dat geval zal 
de vennootschap een voorstel doen tot aanpassing van de rentevoet ;

 — zodra de ontleners niet langer de clausules van de voornoemde akte en van 
bijgevoegd bestek naleven, meer bepaald in geval van vertraging in de betaling, 
hoe gering die ook is ; in dat geval wordt de in artikel 3 van de authentieke akte 
vastgelegde rentevoet opnieuw en blijvend van toepassing.

Bovendien zal de vennootschap de ontleners per brief op de hoogte moeten 
brengen van de rentestijging, ten minste één maand vóór de eerste vervaldag 
waarop de stijging van toepassing zal zijn. De vennootschap zal in geen enkel 
geval een rentestijging met terugwerkende kracht kunnen opleggen”.

De (verweerster) heeft met betrekking tot de eerste twee voornoemde kredieten 
in haar brieven van 26 mei 2000 aan de (eiseres) het volgende geschreven :

“Wij verwijzen naar het bijvoegsel bij de akte van de hypothecaire lening, 
waarin onze vennootschap u een tijdelijke vermindering van de rentevoet van uw 
krediet heeft toegekend.

Intussen is de marktrente opnieuw gestegen. 
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In die context zien wij ons verplicht om de rentevoet van uw lening op te 
trekken naar 6,75 pct. per jaar vanaf [30 mei 2000 voor het eerste krediet en vanaf 
1 juni 2000 voor het tweede] ; dat is de rentevoet die onze vennootschap thans voor 
vergelijkbare leningen toepast”. 

De (verweerster) kondigde bijgevolg aan dat de nieuwe maandelijkse schijf 
opgetrokken was van 47.058 naar 53.829 Belgische frank voor het eerste krediet en 
van 63.347 naar 72.462 Belgische frank voor het tweede. 

De (verweerster) heeft in haar brieven van 23 juni 2000 aan de (eiseres) het 
volgende geschreven : 

“... Als antwoord op uw vraag om terug te komen op onze beslissing om de 
rentevoet op te trekken en gelet op de kwaliteit van het dossier kunnen wij 
uitzonderlijk ermee instemmen de geplande stijging te beperken tot 0,50 pct. in 
plaats van 1,25 pct.”, zijnde een rentevoet van 6 pct. per jaar vanaf 30 mei 2000 
voor het eerste krediet en vanaf 1 juni 2000 voor het tweede. 

De (verweerster) kondigde bijgevolg de nieuwe maandelijkse schijf aan, zijnde 
49.766 Belgische frank voor het eerste krediet en 66.993 Belgische frank voor het 
tweede krediet.

Met betrekking tot de eerste drie voornoemde kredieten heeft de (verweerster) 
in haar brieven van 13 juli 2001 de (eiseres) het volgende geschreven : 

“Na controle van uw dossier hebben wij een aanzienlijke vertraging in de terug-
betaling van uw hypothecaire lening vastgesteld. 

Die vertraging verplicht ons artikel 3 van het bijvoegsel nummer 1 bij de akte 
van hypothecaire lening toe te passen [...].

Zodoende delen wij u mee dat de in de authentieke akte vermelde rentevoet 
opnieuw van toepassing zal zijn [vanaf 30 juli 2001 voor het eerste krediet, vanaf 
1 augustus 2001 voor het tweede en vanaf 7 augustus 2001 voor het derde]”. 

De (verweerster) meldde bijgevolg dat de oorspronkelijke maandelijkse 
schijven die in de authentieke akten waren vastgesteld, opnieuw zouden worden 
toegepast”.

Na die herinnering vermeldt het arrest, in zijn doorslaggevende redenen, “dat de 
lener de wettelijke bepalingen m.b.t. de variabele rentevoeten niet heeft omzeild” 
en dat hij “evenmin artikel 1907 van het Burgerlijk Wetboek heeft omzeild”. Het 
baseert die beslissing op al zijn redenen die geacht worden hieronder integraal te 
zijn weergegeven en inzonderheid, op de onderstaande redenen :

“De lening, zoals zij is omschreven in de notarisakte werd toegekend tegen 
een vaste rentevoet in de zin van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair 
krediet ; de lener kende echter wel een vermindering van de rente toe voor zover 
de rentevoet die de lener toepaste niet boven de bedongen vaste rentevoet was 
gestegen — in die onderstelling zouden de partijen onderhandelen over een nieuwe 
rentevoet — of voor zover de debiteuren de vervaldata voor de terugbetaling 
respecteerden, wat zij niet hebben gedaan ; in laatstgenoemde onderstelling zullen 
er geen onderhandelingen plaatsvinden maar zal de oorspronkelijk bedongen 
rentevoet worden toegepast.

De verweerster toont aan, zonder op dat punt te worden tegengesproken, dat 
zij in mei 2000, toen zij gebruik maakte van de mogelijkheid om een rentestijging 
voor te stellen, geen rentevoet heeft voorgesteld die hoger was dan die welke in 
de notarisakte was vastgesteld en zij dat gedaan heeft om objectieve redenen.

In haar conclusie zet zij immers uiteen dat, met betrekking tot de lening 
9900266, de index E die gold in april 1999, bij de aanvang van het contract, 3,541 
pct. bedroeg en in mei 2000 5,238 pct., zijnde een stijging met 38 pct.

Die index E is echter gelijk aan het gemiddelde van de dagelijkse rendements-
percentages opgetekend gedurende de twee maanden die eindigen op de vijftiende 
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dag van de in artikel 9, § 1, 4o, van de wet van 4 augustus 1992 bedoelde kalender-
maand. Dat gemiddelde wordt door de Nationale Bank van België meegedeeld aan 
de Controledienst voor de verzekeringen die het om de maand doet bekendmaken 
in het Belgisch Staatsblad (...).

Aangezien dat voorstel om de vaste rentevoet te verminderen, gedaan werd in 
de aldus beschreven omstandigheden, moeten we stellen dat de lener de wettel-
ijke bepalingen betreffende de variabele rentevoeten niet heeft omzeild en dat 
de verwijzing naar een objectief marktgegeven of naar een verzuim van de debit-
euren voor de lener in geen geval een potestatief beding vormt.

De lener heeft evenmin artikel 1907 van het Burgerlijk Wetboek omzeild in 
zoverre de bedongen rentevoet die is welke vermeld is in de notarisakte en dat 
er m.b.t. die rentevoet geen nalatigheidsinterest van meer dan 0,5 pct. per jaar 
wordt toegepast”.

Grieven

Artikel 1907, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, in de 
overeenkomsten van geldlening terugbetaalbaar door middel van annuïteiten, de 
rentevoet van de lening en de voor de wederherstelling van het kapitaal bedongen 
rentevoet, vastgesteld moeten worden door afzonderlijke bepalingen van de akte 
en dat de verhoging van de interest wegens vertraging in de betaling in geen geval 
een half pct. per jaar op het verschuldigd gebleven kapitaal mag overschrijden.

De verrichting die de partijen contractueel zijn overeengekomen, bestond 
erin dat de verweerster, bij onderhands overeengekomen avenanten een rente-
voet van 3 pct. toekende die lager lag dan die welke was bedongen in de authen-
tieke leningsakten die enkele dagen later werden ondertekend. De avenanten 
vermelden uitdrukkelijk dat ze afwijken van de authentieke akte en beschrijven 
de omstandigheden waarin en de wijze waarop die verminderde rentevoet niet 
langer van toepassing zal zijn.

De eiseres voerde in haar conclusie aan dat “de werkelijke bedoeling van de 
partijen dus erin bestond een rentevoet te bedingen die duidelijk lager was dan 
die welke in de notarisakten vermeld stond” en “dat die werkwijze geen ander doel 
had dan dwingende wettelijke voorschriften, zoals artikel 1907 van het Burgerlijk 
Wetboek, te omzeilen”, anders gezegd dat “de in het contract gebruikte bewoor-
dingen kennelijk geen ander doel hebben dan het omzeilen van het wettelijke 
voorschrift, meer bepaald de beperking van de rentestijging die wordt opgelegd 
door die bepaling.

Artikel 1907, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat op dwin-
gende wijze bepaalt dat de rentevoet vastgesteld moet worden door afzonderlijke 
bepalingen van de akte en dat de verhoging van die interest wegens vertraging 
in de betaling in geen geval, 0,5 pct. per jaar op het verschuldigd gebleven kapi-
taal mag overschrijden, staat eraan in de weg dat een kredietinstelling een hoge 
rentevoet vastlegt in de notarisakte en tegelijk, in een onderhands bijvoegsel, 
een lagere rentevoet vastlegt die, enerzijds, kan worden verhoogd “zodra de door 
de vennootschap voor vergelijkbare leningen toegekende rentevoet vanaf een 
bepaalde verhoging hoger zal zijn dan de toegekende verlaagde rentevoet”, op 
“een voorstel (van de lener) tot aanpassing van de rentevoet” en, anderzijds, dat 
die lagere rentevoet niet langer van toepassing is “in geval van vertraging in de 
betaling, hoe gering die ook is”.

Zowel de ene als de andere onderstelling hebben immers een stijging tot gevolg 
van de rentevoet die daadwerkelijk bedongen is in een onderhands bijvoegsel 
dat de partijen bindt. Die stijging bedraagt meer dan de wettelijke limiet van 
0,5 pct. De omstandigheid dat de authentieke leningsakte een rentevoet bedingt 
die beduidend hoger is dan die welke daadwerkelijk bedongen is, heeft in een 
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dergelijke context alleen maar de bedoeling de werkelijke toedracht van de 
verrichting langs artificiële weg te verhullen.

In zoverre het bestreden arrest beslist dat “de lener de wettelijke bepalingen 
betreffende de variabele rentevoeten niet heeft omzeild” en dat hij “evenmin 
artikel 1907 van het Burgerlijk Wetboek heeft omzeild in zoverre de bedongen 
rentevoet die is welke vermeld is in de notarisakte en dat er m.b.t. die rentevoet 
geen nalatigheidsinterest van meer dan 0,5 pct. per jaar wordt toegepast”, terwijl 
de verrichting waarvan het heeft kennisgenomen in haar geheel ertoe leidt dat de 
dwingende wettelijke beperking van de rentestijging langs artificiële weg wordt 
omzeild, schendt het artikel 1907, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

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

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Over de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang

Het middel komt op tegen de overweging van het arrest dat de door 
de partijen overeengekomen rentevoet die is welke in de notarisakte is 
vastgelegd, en het verwijt daarbij het arrest dat het aldus artikel 1907, 
tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt.

Het middel is gericht tegen een reden die de dragende grond vormt van 
een beslissing van het arrest die de eiseres nadeel berokkent en het is 
bijgevolg niet zonder belang.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Middel zelf

Krachtens artikel 1907, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek mag 
de verhoging van de interest wegens vertraging in de betaling in geen 
geval een half pct. per jaar op het verschuldigd gebleven kapitaal over-
schrijden. 

De door die bepaling vastgelegde limiet is van toepassing wanneer de 
partijen een verhoging van de interest wegens vertraging in de betaling 
of een verlaging van die interest in het geval van een stipte betaling 
hebben bedongen.

Het bestreden arrest stelt vast dat :
 — de verweerster bij drie notarisakten aan de eiseres drie leningen 

heeft toegestaan die terugbetaalbaar waren door middel van annuï-
teiten ; die akten een rentevoet van 8,5 pct. per jaar voor de eerste twee 
en van 9,5 pct. voor de laatste hebben vastgesteld ;

 — enkele dagen voordat die akten werden verleden, de partijen een 
onderhands bijvoegsel hebben ondertekend waarin was bedongen dat, 
in afwijking van de notarisakte, de rentevoet vanaf de eerste maande-
lijkse schijf verminderd zou worden tot 5,5 pct. per jaar voor de twee 
eerste leningen en tot 7,5 pct. per jaar voor de derde maar dat “in geval 
van vertraging in de betalingen” de verminderde rentevoet niet langer 
zou worden toegepast en dat de in de notarisakte vastgelegde rentevoet 
opnieuw zou gelden ;
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 — de verweerster in haar brieven van 13 juli 2001 een vertraging heeft 
vastgesteld in de terugbetaling van elk van de leningen en de eiseres 
gemeld heeft dat, overeenkomstig de clausules van de bijvoegsels, de in 
de notarisakte vermelde rentevoeten in de toekomst opnieuw zouden 
worden toegepast.

Het bestreden arrest vermeldt het volgende : “De lening, zoals zij is 
omschreven in de notarisakte werd toegekend tegen een vaste rentevoet 
in de zin van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet ; de 
lener kende echter wel een vermindering van de rente toe voor zover […] 
de debiteuren de vervaldata voor de terugbetaling respecteerden, wat 
zij niet hebben gedaan ; in [die] onderstelling […] zal de oorspronkelijk 
bedongen rentevoet worden toegepast” ; het beslist vervolgens dat “de 
bedongen rentevoet die is welke vermeld is in de notarisakte en dat er 
m.b.t. die rentevoet geen nalatigheidsinterest van meer dan 0,5 pct. per 
jaar wordt toegepast”.

Het arrest dat, om die redenen, beslist dat de verweerster artikel 1907 
van het Burgerlijk Wetboek niet heeft “omzeild”, schendt het derde 
lid van dat artikel.

Het middel is gegrond.

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

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de verweer-
ster artikel 1907 van het Burgerlijk Wetboek niet heeft geschonden en 
dat de kosten voor de tenuitvoerlegging van de zekerheden in de over-
eenkomst ten laste van de ontleners komen ;

Doet het arrest van 7 september 2010 teniet ;

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

9 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer 
Verbist.

N° 161

3o kamer — 12 maart 2012

(S.10.0154.N)

1o weTTeN, DeCreTeN, orDoNNaNTIeS, BeSLuITeN. — aLgemeeN. —
arBeIDSreLaTIeweT. — regeLS eN CrITerIa Ter BeoorDeLINg VaN HeT BeSTaaN 
VaN eeN gezagSreLaTIe. — aarD. — geVoLg.
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2o weTTeN, DeCreTeN, orDoNNaNTIeS, BeSLuITeN. — werkINg IN De 
TIjD eN IN De ruImTe. — arBeIDSreLaTIeweT. — oVergaNgSreCHT INzake oVer-
eeNkomSTeN. — ToepaSSINg.

3o weTTeN, DeCreTeN, orDoNNaNTIeS, BeSLuITeN. — werkINg IN De 
TIjD eN IN De ruImTe. — arBeIDSreLaTIeweT. — arBeIDSreLaTIe DIe BeëINDIgD 
IS Vóór De INwerkINgTreDINg VaN De weT. — BeoorDeLINg Na De INwerkINgTre-
DINg VaN De weT. — aarD.

4o weTTeN, DeCreTeN, orDoNNaNTIeS, BeSLuITeN. — werkINg IN De 
TIjD eN IN De ruImTe. — arBeIDSreLaTIeweT. — arBeIDSreLaTIe DIe reeDS Vóór 
De DaTum VaN INwerkINgTreDINg BeëINDIgD IS. — ToepaSSINg.

1o De artikelen 328, 331, 332 en 333 van de Arbeidsrelatiewet bepalen de regels 
en de algemene criteria om het bestaan te beoordelen van een gezagsrelatie, 
op grond waarvan tot een arbeidsovereenkomst kan worden besloten en elke 
andere overeenkomst moet worden uitgesloten, en zijn dus geen wet op de 
rechtspleging in de zin van artikel 3 van het Gerechtelijk wetboek  (1). (Art. 3 
Gerechtelijk Wetboek ; Artt. 328, 331, 332 en 333 Arbeidsrelatiewet)

2o De uitzonderingsregel op artikel 2 BW met betrekking tot het overgangrecht 
inzake overeenkomsten, in die zin dat de oude wet van toepassing blijft 
tenzij de nieuwe wet van openbare orde of dwingend recht is of uitdrukkelijk 
de toepassing ervan voorschrijft op lopende overeenkomsten, betreft enkel de 
rechtsgevolgen van lopende overeenkomsten, niet die van overeenkomsten 
die reeds voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn beëindigd, zodat 
de artikelen 328, 331, 332 en 333 van de Arbeidsrelatiewet niet van toepas-
sing zijn op een arbeidsrelatie die reeds voor de datum van inwerkingtreding 
van deze artikelen is beëindigd (2). (Art. 2 BW ; Artt. 328, 331, 332 en 333 
Arbeidsrelatiewet)

3o De beoordeling na 1 januari 2007 van de aard van een arbeidsrelatie die 
beëindigd is voor de inwerkingtreding van de Arbeidsrelatiewet, is geen 
toestand ontstaan na de inwerkingtreding van de Arbeidsrelatiewet, noch 
een toekomstig gevolg van een onder de vroegere regeling ontstane situatie (3). 
(Art. 2 BW ; Artt. 328, 331, 332 en 333 van de Arbeidsrelatiewet)

4o Uit het beginsel van de niet-terugwerking van de nieuwe wet volgt dat 
de artikelen 328, 331, 332 en 333 van de Arbeidsrelatiewet niet van toepas-
sing zijn op een arbeidsrelatie die reeds vóór 1 januari 2007 is beëindigd (4). 
(Art. 2 BW ; Artt. 328, 331, 332 en 333 van de Arbeidsrelatiewet)

(De BeroepSVereNIgINg VaN De SINT-HuBerTuSCLuB  
VaN BeLgIë – jagerSLIga. T. H. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Mortier :

1. De oNTVaNkeLIjkHeID VaN De VoorzIeNINg IN CaSSaTIe.

1.1. Tweede verweerder liet bij deurwaardersexploot van 22 juli 2010 
het arrest van 25 mei 2010 van het arbeidshof te Antwerpen betekenen 
aan eiseres. Uit de stukken waar mag acht op geslaan worden blijkt dat 
deze betekening gebeurde op een verkeerd adres.

  (1), (2), (3), (4)  Zie de conclusies van het O.M.
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Eerste verweerder liet ditzelfde arrest betekenen aan eiseres bij deur-
waardersexploot van 18 augustus 2010. Deze betekening gebeurde wel op 
het juiste adres.

Eiseres stelde op 18 november 2010 een voorziening in cassatie in en 
liet deze betekenen aan beide verweerders bij deurwaardersexploot van 
17 november 2010.

In de memorie van antwoord van 15 februari 2011 werpt tweede 
verweerder op dat de cassatievoorziening in zoverre betekend aan 
hemzelf niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid, nu de voorziening 
werd ingesteld buiten de termijn van drie maanden te rekenen van de 
dag waarop de bestreden beslissing is betekend.

1.2. Partijen betwisten niet dat de betekening van de bestreden beslis-
sing door tweede verweerder gebeurde op een foutief adres en bijgevolg 
onregelmatig was.

Uit de rechtspraak van uw Hof volgt dat wanneer partijen het adres 
kennen van een partij aan wie betekend dient te worden, de betekening 
die gebeurt op een ander adres, en derhalve onregelmatig is, niet kan 
dienen als aanvang van de bij artikel 1073, eerste lid Ger.W. bepaalde 
termijn van drie maanden  (1). 

Uw Hof oordeelt ook, met betrekking tot een onregelmatige beteke-
ning naar de vorm  (2) dat “luidens artikel 867 Ger.W. de onregelmatig-
heid van de vorm van een proceshandeling niet tot nietigheid kan leiden 
wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het doel heeft 
bereikt dat de wet ermee beoogt. Wanneer verweerster binnen de wette-
lijke termijn een memorie heeft neergelegd als antwoord op de tussen-
komst van een advocaat bij het Hof van Cassatie en het middel heeft 
beantwoord dat tot staving van de voorziening was aangevoerd heeft 
de betekening van de voorziening, ook al was zij naar de vorm onregel-
matig, het doel bereikt dat de wet ermee beoogt, namelijk aan verweer-
ster het afschrift bezorgen van het verzoekschrift tot cassatie en haar de 
mogelijkheid bieden haar verweermiddelen uiteen te zetten”.

1.3. In voorliggende zaak blijkt evenwel dat eiseres niet binnen de 
termijn van drie maanden te rekenen van die onregelmatige betekening 
haar voorziening in cassatie ingesteld heeft, zodat de onregelmatige 
betekening niet het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt.

Uit wat voorafgaat volgt dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet 
verworpen worden.

2. SITuerINg

2.1. Uit de stukken waar mag acht op geslaan worden blijkt dat 
tussen eiseres en eerste verweerder in de periode van 1 augustus 1991 tot 
24 januari 2002 een samenwerkingsverband bestond.

De basisdiscussie betrof de vraag of eerste verweerder in ondergeschikt 
dienstverband, eigen aan een arbeidsovereenkomst, bij eiseres was tewerk-
gesteld, dan wel of het ging om een zelfstandig samenwerkingsverband.

  (1)  Zie Cass. 25 mei 2007, AR F.05.0057.N, AC 2007, nr. 277.
  (2)  Cass. 19 april 2002, AR C.01.0218.F, AC 2002, nr. 241.
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Eerste en tweede verweerder gingen uit van het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst terwijl eiseres verdedigde dat er sprake was van 
een zelfstandig samenwerkingsverband.

De appelrechters oordeelden dat waar partijen de “Arbeidsrelatiewet” 
als referentiekader nemen voor het beoordelen van de aard van de tussen 
eiseres en eerste verweerder bestaande samenwerking, deze wet slechts 
in werking is getreden op 1 januari 2007, dus na het definitief beëindigen 
van de samenwerking en de bepalingen van de Arbeidsrelatiewet hierop 
niet toepasselijk zijn nu deze wet geen retroactieve werking heeft. 

2.2. Eiseres voert hiertegen één middel aan, bestaande uit vier onder-
delen waarin zij verdedigt dat de appelrechters wel toepassing dienden te 
maken van de Arbeidsrelatiewet om de aard van de reeds vóór 1 januari 
2007 beëindigde arbeidsrelatie te beoordelen.

2.3. De voorliggende zaak betreft dus de werking in de tijd van de 
Arbeidsrelatiewet  (1).

Krachtens artikel 343 van de Programmawet (I) van 27 december 2006, 
treedt titel XIII “Aard van de arbeidsrelaties” in werking op de eerste 
dag van de maand na de maand waarin zij in het Belgisch Staatsblad 
is verschenen, met uitzondering van de artikelen 329 en 330, alsook de 
artikelen 334 tot 339 en 341 die in werking treden op een door de Koning 
te bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2012. 

Artikel 328 (dat de definities bevat) en de artikelen 331-333 (die de prin-
cipes en algemene criteria omschrijven inzake het bepalen van de aard 
van de arbeidsrelatie) zijn derhalve in werking getreden op 1 januari 2007. 

De Arbeidsrelatiewet bevat geen bepalingen in verband met haar 
temporele werking. 

2.4. Ter beoordeling van het middel stelt zich de vraag of de algemene 
principes van overgangsrecht van toepassing zijn dan wel of het een 
specifieke materie betreft waarvoor bijzondere overgangsrechtelijke 
principes gelden. 

De rechtsleer en rechtspraak van de feitenrechters geven hierover geen 
eenduidig beeld. Vooral met betrekking tot de toepassing van de wet op 
lopende arbeidsrelaties, die dus zijn gestart vóór de inwerkingtreding van 
de wet maar pas erna zijn beëindigd, zijn er verschillende standpunten  (2). 

  (1)  Met dank aan referendaris I.Boone voor haar gewaardeerde medewerking.
  (2)  Voor een weergave en bespreking van de verschillende standpunten, zie k. VaN DeN 

LaNgeNBergH en a. VaN regeNmorTeL, “Schijnzelfstandigheid na de Arbeidsrelatiewet : 
een eerste evaluatie”, in CBR Jaarboek 2008-2009, Intersentia, 2009, (341) 354-362. De 
auteurs nemen echter zelf geen duidelijk standpunt in en wachten een uitspraak van 
het Hof van Cassatie af om hierover duidelijkheid te scheppen (p. 363). 

Zie over de temporele werking van de Arbeidsrelatiewet ook (meer beknopt) J. CLeSSe, 
“La qualification juridique de la relation de travail”, in CUP, Questions de droit social, 
Anthemis, 2007, (229) 245-246. 

In de meeste bijdragen over de Arbeidsrelatiewet wordt niet ingegaan op de temporele 
werking, wat misschien kan verklaard worden door het relatief beperkt praktisch belang 
ervan, nu de algemene principes van die wet grotendeels de gevestigde rechtspraak 
(cfr. De kwalificatiearresten van het Hof van Cassatie) bekrachtigen. (zie J. kerremaNS, 
“De wet betreffende de aard van de arbeidsrelaties : kroniek van een aangekondigde 
dood”, JTT 2007, 149-155 ; J. Lorré, “Aard van de arbeidsrelatie als deus ex machina”, RW 
2006-2007, 1661-1676 ; W. VaN eeCkHouTTe en G. De maeSeNeIre, “Arbeidsrelatiewet. Het 
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Daarentegen wordt (nagenoeg  (1)) unaniem aangenomen dat de Arbeids-
relatiewet niet van toepassing is wanneer de arbeidsrelatie beëindigd is 
voor 1 januari 2007  (2). 

Uw Hof heeft zich over deze kwestie nog niet uitgesproken. Wel werd 
in een arrest van 18 oktober 2010  (3), naar aanleiding van een middel 
gericht tegen een arrest van het arbeidshof te Antwerpen dat de criteria 
van de Arbeidsrelatiewet had toegepast, uitdrukkelijk opgemerkt dat 
“het arrest niet wordt aangevochten in zoverre het aanneemt dat deze 
criteria van de Arbeidsrelatiewet vanaf de inwerkingtreding op 1 januari 
van de artikelen 328, 331-333 en 340 dienen aangewend ter beoordeling van 
arbeidsrelaties, zelfs van die bestaande voor 1 januari 2007”. Daarmee gaf 
het Hof aan dat de toepassing van de Arbeidsrelatiewet op arbeidsrelaties 
van vóór de inwerkingtreding van die wet, op zijn minst twijfelachtig is.

In wat volgt wordt vooreerst nagegaan tot welk resultaat het alge-
mene overgangsrechtelijke principe van de onmiddellijke werking leidt 
wanneer dit principe worden toegepast op de Arbeidsrelatiewet. Daarna 
wordt de toepassing van bijzondere principes van overgangsrecht onder-
zocht, meer bepaald die in verband met procedureregels en inzake over-
eenkomsten. 

3. De aLgemeNe regeL VaN De oNmIDDeLLIjke werkINg VaN De NIeuwe weT

3.1. Het principe van de onmiddellijke werking

Artikel 2 BW bepaalt : “De wet beschikt alleen voor het toekomende ; 
zij heeft geen terugwerkende kracht”. Hoewel het artikel dus slechts 
een retroactiviteitsverbod formuleert, wordt daarin het overgangsrech-
telijke principe gelezen dat de wet onmiddellijke werking heeft  (4). 

bepalen van de rechtsaard van arbeidsrelaties”, NjW 2007, 98-119 ; H. VaN HoogeNBemT, 
“Zelfstandigheid en schijnzelfstandigheid na de Programmawet (I) van 27 december 
2006”, Or., maart 2007, 49-65).

In hun boek Schijnzelfstandigheid (Larcier, 2008, nr. 189) merken V. DoomS en 
T. meSSIaeN op dat de toetsing van feitelijke elementen van voor 1 januari 2007 aan de 
criteria van de Arbeidsrelatiewet indruist tegen het algemeen beginsel van niet-retro-
activiteit van een nieuwe wet (in dezelfde zin : K. morTIer, “Arbeidsrelatiewet. Twee 
jaar na de inwerkingtreding”, NjW 2009, 382). Afgezien daarvan, gaan ook deze auteurs 
echter niet dieper in op de temporele werking. 

  (1)  Met uitzondering van een (geïsoleerde) uitspraak van het arbeidshof Antwerpen, 
waarin de Arbeidsrelatiewet toepasselijk werd geacht op een reeds voor 1 januari 2007 
beëindigde arbeidsrelatie, op grond van de kwalificatie van de regels van de Arbeids-
relatiewet als bewijsregels die onmiddellijk gelden op lopende procedures (arbeidshof 
Antwerpen 10 september 2007, aangehaald bij k. VaN DeN LaNgeNBergH en a. VaN regeN-
morTeL, “Schijnzelfstandigheid na de Arbeidsrelatiewet : een eerste evaluatie”, in CBR 
Jaarboek 2008-2009, Intersentia, (341) 360). 

  (2)  J. CLeSSe, “La qualification juridique de la relation de travail”, in CUP, Questions 
de droit social, Anthemis, 2007, 246, nr. 27. V. DoomS en T. meSSIaeN (Schijnzelfstandigheid, 
2008, nr. 189) en K. morTIer (“Arbeidsrelatiewet. Twee jaar na de inwerkingtreding”, 
NjW 2009, 382) bekritiseren de toepassing van de Arbeidsrelatiewet op feiten die dateren 
van voor de inwerkingtreding op 1 januari 2007. 

k. VaN DeN LaNgeNBergH en a. VaN regeNmorTeL (“Schijnzelfstandigheid na de 
Arbeidsrelatiewet : een eerste evaluatie”, in CBR Jaarboek 2008-2009) nemen ter zake 
geen duidelijk eigen standpunt in. 

  (3)  Cass. 18 oktober 2010, AR S.10.0032.N.
  (4)  P. popeLIer, De wet juridisch bekeken, die Keure, 2004, nr.  635.
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Het Hof verwoordt dit principe traditioneel als volgt : “de nieuwe wet 
is in de regel niet enkel van toepassing op de toestanden die na haar 
inwerkingtreding zijn ontstaan, maar ook op de gevolgen van de onder 
de vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen of die voortduren 
onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk 
wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten”  (1). 

Voor een goed begrip van deze regel en van wat wordt aangevoerd in 
de verschillende onderdelen van het middel, is het belangrijk te weten 
dat er twee manieren zijn om het toepassingsgebied ratione temporis 
van een norm te omschrijven : de formele en de materiële benadering  (2). 

3.2. Formele en materiële benadering van de temporele werking van normen

3.2.1. De formele benadering gaat uit van het ogenblik waarop het 
rechtsfeit, dat volgens de nieuwe norm determinerend is voor de rechts-
verhouding, zich moet hebben voorgedaan opdat de nieuwe norm erop 
van toepassing zou zijn. Volgens deze benadering heeft een norm onmid-
dellijke werking wanneer hij de gevolgen bepaalt van (voor de rechts-
verhouding determinerende) rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan 
vanaf de inwerkingtreding. Een norm is retroactief wanneer hij rechts-
gevolgen vastknoopt aan rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan vóór 
zijn inwerkingtreding  (3). 

Er moet dus nagegaan worden welk rechtsfeit de nieuwe norm deter-
minerend acht voor de rechtsverhouding, of anders gezegd, welk rechts-
feit het aanknopingspunt vormt voor de toepassing van de nieuwe regel. 

Zo zal bij voorbeeld voor regels inzake aansprakelijkheid, de scha-
deveroorzakende daad het relevante rechtsfeit zijn  (4). Een nieuwe 
aansprakelijkheidsregel (met onmiddellijke werking) is dus van toepas-
sing op schadeveroorzakende feiten die zich hebben voorgedaan vanaf 
haar inwerkingtreding. 

Voor regels die de geldigheidsvoorwaarden van overeenkomsten 
bepalen, wordt het sluiten van de overeenkomst als aanknopings-
punt genomen : de geldigheid van de overeenkomst dient beoordeeld te 
worden op grond van de wet die van toepassing is op het ogenblik van de 
totstandkoming ervan  (5). 

Deze formele benadering is terug te vinden in de omschrijving die het 
Hof traditioneel geeft aan het principe van de onmiddellijke werking : 
de nieuwe wet is, in de regel, van toepassing op “toestanden die na haar 
inwerkingtreding zijn ontstaan”. Het Hof voegt daaraan toe dat de 
nieuwe wet ook van toepassing is “op de gevolgen van de onder de vroe-
gere wet ontstane toestand, die zich voordoen of die voortduren onder 
de gelding van de nieuwe wet”. De juiste betekenis van deze toevoeging 
is niet zo duidelijk. Zij betekent in elk geval niet dat de nieuwe wet 

  (1)  Zie o.m. Cass. 18 maart 2011, AR C.10.0015.N ; Cass. 26 mei 2005, AR C.04.0215.F, AC 2005, 
nr. 298.

  (2)  P. popeLIer, Toepassing van de wet in de tijd, in APR, Kluwer, 1999, nrs. 47-54.
  (3)  Ibid., nr. 48.
  (4)  Cass. 15 november 1991, AC 1991-92, 241.
  (5)  Cass. 17 september 2004, AR C.02.0282.N, AC 2004, nr. 418 ; Cass. 15 september 2005, 

AR C.04.0345.N, AC 2005, nr. 437.
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ook bepaalt welke rechtsgevolgen voortvloeien uit (voor de rechtsver-
houding determinerende) rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan vóór 
haar inwerkingtreding. Dit zou immers neerkomen op retroactieve 
werking van de norm. Volgens Popelier probeert deze omschrijving uit 
te leggen dat “óók van onmiddellijke werking sprake is wanneer wordt 
verwezen naar rechtsfeiten die zich afzonderlijk beschouwd voordoen na 
de inwerkingtreding van de nieuwe norm, maar die eigenlijk behoren tot 
een geheel complex van feiten en handelingen, dat reeds voordien een 
aanvang had genomen en waaronder zich het door de nieuwe norm als 
zwaartepunt genoemde rechtsfeit bevindt”. 

Het relevante rechtsfeit dat het aanknopingspunt vormt voor de 
toepassing van de nieuwe wet, kan een (voort)durend rechtsfeit zijn, 
dit is een rechtsfeit dat enige tijd aanhoudt. In dat geval is er eveneens 
onmiddellijke werking wanneer de nieuwe wet wordt toegepast op het 
rechtsfeit dat een aanvang heeft genomen voor de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet maar voortduurt na de inwerkingtreding ervan. Een wet 
is immers niet retroactief indien ze van toepassing is op durende rechts-
feiten  (1). Een voorbeeld van een durend rechtsfeit is de uitvoering van 
arbeid in het raam van een arbeidsrelatie.

3.2.2. De materiële benadering van de werking van de wet in de tijd 
gaat uit van het tijdstip waarop de rechtsgevolgen zich voordoen. Onder-
zocht wordt wanneer, vanuit juridisch-technisch oogpunt, een rechts-
verhouding aanvangt of beëindigd is  (2). Deze benadering is terug te 
vinden in de formulering door het Hof van het principe dat een nieuwe 
wet in de regel onmiddellijke werking heeft, “voor zover daardoor geen 
afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten”. 
Over de invulling van het concept “onherroepelijk vastgestelde rechten” 
bestaat echter geen duidelijkheid. Het concept geeft de rechter wel 
enige beoordelingsvrijheid m.b.t. de werking in de tijd van de wet : 
een verkregen recht (of onherroepelijk vastgesteld recht) acht hij dan 
aanwezig wanneer hij van oordeel is dat de stabiliteit van een bepaalde 
rechtssituatie bescherming verdient  (3). 

Popelier wijst erop dat met het concept van “verkregen rechten” of 
“onherroepelijk vastgestelde rechten” het onderscheid tussen retroacti-
viteit en onmiddellijke werking in werkelijkheid wordt vermeden. Het 
is irrelevant welke temporele werking een norm precies heeft, zolang 
maar geen “verkregen rechten” worden aangetast. 

3.2.3. Het door elkaar gebruiken van de materiële en de formele bena-
dering in de rechtspraak werkt verwarring in de hand over een op zich 
reeds complexe problematiek. Omwille van de duidelijkheid, valt een 
consequente toepassing van een formele definitie te verkiezen  (4). In een 
arrest van 24 januari 2005  (5) heeft het Hof voor die formele benadering 
gekozen door te overwegen dat de traditionele regel (volgens welke de 
nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is op toestanden die na 

  (1)  P. popeLIer, De wet juridisch bekeken, Brugge, die Keure, 2004, nrs. 597 en 631.
  (2)  P. popeLIer, Toepassing van de wet in de tijd, in APR, 1999, nr. 50.
  (3)  Ibid., nr. 51.
  (4)  P. PopeLIer, Toepassing van de wet in de tijd, in APR, nr. 54.
  (5)  Cass. 24 januari 2005 ; AR C.04.0223.N, AC 2005, nr. 48.
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haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen 
van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of 
voortduren onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing 
geen afbreuk doet aan onherroepelijk vastgestelde rechten) “inhoudt 
dat de nieuwe wet in de regel van toepassing is op rechtsfeiten die de 
nieuwe wet bepalend acht voor de rechtsverhouding en die zich hebben 
voorgedaan vanaf haar inwerkingtreding”. Die overweging is echter niet 
in andere arresten terug te vinden.

3.3. Onmiddellijke werking van de Arbeidsrelatiewet

Overeenkomstig het algemeen overgangsrechtelijk principe van 
de onmiddellijke werking van de wet, zijn de bepalingen van de 
Arbeidsrelatiewet van toepassing op rechtsfeiten die deze wet determi-
nerend acht voor de rechtsverhouding, en die zich na de inwerkingtreding 
hebben voorgedaan. Uit de regels neergelegd in de artikelen 331-332 
Arbeidsrelatiewet kan afgeleid worden dat “de uitoefening van de arbeids-
relatie” het determinerende rechtsfeit is voor het bepalen van de aard 
van de arbeidsrelaties  (1). De uitoefening van de arbeidsrelatie moet dan 
ook het aanknopingspunt zijn voor de werking in de tijd van deze wet. 
Dit betekent dat wanneer de uitoefening van de arbeidsrelatie beëindigd 
is vóór de inwerkingtreding, zoals in de voorliggende zaak, de Arbeids-
relatiewet niet kan toegepast worden om de aard van de arbeidsrelatie 
te bepalen. Anders zou men terugwerkende kracht aan die wet verlenen. 

De uitoefening van de arbeidsrelatie is een feit (of geheel van feiten) 
dat zich in de tijd uitstrekt ; het is een “durend rechtsfeit”. Het kan dan 
ook voorkomen dat de uitoefening van de arbeidsrelatie een aanvang 
genomen heeft vóór de inwerkingtreding van de Arbeidsrelatiewet, maar 
nog voortduurt daarna. Dit laatste staat de (onmiddellijke) toepassing 
van de Arbeidsrelatiewet op de lopende arbeidsrelatie echter niet in de 
weg. Zoals hoger aangehaald, is een wet immers niet retroactief indien 
ze van toepassing is op durende rechtsfeiten. Onmiddellijke werking van 
de Arbeidsrelatiewet betekent dus concreet dat deze wet van toepassing 
is op arbeidsrelaties die zijn aangevangen na de inwerkingtreding van 
de wet, evenals op arbeidsrelaties die zijn aangevangen voor de inwer-
kingtreding van de wet, maar na de inwerkingtreding verder duren  (2).

4. BIjzoNDere oVergaNgSreCHTeLIjke prINCIpeS

4.1. Het algemeen overgangsrechtelijk principe van de onmiddel-
lijke werking afgeleid uit art. 2 BW, geldt voor zover de wet er niet 
van afwijkt door er retroactieve, uitgestelde of eerbiedigende werking 

  (1)  Artikel 331 bepaalt immers dat er voorrang moet worden gegeven aan de kwali-
ficatie die uit de feitelijke uitoefening blijkt indien deze de door de partijen gekozen 
juridische kwalificatie uitsluit. Artikel 332 bepaalt dat, indien de uitoefening van de 
arbeidsrelatie voldoende elementen naar voor brengt die, beoordeeld overeenkomstig de 
bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, onverenigbaar zijn met de kwali-
ficatie die door de partijen aan de arbeidsrelatie wordt gegeven, er een herkwalificatie 
zal gebeuren.

  (2)  Zie ook k. VaN DeN LaNgeNBergH en a. VaN regeNmorTeL, “Schijnzelfstandigheid 
na de Arbeidsrelatiewet : een eerste evaluatie”, in CBR Jaarboek 2008-2009, Intersentia, 362.
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aan te verlenen, of voor zover het niet gaat om een materie waarvoor 
bijzondere overgangsrechtelijke principes gelden. Zoals gezegd bevat de 
Arbeidsrelatiewet geen regels inzake haar werking in de tijd. 

De vraag stelt zich of deze wet een materie regelt waarvoor bijzondere 
overgangsrechtelijke principes gelden ? 

4.2. Krachtens artikel 3 Ger. W. zijn de wetten op de rechterlijke 
organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging van toepassing op 
de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan 
de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig 
zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald. Aangenomen 
wordt dat dit artikel slechts het principe van de onmiddellijke werking 
herhaalt (behalve wanneer het effect daarvan zou zijn dat de zaak wordt 
onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor ze aanhangig 
werd gemaakt ; in dat geval geldt de uitgestelde werking)  (1). 

5. HeT mIDDeL

5.1. Het eerste onderdeel van het middel voert aan dat de artikelen 328, 
331, 332 en 333 van de Arbeidsrelatiewet bewijsregels uitmaken. Meer 
bepaald zouden de artikelen 331-332 de bewijswaarde betreffen die 
toekomt aan de door de partijen aan hun arbeidsrelatie gegeven kwali-
ficatie, terwijl art. 332 de bewijsmiddelen zou bepalen aan de hand 
waarvan het al dan niet bestaan van een gezagsband dient te worden 
geleverd. Als bewijsregels en dus regels op de rechtspleging, zouden de 
bepalingen van de Arbeidsrelatiewet van onmiddellijke toepassing zijn 
op hangende rechtsgedingen, ook al is de te kwalificeren arbeidsrelatie 
reeds beëindigd voor 1 januari 2007. 

De kwalificatie van de in de Arbeidsrelatiewet vastgelegde regels 
als “bewijsregels” wordt in de rechtsleer twijfelachtig en niet evident 
genoemd  (2). 

Mijns inziens terecht. De artikelen 331-333 Arbeidsrelatiewet bepalen 
niet aan de hand van welke middelen het bestaan van een gezagsrelatie 
dient te worden bewezen, noch de bewijswaarde van die middelen. Zij 
formuleren (dwingende) regels inzake het kwalificeren van een arbeidsre-
latie, waaronder wordt verstaan een professionele samenwerking betref-
fende het presteren van arbeid door een partij in de hoedanigheid van 
hetzij werknemer, hetzij zelfstandige  (3). Kwalificeren is het bepalen van 
de aard van een rechtsverhouding, hetgeen nodig is om te weten welke 
rechtsgevolgen eraan moeten worden verbonden. De Arbeidsrelatiewet 
regelt aldus een kwestie van materieel recht. 

Het eerste onderdeel faalt dan ook naar recht.
5.2. Het tweede onderdeel gaat ervan uit dat met betrekking tot de 

temporele werking van de artikelen 328, 331-333 Arbeidsrelatiewet 
toepassing moet gemaakt worden van de bijzondere overgangsregels 
met betrekking tot overeenkomsten. 

  (1)  P. popeLIer, Toepassing van de wet in de tijd, in APR, nr. 110, p. 73.
  (2)  k. VaN DeN LaNgeNBergH en a. VaN regeNmorTeL, “Schijnzelfstandigheid na de 

Arbeidsrelatiewet : een eerste evaluatie”, in CBR Jaarboek 2008-2009, Intersentia, 360 en 362.
  (3)  Zie artikel 328, 5o.
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Inzake overeenkomsten formuleert het Hof de regel dat de oude wet 
van toepassing blijft, tenzij de nieuwe wet van openbare orde (of dwin-
gend recht)  (1) is of uitdrukkelijk de toepassing ervan voorschrijft op de 
lopende overeenkomsten. Het principe is dus de eerbiedigende werking : 
de oude wet blijft van toepassing, ook op de toekomstige gevolgen. Voor 
wetten van openbare orde (of dwingend recht) geldt de onmiddellijke 
werking. 

Deze regels met betrekking tot het overgangsrecht inzake overeenkom-
sten betreffen echter enkel de rechtsgevolgen van lopende overeenkom-
sten  (2), niet die van overeenkomsten die reeds voor de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet zijn beëindigd. Het onderdeel dat aanvoert dat de 
bepalingen van de Arbeidsrelatiewet de openbare orde raken, minstens 
van dwingend recht zijn en daarom van onmiddellijke toepassing zijn op 
het bepalen van de rechtsverhouding van een reeds vóór 1 januari 2007 
beëindigde overeenkomst (omdat dit een toekomstig gevolg zou zijn van 
een onder de vroegere wet ontstane toestand die blijft voortduren) faalt 
dan ook naar recht. Zelfs indien de overgangsregels inzake overeenkom-
sten van toepassing zouden zijn  (3) en de Arbeidsrelatiewet onmiddel-
lijke werking heeft, omdat deze wet de openbare orde raakt of minstens 
van dwingend recht is  (4), betekent dit slechts dat de wet van toepassing 

  (1)  Het is niet duidelijk of de uitzondering op de eerbiedigende werking ten aanzien 
van (lopende) overeenkomsten enkel betrekking heeft op wetten van openbare orde 
of ook op die van dwingend recht. Volgens een arrest van 18 maart 2011, C.10.0015.N, 
heeft de uitzondering betrekking op wetten van openbare orde of dwingend recht (zie 
ook eerder Cass. 14 februari 2002, C.00.0350.N, AC 2002, nr. 108 ; Cass. 28 februari 2003, 
C.00.0603.N, AC 2003, nr. 141). De meeste arresten formuleren de uitzondering enkel 
voor wetten die de openbare orde raken (bv. Cass. 26 mei 2005, C.04.0215.F, AC 2005, nr. 298 
waarin het Hof oordeelt dat de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen in de wet 
van 2 augustus 2002 en de wet van 3 april 1997 niet van openbare orde zijn en derhalve 
niet van toepassing zijn op lopende overeenkomsten ; zie ook Cass. 17 september 2004, 
C.02.0282.N ; AC 2004, nr. 418 ; Cass. 15 september 2005, C.04.0345.N ; AC 2005, nr. 437 ; Cass. 
24 april 2008, C.06.0353.N, AC 2008, nr. 248.)

  (2)  Cass. 15 september 2005, AR C.04.0345.N, AC 2005, nr. 437 ; P. popeLIer, Toepassing 
van de wet in de tijd, in APR, nr. 79.

  (3)  Dit is verdedigbaar : het kwalificeren van de arbeidsrelatie vereist immers noodza-
kelijkerwijze een uitlegging van de tussen partijen gesloten overeenkomst (hetzij een 
arbeidsovereenkomst, hetzij een overeenkomst voor zelfstandige samenwerking) (zie 
K. NeVeNS, “Schijnzelfstandigen in het offensief : analyse van de toepasselijke regelen 
inzake bewijs, interpretatie en kwalificatie van de arbeidsovereenkomst”, RW 2004-05, 
(1201) 1211). Men zou kunnen zeggen dat de Arbeidsrelatiewet bindende interpretatie-
regels formuleert, nl. regels inzake de interpretatie van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst, om aldus de rechtsaard van de arbeidsrelatie die uit die overeenkomst 
voortvloeit te kunnen bepalen. Overeenkomstig de artikelen 331-332 Arbeidsrelatie is 
de hoofdregel daarbij dat, om de juridische aard van de arbeidsrelatie te bepalen, de 
uitvoering van de overeenkomst primeert op de (in de overeenkomst) uitgedrukte wil 
van de partijen wanneer de uitvoering de door de partijen gekozen juridische kwalifi-
catie uitsluit.

  (4)  De regel dat op arbeidsovereenkomsten het overeenstemmende regime van 
sociale zekerheid voor werknemers moet worden toegepast, is van openbare orde. 
Daarentegen zijn de regels om te bepalen of er al dan niet sprake is van een arbeidso-
vereenkomst, slechts van dwingend recht (zie Cass. 3 mei 2004, AR S.03.0108.N, AC 2004, 
nr. 234 : “de regel volgens dewelke de arbeidsovereenkomst de overeenkomst is waarbij 
de werknemer zich verbindt tegen loon arbeid te verrichten onder het gezag van een 
werkgever, is van dwingend recht, zodat de partijen daarvan niet kunnen afwijken door 
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is op de voortdurende rechtsgevolgen van lopende overeenkomsten. De 
toepassing van de overgangsrechtelijke principes inzake overeenkom-
sten, kan er niet toe leiden dat de Arbeidsrelatiewet van toepassing zou 
zijn op een reeds voor 1 januari 2007 beëindigde arbeidsrelatie. 

5.3. Het derde onderdeel gaat ervan uit dat de rechter na 1 januari 2007 
toepassing dient te maken van de artikelen 328, 331, 332 en 333 van de 
Arbeidsrelatiewet, ook al is de te beoordelen arbeidsrelatie reeds voor die 
datum beëindigd, omdat die beoordeling “een toestand is ontstaan na de 
inwerkingtreding” of minstens “een toekomstig gevolg is van een onder 
de vroegere regeling ontstane situatie”, waarop de wet onmiddellijk van 
toepassing is. Het onderdeel refereert daarmee aan de regel waarmee het 
Hof traditioneel uitdrukking geeft aan het principe van de onmiddel-
lijke werking (nl. “de nieuwe wet is in de regel niet enkel van toepassing 
op de toestanden die na haar inwerkingtreding zijn ontstaan, maar ook 
op de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden, die 
zich voordoen of die voortduren onder de gelding van de nieuwe wet”). 
Zoals hierboven besproken, betekent deze regel dat de nieuwe wet van 
toepassing is op rechtsfeiten die de nieuwe wet bepalend acht voor de 
rechtsverhouding en die zich na haar inwerkingtreding hebben voorge-
daan. Voor de Arbeidsrelatiewet is de uitoefening van de arbeidsrelatie 
het bepalende rechtsfeit waaraan de werking in de tijd van de wet moet 
worden vastgeknoopt, niet het ogenblik waarop de rechter de aard van 
de arbeidsrelatie beoordeelt. Door te stellen dat de beoordeling door de 
rechter van de arbeidsrelatie na 1 januari 2007 een “toestand is ontstaan 
na de inwerkingtreding van de Arbeidsrelatiewet” of een “toekomstig 
gevolg van een onder de vroegere regeling ontstane situatie” geeft het 
derde onderdeel aan die begrippen en aan het principe van de onmiddel-
lijke werking een draagwijdte die ze niet hebben, zodat ook dit onder-
deel faalt naar recht.

5.4. Het vierde onderdeel gaat ervan uit dat de rechter de aard van een 
reeds voor 1 januari 2007 beëindigde arbeidsrelatie dient te beoordelen 
toepassing makend van de bepalingen van de Arbeidsrelatiewet, omdat 
die toepassing “geen afbreuk doet aan definitief verkregen rechten”. Het 
refereert aldus aan de hiervoor besproken materiële benadering van de 
temporele werking van normen : de nieuwe wet kan worden toegepast 
zolang maar geen “verkregen rechten” (of “onherroepelijk vastgestelde 
rechten”) worden aangetast. Er werd reeds op gewezen dat de materiële 
benadering de problematiek van de temporele werking vertroebelt. Het 

aan hun overeenkomst een andere kwalificatie te geven”). Indien de overgangsregels 
inzake overeenkomsten van toepassing zijn op de Arbeidsrelatiewet en die wet slechts 
van dwingend recht is maar niet de openbare orde raakt, dan is het m.b.t. lopende 
overeenkomsten van belang te weten of de uitzondering op de eerbiedigende werking 
enkel geldt voor wetten van openbare orde of ook voor wetten van dwingend recht. 
Indien de uitzondering enkel geldt voor wetten die de openbare orde raken, dan moet 
het principe van de eerbiedigende werking toegepast worden zodat de Arbeidsrelatiewet 
enkel van toepassing is op overeenkomsten gesloten na 1 januari 2007. Indien de uitzon-
dering op de eerbiedigende werking ook geldt voor bepalingen van dwingend recht, dan 
is de Arbeidsrelatiewet van toepassing niet alleen op overeenkomsten gesloten na 1 
januari 2007, maar ook op overeenkomsten die op 1 januari 2007 nog niet beëindigd 
waren.
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vierde onderdeel illustreert dit overigens waar het argumenteert dat de 
toepassing van de Arbeidsrelatiewet op een arbeidsrelatie die beëindigd 
is voor 1 januari 2007 geen afbreuk doet aan verkregen rechten, door aan 
te voeren dat : “aangezien er voor de inwerkingtreding van de Arbeids-
relatiewet geen wettelijke regeling voor de beoordeling van het al dan 
niet bestaan van een gezagsband voorhanden was, en de rechter derhalve 
aangewezen was op zijn eigen autonome benadering, beschikken de 
partijen t.a.v. de rechter niet over een verworven benadering van hun 
problematiek op het ogenblik dat deze zich stelt”. 

Hierdoor wordt echter een verkeerde betekenis gegeven aan het over-
gangsrechtelijke principe dat geen afbreuk mag worden gedaan aan 
“verworven rechten” of “onherroepelijk vastgestelde rechten”. Het is 
niet omdat er vóór de Arbeidsrelatiewet geen specifieke wettelijke rege-
ling inzake het bepalen van de aard van de arbeidsrelatie bestond, dat er 
geen verkregen rechten zouden kunnen zijn. Wanneer de rechtsverhou-
ding, in casu de arbeidsrelatie, beëindigd is vóór de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet, dan zou de toepassing van die wet om de aard van de 
rechtsverhouding te bepalen wél afbreuk doen aan onherroepelijk vast-
gestelde of verkregen rechten. 

Ook het vierde onderdeel faalt bijgevolg naar recht.
Conclusie : Verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 25 mei 2010.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 23 december 2011 ter griffie 
een conclusie neergelegd.

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 

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 3 Gerechtelijk Wetboek, zijn de wetten op de 
rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging van toepas-
sing op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken 
aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig 
zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.

2. De artikelen 328, 331, 332 en 333, Titel XIII van de programmawet (I) 
van 27 december 2006, (hierna : Arbeidsrelatiewet) bepalen de regels en de 
algemene criteria om het bestaan te beoordelen van een gezagsrelatie, 
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op grond waarvan tot een arbeidsovereenkomst kan worden besloten en 
elke andere overeenkomst moet worden uitgesloten.

Deze bepalingen van de Arbeidsrelatiewet zijn geen wet op de rechts-
pleging, in de zin van artikel 3 Gerechtelijk Wetboek.

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

Tweede onderdeel

4. Krachtens artikel 343 Arbeidsrelatiewet, zijn de artikelen 328, 331, 
332 en 333 van dezelfde wet in werking getreden op de eerste dag van 
de maand na de maand waarin deze wet in het Belgisch Staatsblad is 
verschenen, dit is op 1 januari 2007.

5. Krachtens artikel 2 Burgerlijk Wetboek is een nieuwe wet in 
beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerking-
treding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de 
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder 
de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk 
doet aan onherroepelijk vastgestelde rechten.

Inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de 
nieuwe wet van openbare orde of dwingend recht is of uitdrukkelijk de 
toepassing ervan voorschrijft op de lopende overeenkomsten.

Deze uitzonderingsregel met betrekking tot het overgangsrecht inzake 
overeenkomsten betreft enkel de rechtsgevolgen van lopende overeenk-
omsten, niet die van overeenkomsten die reeds voor de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet zijn beëindigd.

6. Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwer-
king van de wet, dat vervat is in artikel 2 Burgerlijk Wetboek, zijn de 
artikelen 328, 331, 332 en 333 Arbeidsrelatiewet niet van toepassing op 
een arbeidsrelatie die reeds vóór 1 januari 2007 is beëindigd.

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

Derde onderdeel

7. Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerking 
van de wet, dat vervat is in artikel 2 Burgerlijk Wetboek, is een nieuwe 
wet in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van 
onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of voort-
duren onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing 
geen afbreuk doet aan onherroepelijk vastgestelde rechten.

De beoordeling na 1 januari 2007 van de aard van een arbeidsrelatie die 
beëindigd is voor de inwerkingtreding van de Arbeidsrelatiewet, is geen 
toestand ontstaan na de inwerkingtreding van de Arbeidsrelatiewet, 
noch een toekomstig gevolg van een onder de vroegere regeling ontstane 
situatie.

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

8. Zoals blijkt uit het antwoord op het tweede en het derde onderdeel, 
volgt uit het beginsel van de niet-terugwerking van de nieuwe wet dat 
de artikelen 328, 331, 332 en 333 Arbeidsrelatiewet niet van toepassing 
zijn op een arbeidsrelatie die reeds vóór 1 januari 2007 is beëindigd.

9. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de rechter de aard van een 
reeds vóór 1 januari 2007 beëindigde arbeidsrelatie dient te beoordelen 
toepassing makend van de bepalingen van de Arbeidsrelatiewet, omdat 
die toepassing geen afbreuk doet aan definitief verkregen rechten, faalt 
naar recht.

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

12 maart 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
mevr. Mortier, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte 
en de heer De Bruyn.

N° 162

2o kamer — 13 maart 2012
(P.10.1786.N)

1o Hoger Beroep. — STrafzakeN (DouaNe eN aCCIjNzeN INBegrepeN). — 
BeSLISSINgeN eN parTIjeN. — INVerDeNkINggeSTeLDe. — raaDkamer. — rege-
LINg VaN De reCHTSpLegINg. — VoegINg VaN VerSCHILLeNDe oNDerzoekSDoS-
SIerS. — VoorreCHT VaN reCHTSmaCHT. — BeSCHIkkINg ToT oNTSLag VaN 
oNDerzoek. — oVerzeNDINg VaN HeT STrafDoSSIer aaN HeT opeNBaar mINIS-
TerIe. — geVoLg. — oNTVaNkeLIjkHeID.

2o oNDerzoekSgereCHTeN. — raaDkamer. — regeLINg VaN De reCHTS-
pLegINg. — VoegINg VaN VerSCHILLeNDe oNDerzoekSDoSSIerS. — VoorreCHT 
VaN reCHTSmaCHT. — BeSCHIkkINg ToT oNTSLag VaN oNDerzoek. — oVerzeNDINg 
VaN HeT STrafDoSSIer aaN HeT opeNBaar mINISTerIe. — geVoLg. — INVerDeN-
kINggeSTeLDe. — Hoger Beroep. — oNTVaNkeLIjkHeID. 

3o CaSSaTIeBeroep. — STrafzakeN. — perSoNeN Door of TegeN wIe CaSSa-
TIeBeroep kaN of moeT worDeN INgeSTeLD. — STrafVorDerINg. — BekLaagDe 
eN VerDaCHTe. — raaDkamer. — regeLINg VaN De reCHTSpLegINg. — VoegINg 
VaN VerSCHILLeNDe oNDerzoekSDoSSIerS. — VoorreCHT VaN reCHTSmaCHT. 
— BeSCHIkkINg ToT oNTSLag VaN oNDerzoek. — oVerzeNDINg VaN HeT STraf-
DoSSIer aaN HeT opeNBaar mINISTerIe. — Hoger Beroep. — kamer VaN INBe-
SCHuLDIgINgSTeLLINg. — NIeT-oNTVaNkeLIjkHeID VaN HeT Hoger Beroep. — 
oNTVaNkeLIjkHeID.

4o CaSSaTIeBeroep. — STrafzakeN. — BeSLISSINgeN VaTBaar Voor CaSSa-
TIeBeroep. — STrafVorDerINg. — gemIS aaN BeLaNg of BeSTaaNSreDeN. — 
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raaDkamer. — regeLINg VaN De reCHTSpLegINg. — VoegINg VaN VerSCHIL-
LeNDe oNDerzoekSDoSSIerS. — VoorreCHT VaN reCHTSmaCHT. — BeSCHIkkINg 
ToT oNTSLag VaN oNDerzoek. — oVerzeNDINg VaN HeT STrafDoSSIer aaN HeT 
opeNBaar mINISTerIe. — INVerDeNkINggeSTeLDe. — Hoger Beroep. — kamer 
VaN INBeSCHuLDIgINgSTeLLINg. — NIeT-oNTVaNkeLIjkHeID VaN HeT Hoger 
Beroep. — oNTVaNkeLIjkHeID.

5o oNDerzoekSgereCHTeN. — raaDkamer. — regeLINg VaN De reCHTSpLe-
gINg. — VoegINg VaN VerSCHILLeNDe oNDerzoekSDoSSIerS. — VoorreCHT VaN 
reCHTSmaCHT. — BeSCHIkkINg ToT oNTSLag VaN oNDerzoek. — oVerzeNDINg VaN 
HeT STrafDoSSIer aaN HeT opeNBaar mINISTerIe. — INVerDeNkINggeSTeLDe. — 
Hoger Beroep. — kamer VaN INBeSCHuLDIgINgSTeLLINg. — NIeT-oNTVaNkeLIjk-
HeID VaN HeT Hoger Beroep. — CaSSaTIeBeroep. — oNTVaNkeLIjkHeID.

1o en 2o Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelden tegen de beschikking van de raadkamer die zich 
onbevoegd verklaart ingevolge het voorrecht van rechtsmacht van één van 
de inverdenkinggestelden, verschillende dossiers wegens samenhang samen-
voegt, een beschikking tot ontlasting van de onderzoeksrechters voor de 
wegens samenhang gevoegde dossiers neemt en deze overmaakt aan de procu-
reur des Konings om te handelen als naar recht ; ingevolge deze beschikking 
wordt een einde gesteld aan de strafvordering, maar de inverdenkingge-
stelden worden niet verwezen naar de rechter ten gronde en evenmin veroor-
deeld, zodat zij geen belang hebben tegen die beschikking op te komen  (1).

3o, 4o en 5o Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatieberoep van 
de inverdenkinggestelden tegen het arrest van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelden tegen de 
beschikking van de raadkamer, die zich onbevoegd verklaart ingevolge het 
voorrecht van rechtsmacht van één van de inverdenkinggestelden, verschil-
lende dossiers wegens samenhang samenvoegt, een beschikking tot ontlas-
ting van de onderzoeksrechters voor de wegens samenhang gevoegde dossiers 
neemt en deze overmaakt aan de procureur des Konings om te handelen als 
naar recht, onontvankelijk verklaart omdat die beschikkingen geen verwij-
zingsbeschikkingen zijn (2).

(D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger :

1. In deze zaak, die betrekking heeft op feiten van belastingsfraude, 
besliste de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel bij 
beschikking van 30 november 2009 :

 — dat er geen aanleiding was om de samenhang te weerhouden voor 
een aantal telastleggingen, die betrekking hadden op thans niet in zake 
zijnde beklaagden, en dat voor die telastleggingen de strafvordering 
vervallen was door verjaring ;

 — dat voor een aantal andere, thans niet meer in zake zijnde inver-
denkinggestelden, de strafvordering vervallen was door hun overlijden ;

  (1), (2)  Zie de conclusies van het O.M.
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 — dat acht andere gerechtelijke onderzoeken (geheel of gedeeltelijk) 
dienden gevoegd te worden aan het oorspronkelijk dossier ;

 — dat er samenhang was tussen de verschillende resterende telastleg-
gingen van de verschillende samengevoegde dossiers ;

 — dat zij onbevoegd was om kennis te nemen van de strafvordering 
voor de in de bedoelde samenhangende feiten vernoemde verdachten en 
dat de onderzoeksrechters dienden ontlast te worden van hun respec-
tievelijke onderzoeken omwille van het voorrecht van rechtsmacht 
waarvan één van de inverdenkinggestelden genoot ;

 — dat de verschillende gevoegde bundels aan de procureur des Konings 
dienden te worden overgemaakt opdat door hem zou gehandeld worden 
als naar recht ;

 — en, ten slotte, dat een negende gerechtelijk onderzoek niet diende 
te worden gevoegd.

2. De arresten met de nummers 2470/10, 2471/10, 2475/10, 2473/10, 2479/10, 
2480/10, 2463/10 en 2465/10, die gewezen werden ingevolge de hogere 
beroepen tegen de beschikking van de raadkamer van 30 november 2009 
van de eisers I, II, III, VI, VII, VII, X, en XII, telkens in hun hoedanig-
heid van inverdenkinggestelde, zijn inhoudelijk volledig gelijkluidend.

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt in al deze arresten 
dat de beroepen beschikking van 30 november 2009, die wegens samen-
hang negen dossiers samenvoegt, zich hiervoor onbevoegd verklaart 
ingevolge het voorrecht van rechtsmacht waarvan één van de inver-
denkinggestelden geniet en het verval van de strafvordering vaststelt 
voor enkele telastleggingen wegens verjaring of wegens het overlijden 
van sommige inverdenkinggestelden, geen verwijzingsbeschikking is in 
de zin van de artikelen 129 of 130 Wetboek van Strafvordering, zodat 
het hoger beroep ertegen onontvankelijk is, nu artikel 135, § 2 van dit 
wetboek, dat het recht op hoger beroep van de inverdenkinggestelden 
regelt, enkel melding maakt van “verwijzingsbeschikkingen” bedoeld in 
de artikelen 129 en 130 Wetboek van Strafvordering.

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt verder dat de bevoegd-
heden, die haar krachtens de artikelen 136, 136bis, 235 en 235bis Wetboek van 
Strafvordering zijn verleend, ophouden te bestaan van zodra het gerech-
telijk onderzoek afgesloten is, wat hier het geval was door de beroepen 
beschikking, waartegen geen ontvankelijk hoger beroep werd ingesteld. 

De kamer van inbeschuldigingstelling wijst ook de door de eisers I 
en II voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, met 
betrekking tot de artikelen 135 en 539 Wetboek van Strafvordering, af, 
omdat deze wetsbepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, samen 
gelezen met artikel 6 EVRM, klaarblijkelijk niet schenden en omdat het 
antwoord op deze vraag bovendien niet onontbeerlijk is om uitspraak te 
doen. 

3. De arresten met de nummers 2476/10, 2474/10, 2481/10 en 2464/10, die 
gewezen werden ingevolge de hogere beroepen tegen de beschikking 
van de raadkamer van 30 november 2009 van de eisers IV, V, IX en XIII, 
telkens in hun hoedanigheid van burgerlijke partij, zijn eveneens inhou-
delijk volledig gelijkluidend.
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In deze arresten oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling telkens 
dat, hoewel de burgerlijke partij krachtens artikel 135, § 1 Wetboek van 
Strafvordering, hoger beroep kan instellen tegen alle beschikkingen van 
de raadkamer, zij, conform artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, ook een 
belang moet hebben om dit hoger beroep in te stellen, wat hier niet 
het geval is omdat de belangen van de burgerlijke partij niet kunnen 
worden geschaad door de beroepen beschikking van de raadkamer van 
30 november 2009, die wegens samenhang negen dossiers samenvoegt en 
zich hiervoor onbevoegd verklaart ingevolge het voorrecht van rechts-
macht waarvan één van de inverdenkinggestelden geniet.

De kamer van inbeschuldigingstelling verklaart voor het overige 
het hoger beroep, in zoverre het gericht is tegen de beslissing van de 
raadkamer waarbij het verval van de strafvordering wordt vastgesteld 
wegens verjaring of wegens het overlijden van de inverdenkinggestelde, 
wel ontvankelijk, maar niet gegrond. 

De kamer van inbeschuldigingstelling beslist hetzelfde in het arrest 
2469/10 ingevolge het hoger beroep van de eiser XI, dat gericht was tegen 
de vaststelling door de raadkamer dat de strafvordering voor één van 
de telastleggingen (waarvoor er geen samenhang werd vastgesteld) 
vervallen was door verjaring.

4. In zijn memorie voert de eiser I aan dat zijn cassatieberoep ontvan-
kelijk is omdat het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldiging-
stelling van 28 oktober 2010 een rechterlijke beslissing is die in laatste 
aanleg is gewezen en die geen (loutere) beslissing van inwendige aard 
is. Volgens de eiser I werden zijn belangen geschonden omdat hij in 
conclusie had aangevoerd dat het hoger beroep wel degelijk ontvankelijk 
was en omdat de kamer van inbeschuldigingstelling, door dit standpunt 
van de eiser I te verwerpen, de argumenten ten gronde van de eiser I niet 
meer heeft behandeld.

Nog volgens de eiser I was de beslissing van de raadkamer een “geschil 
inzake bevoegdheid”, zodat hiertegen, in toepassing van artikel 539 Wetboek 
van Strafvordering, hoger beroep mogelijk is, net zoals er ook een (onmid-
dellijk) cassatieberoep mogelijk is tegen het arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart.

Volgens de eiser I, kon de raadkamer immers, eens zij oordeelde dat 
zij in één van de gerechtelijke onderzoeken niet bevoegd was omwille 
van het voorrecht van rechtsmacht waarvan één van de inverdenking-
gestelden genoot, niet meer de samenhang vaststellen tussen de feiten 
van dit ene gerechtelijk onderzoek en de feiten van de andere gerechte-
lijke onderzoeken : de raadkamer heeft zich dus onterecht de bevoegd-
heid toegemeten om nog de samenhang vast te stellen. 

Indien het Hof er anders zou over oordelen, stelt de eiser I voor dat het 
Hof prejudiciële vragen zou stellen aan het Grondwettelijk Hof betref-
fende de bestaanbaarheid van artikel 539 Wetboek van Strafvordering, 
in samenhang met artikel 135, § 2 Wetboek van Strafvordering, met de 
artikelen 10 en 11 Grondwet, samen gelezen met artikel 6 EVRM.

5. In zijn eerste middel voert de eiser I de schending aan van artikel 26, 
§ 2, derde lid, Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof en van de 
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 artikelen 127 en 223 Wetboek van Strafvordering evenals de miskenning 
van het contradictoir karakter van de regeling van de rechtspleging 
voor de onderzoeksgerechten en de motiveringsplicht voor de onder-
zoeksgerechten.

In het eerste onderdeel van dit middel voert de eiser I aan dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling niet heeft geantwoord op zijn argumenten 
(en die van een mede-inverdenkinggestelde waarbij hij zich had aange-
sloten) dat zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer 
ontvankelijk was en dat hij belang had bij dit hoger beroep.

In het tweede onderdeel wordt aangevoerd dat het bestreden arrest, 
door het hanteren van stijlformules, niet afdoende gemotiveerd heeft 
waarom de door hem en door een mede-inverdenkinggestelde voorge-
stelde prejudiciële vragen niet moesten worden gesteld en dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling, zelfs zonder een prima facie onderzoek, 
onterecht de voorgestelde prejudiciële vragen niet heeft gesteld. 

6. In zijn tweede middel voert de eiser I de schending aan van de 
artikelen 135, § 2 en 539 Wetboek van Strafvordering : een betwisting 
van samenhang tussen verschillende zaken, die bevoegdheidsimplica-
ties heeft, is een exceptie van bevoegdheid, zodat, in toepassing van 
artikel 539 Wetboek van Strafvordering, en voor zover de eiser I door 
de beroepen beslissing gegriefd was en dus een belang had, hoger beroep 
mogelijk was. De eiser stelt opnieuw voor een prejudiciële vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof betreffende de bestaanbaarheid van 
artikel 539 Wetboek van Strafvordering, in samenhang met artikel 135, 
§ 2 Wetboek van Strafvordering, met de artikelen 10 en 11 Grondwet, 
samen gelezen met artikel 6 EVRM.

7. De eiser II voert in zijn memorie twee middelen aan die, weze het in 
andere bewoordingen, inhoudelijk precies dezelfde strekking hebben als 
de middelen aangevoerd door de eiser I.

8. De eisers VI, VII en VIII voeren (in afzonderlijke maar gelijkluidende 
memories) in hun eerste middel eveneens een schending van de arti-
kelen 135, § 2 en 539 Wetboek van Strafvordering aan : volgens deze eisers 
heeft de raadkamer in haar beroepen beschikking van 30 november 2009 
een uitspraak inzake bevoegdheid gedaan, omdat zij zich de bevoegdheid 
van een andere instantie zou toe-eigenen indien zij de persoon die geniet 
van het voorrecht van rechtsmacht naar de correctionele rechtbank zou 
hebben verwezen. Dat is volgens de eisers VI, VII en VIII des te meer het 
geval wanneer de raadkamer oordeelt over het bestaan van samenhang, 
wanneer voor minstens één van de dossiers een probleem van onbevoegd-
heid rijst wegens het feit dat één van de inverdenkinggestelden van het 
voorrecht van rechtsmacht geniet en de raadkamer in principe voor de 
andere dossiers wel bevoegd zou zijn. Volgens de eisers VI, VII en VIII 
is er weliswaar geen sprake van een verwijzingsbeschikking, noch van 
een maatregel van inwendige aard, maar wel van een beslissing inzake 
bevoegdheid die deze eisers kon grieven en die bijgevolg, in toepassing van 
artikel 539 Wetboek van Strafvordering, vatbaar was voor hoger beroep.

Ook deze eisers verzoeken het Hof een prejudiciële vraag voor te 
leggen aan het Grondwettelijk Hof betreffende de bestaanbaarheid van 
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artikel 539 Wetboek van Strafvordering, in samenhang met artikel 135, 
§ 2 Wetboek van Strafvordering, met de artikelen 10 en 11 Grondwet, 
samen gelezen met artikel 6 EVRM en 14 IVBPR.

9. In hun tweede middel voeren de eisers VI, VII en VIII de schending 
aan van de artikelen 128, 129, 130, 229, 231 en 226 Wetboek van Strafvor-
dering evenals de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de 
tegenspraak.

In het eerste onderdeel wordt aangevoerd dat de kamer van inbeschul-
digingstelling de verschillende dossiers eerst samen heeft behandeld op 
de zittingen van 25 mei 2010, 22 juni 2010 en 14 september 2010, maar dat 
zij op 19 oktober 2010 is overgegaan tot een afzonderlijke behandeling per 
partij, om uiteindelijk op 28 oktober 2010 ten aanzien van elke partij een 
afzonderlijk arrest te wijzen : aangezien volgens het bestreden arrest de 
samenhang op definitieve wijze was vastgesteld door de raadkamer, kon 
de kamer van inbeschuldigingstelling met betrekking tot de verschil-
lende wegens samenhang gevoegde dossiers, geen uitspraak meer doen 
middels verschillende arresten en door dit toch te doen schendt het 
bestreden arrest artikel 226 Wetboek van Strafvordering.

In het tweede onderdeel voeren de eisers VI, VII en VIII aan dat het 
bestreden arrest aangetast is door een tegenstrijdigheid en het algemeen 
rechtsbeginsel van de tegenspraak miskent door, enerzijds, afzonderlijk 
uitspraak te doen over de verschillende hogere beroepen en daardoor het 
bestaan van de samenhang te beoordelen en, anderzijds, te stellen dat 
de beroepen beschikking, waarin de samenhang tussen de verschillende 
dossiers werd beoordeeld, definitief is.

10. In hun derde middel voeren de eisers VI, VII en VIII de schending 
aan van de artikelen 136, 136bis, 235 en 235bis Wetboek van Strafvordering, 
doordat de bestreden beslissing oordeelt dat de bevoegdheden die deze 
artikelen aan de kamer van inbeschuldigingstelling verlenen, ophouden 
te bestaan zodra het gerechtelijk onderzoek is afgesloten, wat hier het 
geval was door de beroepen beschikking waartegen geen ontvankelijk 
hoger beroep werd ingesteld.

In het eerste onderdeel wordt aangevoerd dat in de mate dat het Hof 
zou oordelen dat de beschikking van de raadkamer van 30 november 2009 
een voorbereidend vonnis en een maatregel van inwendige aard is, waar-
door het gerechtelijk onderzoek niet is beëindigd, de hiervoor aange-
haalde overweging van de kamer van inbeschuldigingstelling hiermee 
in strijd zou zijn.

In het tweede onderdeel wordt aangevoerd dat de kamer van inbe-
schuldigingstelling in elk geval toepassing kon maken van artikel 235 
Wetboek van Strafvordering en dat zij, door het tegenovergestelde te 
beslissen, dit artikel schendt.

11. De eiser X voert in zijn enig middel de schending aan van artikel 539 
Wetboek van Strafvordering : volgens deze eiser heeft de raadkamer 
in haar beschikking van 30 november 2009 uitspraak gedaan over een 
bevoegdheidsexceptie en aangezien de artikelen 416, tweede lid, en 539 
Wetboek van Strafvordering de mogelijkheid voorzien van een hoger 
beroep tegen beslissingen die uitspraak doen over een geschil inzake 
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bevoegdheid, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling onterecht het 
hoger beroep onontvankelijk verklaard.

12. De eiser XII voert in zijn enig middel, weze het in andere bewoor-
dingen, hetzelfde aan.

13. Het lijkt nuttig, in het licht van de ontvankelijkheid van het hoger 
beroep, vooreerst de precieze draagwijdte en de aard van de beroepen 
beschikking van de raadkamer van 30 november 2009 te onderzoeken, 
evenals de gevolgen ervan voor de verschillende eisers die cassatiebe-
roep aantekenden in hun hoedanigheid van inverdenkinggestelden.

14. Zoals hiervoor uiteengezet, besliste de raadkamer van de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel bij beschikking van 30 november 2009 dat er 
geen aanleiding was om de samenhang te weerhouden voor een aantal 
telastleggingen, die betrekking hadden op thans niet in zake zijnde 
beklaagden en dat voor die telastleggingen de strafvordering vervallen 
was door verjaring, dat voor een aantal andere, thans niet meer in zake 
zijnde inverdenkinggestelden de strafvordering vervallen was door hun 
overlijden, dat acht andere gerechtelijke onderzoeken (geheel of gedeel-
telijk) dienden gevoegd te worden aan het oorspronkelijk dossier, dat 
er samenhang was tussen de verschillende resterende telastleggingen 
van de verschillende samengevoegde dossiers, dat zij onbevoegd was om 
kennis te nemen van de strafvordering voor de in de bedoelde samen-
hangende feiten vernoemde verdachten en dat de onderzoeksrechters 
dienden ontlast te worden van hun respectievelijke onderzoeken omwille 
van het voorrecht van rechtsmacht waarvan één van de inverdenkingge-
stelden genoot, dat de verschillende gevoegde bundels aan de procureur 
des Konings dienden te worden overgemaakt opdat door hem zou gehan-
deld worden als naar recht en, ten slotte, dat een negende gerechtelijk 
onderzoek niet diende te worden gevoegd.

15. De beschikking tot ontslag van onderzoek wordt niet door de wet 
geregeld, maar is ontstaan uit de praktijk als oplossing voor die gevallen 
waar er noch een buitenvervolgingstelling, noch een verwijzing naar 
het vonnisgerecht kan worden gewezen, maar waar het strafrechtelijk 
onderzoek toch moet worden afgesloten  (1) om de rechtspleging nadien 
op het juiste spoor voort te zetten  (2).

De appelrechters oordelen dat deze beschikking geen verwijzingsbe-
schikking is in de zin van de artikelen 129 en 130 Wetboek van Strafvor-
dering.

16. Deze analyse lijkt mij correct te zijn : een verwijzingsbeslissing 
heeft als gevolg dat het gerechtelijk onderzoek wordt afgesloten, dat 
de onderzoeksrechter van zijn gerechtelijk onderzoek wordt ontlast  (3) 
door de beslissing waardoor de raadkamer haar rechtsmacht met betrek-
king tot de strafvordering uitput  (4) en dat door de beschikking van de 
raadkamer de zaak, voor de erin vermelde feiten en personen, bij de 
rechtbank wordt aanhangig gemaakt, wat op zijn beurt voor effect heeft 

  (1)  Cass. 19 jan. 1903, Pas. 1903, I, 87.
  (2)  R. DeCLerCq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de Ed., 2010, p. 400, nr. 821.
  (3)  R. DeCLerCq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de Ed., 2010, p. 371, nr. 752.
  (4)  R. DeCLerCq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de Ed., 2010, p. 371, nr. 753.
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dat het openbaar ministerie niet meer vrij is te kiezen tussen de vervol-
ging of de niet-vervolging  (1). 

17. De beroepen beschikking van de raadkamer van 30 november 2009 
heeft weliswaar tot gevolg dat het onderzoek wordt afgesloten en dat de 
onderzoeksrechters van hun respectievelijke gerechtelijke onderzoeken 
zijn ontlast, aangezien de raadkamer haar rechtsmacht over de straf-
vordering heeft uitgeput, maar deze beschikking maakt de zaak niet bij 
enige rechtbank aanhangig. Wel integendeel, de beroepen beschikking 
beslist dat de zaken dienen te worden overgemaakt aan de procureur 
des Konings teneinde te handelen als naar recht. Het feit dat de samen-
gevoegde zaken “verwezen” worden naar de procureur des Konings doet 
geen afbreuk aan het feit dat wij hier niet staan voor een verwijzingsbe-
schikking in de zin van artikel 129 en 130 Wetboek van Strafvordering. 

18. De beschikking van de raadkamer, waarbij een zaak aan de onder-
zoeksrechter wordt onttrokken op grond dat de verdachte een in 
artikel 479 Wetboek van Strafvordering vermelde hoedanigheid bezit, 
kan niet worden gelijkgesteld met een beschikking van buitenvervol-
gingstelling  (2).

19. Het Hof besliste meermaals dat een dergelijke beschikking tot 
ontslag van onderzoek een voorbereidend vonnis, een maatregel van 
“inwendige orde”  (3) of een louter administratieve maatregel is, waar-
tegen bijgevolg geen ontvankelijk hoger beroep (en dus evenmin, in een 
later stadium, ontvankelijk cassatieberoep) mogelijk is. 

Deze zienswijze wordt in de rechtsleer op kritiek onthaald, wanneer de 
genomen beslissing een partij kan grieven, bijvoorbeeld als er sprake is 
van onbevoegdheid of van voorrecht van rechtsmacht  (4).

20. De procedure die de wet in de artikelen 479 en volgende Wetboek 
van Strafvordering instelt inzake voorrecht van rechtsmacht, is een 
specifieke procedure “sui generis”, waarbij in belangrijke mate wordt 
afgeweken van de gewone regels van de rechtspleging : enkel het hof 
van beroep is bevoegd, er wordt uitspraak gedaan in eerste en in laatste 
aanleg, de aanhangigmaking gebeurt uitsluitend door de procureur-
generaal bij het hof van beroep en de benadeelde zelf heeft noch de moge-
lijkheid van rechtstreekse dagvaarding, noch van burgerlijke partijstel-
ling bij de onderzoeksrechter. 

21. Er lijken bijgevolg argumenten te bestaan om een beschikking tot 
ontslag van onderzoek wegens de vaststelling van het bestaan van een 
voorrecht van rechtsmacht, die noodzakelijk is om de procedure van 
de artikelen 479 en volgende Wetboek van Strafvordering op te starten 
en aldus de rechtspleging (weer) op het juiste spoor te zetten, en die, 
zoals hiervoor uiteengezet, noch een verwijzingsbeschikking, noch een 
beschikking tot buitenvervolgingstelling is, maar anderzijds, ook niet 

  (1)  R. DeCLerCq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de Ed., 2010, p. 372, nr. 754.
  (2)  Cass. 22 okt. 1985, AR 8793, AC 1985-86, nr. 111.
  (3)  Cass. 8 maart 1965, Pas. I, 702 met concl. Adv.-gen. Mahaux ; 16 sept.1998, AR A.94.0001.F, 

JT, 1998, p. 656 ; Cass. 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, AC 1998, nr. 534 ; Cass. 10 dec. 2002,  
AR P.02.1146.N, AC 2002, nr. 664.

  (4)  R. DeCLerCq, “Onderzoeksgerechten”, APR, p. 133, nr. 345 ; R. DeCLerCq, Beginselen 
van Strafrechtspleging, 5de Ed., 2010, p. 402, nr. 832 en p. 403, nr. 834.
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(altijd) geheel gedekt kan worden door het begrip “maatregel van inwen-
dige orde”, eveneens te beschouwen als een beschikking “sui generis”, 
met eigen gevolgen, met name de beëindiging van het gerechtelijk 
onderzoek en de overzending van de zaak naar het openbaar ministerie.

22. De vraag of de raadkamer bij haar beschikking van 30 november 
2009 ook een uitspraak heeft gedaan over een “geschil inzake bevoegd-
heid” in de zin van artikel 539 Wetboek van Strafvordering, lijkt veel 
delicater. Wanneer dit inderdaad het geval zou zijn, dan zou in principe 
hoger beroep (en later cassatieberoep) mogelijk zijn.

Tegen een beschikking van de raadkamer waarbij, in toepassing van 
artikel 539 Wetboek van Strafvordering, uitspraak wordt gedaan over 
een exceptie van onbevoegdheid hebben immers zowel het openbaar 
ministerie, als de inverdenkinggestelde als de burgerlijke partij het 
recht om hoger beroep in te stellen  (1).

Deze specifiek door de wet voorziene mogelijkheid van hoger beroep 
(of cassatieberoep) heeft enkel als bedoeling bevoegdheidsconflicten te 
vermijden, waaraan enkel door een regeling van rechtsgebied een einde 
kan worden gemaakt  (2).

23. De exceptie van onbevoegdheid wordt door de rechtspraak zeer 
strikt geïnterpreteerd  (3) en bovendien is vereist dat de onbevoegdheid 
voor de raadkamer zelf werd aangevoerd en niet alleen tot staving van 
een tegen de beschikking van de raadkamer ingesteld hoger beroep  (4).

Een geschil inzake bevoegdheid in de zin van artikel 416, tweede lid, en 
539 Wetboek van Strafvordering, bestaat alleen wanneer wordt aange-
voerd dat een rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter heeft 
toegeëigend  (5), zodat daaruit een geschil over rechtsmacht kan ontstaan 
dat alleen door een regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd : 
het antwoord op de vraag of een exceptie van onbevoegdheid in die zin 
werd aangevoerd, hangt niet af van de benaming die de partij aan het 
verweermiddel heeft gegeven, maar van het werkelijk voorwerp van de 
betwisting  (6).

24. De rechtspraak ter zake lijkt evenwel niet helemaal eenduidig.
Zo werd door het Hof beslist dat de verdachte een geschil inzake bevoegd-

heid in de zin van artikel 539 Wetboek van Strafvordering opwerpt,  

  (1)  DeCLerCq, R., Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer uitgevers, 5o Ed., 
2010, p. 421, nr. 885.

  (2)  Cass. 30 jan. 1991, AC 1990-91, nr. 286 ; Cass. 23 juli 1991, AC 1990-91, nr. 567.
  (3)  R. DeCLerCq, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer uitgevers, 5o Ed., 

2010, p. 427, nr. 900 ; R. VerSTraeTeN, Handboek Strafvordering, 4de uitgave, 2005, nr. 1279.
  (4)  Cass. 9 mei 1972, AC 1972, nr. 840 ; Cass. 22 april 2008, AR P.07.1863.N, AC 2008, nr. 240 : 

R. DeCLerCq, Beginselen van strafrechtspleging, 5e Editie 2010, p. 427, nr. 902.
  (5)  De eisers VI, VII en VIII menen dat aan deze vereiste is voldaan, maar de rede-

nering die zij daarbij volgen lijkt op zijn minst eigenaardig : volgens deze eisers heeft 
de raadkamer in haar beroepen beschikking van 30 november 2009 een uitspraak inzake 
bevoegdheid gedaan, omdat zij zich de bevoegdheid van een andere instantie zou toeëigenen 
indien zij de persoon die geniet van het voorrecht van rechtsmacht naar de correctionele 
rechtbank zou hebben verwezen. De raadkamer doet hier evenwel het omgekeerde, zodat 
de door de eisers naar voor geschoven hypothese hier niet is gerealiseerd.

  (6)  Cass. 9 juni 1999, AR P.99.0510.F, AC 1999, nr. 343 ; Cass. 30 okt. 2001, AR P.01.1259.N, 
AC 2001, nr. 584 ; Cass. 4 dec. 2007, AR P.07.1207.N, AC 2007, nr. 612.
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wanneer hij bij de regeling van de rechtspleging voor de raadkamer 
aanvoert dat de correctionele rechtbank ratione loci onbevoegd is om 
kennis te nemen van de hem ten laste gelegde misdrijven wegens het niet 
bestaan van samenhang tussen die misdrijven en de andere misdrijven 
die aan de kennisneming van die rechtbank onderworpen zijn en waar-
voor zij bevoegd is  (1) of wanneer de inverdenkinggestelde aanvoert dat 
de raadkamer territoriaal niet bevoegd is omdat het feit niet in het 
gerechtelijk arrondissement gepleegd werd, hij er zijn verblijfplaats niet 
had en er niet werd aangetroffen en omdat de samenhang met andere 
feiten die wel in het arrondissement gepleegd werden niet bestaat  (2). 

Het Hof besliste ook dat wanneer de inverdenkinggestelde het bestaan 
van samenhang betwist dat zijn verwijzing naar het hof van assisen zou 
wettigen, hij een geschil inzake bevoegdheid opwerpt, in de zin van de 
artikelen 416, tweede lid, en 539, Wetboek van Strafvordering  (3).

Als exceptie van onbevoegdheid wordt door sommigen ook beschouwd 
het middel dat aanvoert dat de regeling van voorrecht van rechts-
macht geldt  (4) of dat het misdrijf een misdrijf van douane en accijnzen 
betreft  (5). 

Anderzijds besliste het Hof ook reeds dat een geschil over de samen-
hang geen geschil is over de bevoegdheid  (6), wat aanleiding gaf tot 
kritiek in de rechtsleer  (7).

25. Terloops weze opgemerkt dat de regel van artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering, volgens dewelke (onmiddellijk) cassatie-
beroep openstaat tegen beslissingen inzake bevoegdheid, een algemene 
strekking heeft, in die zin dat hij voor alle vonnissen en arresten en voor 
alle partijen geldt : wat de arresten van de kamer van inbeschuldiging-
stelling die betrekking hebben op de regeling van de procedure betreft, 
is hij van toepassing, ongeacht de beginselen inzake het recht van de 
partijen om hoger beroep in te stellen tegen de beschikkingen van de 
raadkamer  (8).

26. Het Hof hoeft zich vandaag evenwel niet uit te spreken, noch over 
de precieze aard en draagwijdte van de beschikking van de raadkamer 
van 30 november 2009, noch over de vraag of deze beschikking nu al dan 
niet uitspraak doet over een “geschil inzake bevoegdheid” in de zin van 
artikel 539 Wetboek van Strafvordering, want naast de door de wet  (9) 
uitdrukkelijk te voorziene theoretische mogelijkheid van het instellen 
van een rechtsmiddel, moet er in elk geval voldaan zijn aan de voor-
waarde dat degene die het rechtsmiddel instelt, daarbij belang heeft.

  (1)  Cass. 1 juni 1994, AR P.94.0577.F, AC 1994, nr. 561.
  (2)  R. DeCLerCq, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer uitgevers, 5o Ed., 

2010, p. 430, nr. 906.
  (3)  Cass. 2 sept. 2009, AR P.09.0960.F, AC 2009, nr. 469 ; R. DeCLerCq, Beginselen van 

strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2007, p. 447 en 448.
  (4)  R. VerSTraeTeN, Handboek Strafvordering, 4de uitgave, 2005, nr. 1279.
  (5)  Cass. 10 feb. 1987, AC 1986-87, nr. 347 en de noot R.D.
  (6)  Cass. 30 jan. 1991, AR 8773, AC 1990-91, nr. 286.
  (7)  R. VerSTraeTeN, Handboek Strafvordering, 4de uitgave, 2005, nr. 1279 ; R. DeCLerCq, 

Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer uitgevers, 5o Ed., 2010, p. 430, nr. 906.
  (8)  Cass. 26 juni 1996, AR P.96.0561.F, AC 1996, nr. 261.
  (9)  Art. 20 Ger. W.
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27. De vereiste dat degene die een rechtsmiddel instelt hierbij een 
belang moet hebben is een regel met algemene strekking : het enkele 
feit dat de wet in algemene termen een mogelijkheid tot hoger beroep 
of tot cassatieberoep voorziet, volstaat op zich niet. Ongeacht de wette-
lijke grond waarop een partij zich steunt om hoger beroep of cassatiebe-
roep in te stellen, zal dus telkens moeten worden nagegaan of die partij, 
op het ogenblik van het instellen van het rechtsmiddel, effectief over 
een belang beschikte. 

Zo kan een beklaagde of een inverdenkinggestelde, precies wegens het 
gebrek aan belang, geen ontvankelijk hoger beroep instellen tegen een 
beslissing van vrijspraak of ontslag van onderzoek en evenmin tegen een 
beslissing van onbevoegdheid  (1).

Zo heeft een beklaagde evenmin een cassatieberoep tegen een vrij-
spraak  (2), tegen een beslissing tot buitenvervolgingstelling  (3), tegen 
een ontslag van rechtsvervolging wegens verjaring  (4), tegen een beslis-
sing van onbevoegdheid op strafgebied  (5) of tegen een beslissing waar-
door de strafvordering niet ontvankelijk wordt verklaard  (6).

Dit belang moet op objectieve wijze worden beoordeeld  (7) : subjectieve 
beschouwingen of persoonlijke wensen komen daarbij niet in aanmer-
king  (8).

28. De beschikking van de raadkamer van 30 november 2009, waarbij 
de respectievelijke onderzoeksrechters van de zaak worden ontlast op 
grond dat één van de verdachten een in artikel 479 Wetboek van Straf-
vordering vermelde hoedanigheid bezit, heeft tot gevolg dat het gerech-
telijk onderzoek wordt beëindigd. 

Er is evenwel niet alleen geen gerechtelijk onderzoek meer, er is al 
evenmin een verwijzing naar de rechtbank, noch een veroordeling of 
enige andere uitspraak over de strafvordering.

Meer nog : door deze beschikking is aan de strafvordering een einde 
gekomen, aangezien enkel nog de procureur-generaal bij het hof van 
beroep bevoegd is om hetzij de verdachten, eventueel na een opsporings-
onderzoek of een gerechtelijk onderzoek, rechtstreeks te dagvaarden of, 
ingeval van niet-correctionaliseerbare misdaad of een misdaad waarvan 
de correctionalisatie niet gewenst wordt, de kamer van inbeschuldiging-
stelling te vorderen de verdachte naar het hof van assisen te verwijzen, 
hetzij om de zaak te seponeren.

29. Een dergelijke beslissing, waarbij een einde wordt gesteld wordt aan 
de strafvordering tot op het ogenblik dat de procureur-generaal de straf-
vordering (opnieuw) instelt, kan de inverdenkinggestelde niet grieven : 
de inverdenkinggestelde heeft dan ook geen ontvankelijk hoger beroep 

  (1)  Cass. 22 jan. 1973, AC 1973, nr. 520 ; Cass. 15 maart 1983, AR 7917, AC 1982-83, nr. 396 ; 
Cass. 17 aug. 1992, AR 6888, AC 1991-92, nr. 582.

  (2)  Cass. 24 sept. 2008, AR P.08.1234.F, AC 2008, nr. 504 en concl. Adv.-gen. Vandermeersch.
  (3)  Cass. 22 april 2008, AR P.07.1867.N, AC 2088, nr. 242.
  (4)  Cass. 26 april 2006, AR P.06.0214.F, AC 2006, nr. 241.
  (5)  Cass. 30 april 2003, AR P.03.0445.F, AC 2003, nr. 272
  (6)  Cass. 16 mei 2006, AR P.06.0116.N, AC 2006, nr. 275.
  (7)  Cass. 22 mei 1991, AR 8864-9130, AC 1990-91, nr. 483.
  (8)  R. DeCLerCq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de Ed., 2010, p. 1539, nr. 3815.
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tegen een dergelijke beschikking van de raadkamer, noch een ontvanke-
lijk cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldiging-
stelling dat deze beschikking bevestigt door het hoger beroep ertegen 
onontvankelijk te verklaren, en dit ongeacht of bij deze beslissingen nu 
al dan niet uitspraak werd gedaan over een geschil inzake bevoegdheid.

30. Zoals hiervoor uiteengezet, voeren een aantal eisers, die cassa-
tieberoep aantekenden in hun hoedanigheid van inverdenkinggestelde, 
aan dat hun belang erin bestaat dat de kamer van inbeschuldigingstel-
ling hun argumenten niet heeft ontmoet, omdat daardoor hun recht op 
een tegensprekelijk debat omtrent de ontvankelijkheid van hun hoger 
beroep werd miskend en het bovendien niet zeker is dat, na cassatie, de 
rechter op verwijzing, het standpunt van de eisers niet zou volgen. 

Deze argumenten zijn irrelevant in het licht van het onderzoek naar 
het actueel belang dat deze eisers moeten hebben om hoger beroep of 
cassatieberoep in te stellen : wat ook de reden van hun ontevredenheid of 
misnoegdheid is, de beschikking van de raadkamer van 30 november 2009 
en het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 28 oktober 
2010 doen een situatie ontstaan die voor de eisers-inverdenkinggestelden 
geen nadelige gevolgen meebrengt en hen bijgevolg niet kan grieven.

Hun cassatieberoep is in zoverre bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang.

31. Hun cassatieberoep is uiteraard eveneens niet ontvankelijk bij 
gebrek aan belang, in zoverre het betrekking zou hebben op het niet 
ontvankelijk verklaren van het hoger beroep tegen de beslissing van 
de raadkamer waarbij voor een aantal telastleggingen, waarbij zij zelf 
niet betrokken zijn, het verval van de strafvordering wordt vastge-
steld door verjaring of door overlijden of waarbij werd geoordeeld dat 
er geen aanleiding was om de samenhang te weerhouden voor een aantal 
telastleggingen, die betrekking hadden op thans niet in zake zijnde 
beklaagden.

32. Verschillende middelen van de eisers I, II, VI, VII, VIII, X en XII 
gaan ervan uit dat de eisers een belang hadden bij hun hoger beroep en 
bij hun cassatieberoep. Dit standpunt is, om de hiervoor uiteengezette 
redenen, verkeerd gebleken.

Deze middelen behoeven bijgevolg geen verder antwoord meer.

De overige middelen, aangevoerd door de eisers VI, VII en VIII, hebben 
geen betrekking op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep en 
behoeven bijgevolg evenmin een antwoord.

33. Volledigheidshalve kan erop gewezen worden dat er evenmin aanlei-
ding bestaat om de voorgestelde prejudiciële vragen aan het Grondwette-
lijk Hof te stellen : deze vragen vertrekken steeds van het standpunt van 
een mogelijke schending van artikel 10 en 11 van de Grondwet, samen 
gelezen met de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR, door artikel 539 Wetboek 
van Strafvordering. Uit het voorgaande blijkt evenwel dat de vastge-
stelde niet-ontvankelijkheid van de cassatieberoepen niet gegrond is op 
de toepasselijkheid of niet-toepasselijkheid van artikel 539 Wetboek van 
Strafvordering, zodat de vragen niet moeten gesteld worden. 
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34. De eisers IV en V, eiseres IX en de eisers XI en XIII tekenden cassa-
tieberoep aan, in hun hoedanigheid van burgerlijke partij tegen de 
verschillende arresten van 28 oktober 2010, waarbij de kamer van inbe-
schuldigingstelling telkens oordeelde dat, hoewel de burgerlijke partij 
krachtens artikel 135, § 1 Wetboek van Strafvordering, hoger beroep 
kan instellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer, zij, conform 
artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, ook een belang moet hebben om dit 
hoger beroep in te stellen, wat hier niet het geval is omdat de belangen 
van de burgerlijke partij niet kunnen worden geschaad door de beroepen 
beschikking van de raadkamer van 30 november 2009, die wegens samen-
hang negen dossiers samenvoegt en zich hiervoor onbevoegd verklaart 
ingevolge het voorrecht van rechtsmacht waarvan één van de inverden-
kinggestelden geniet en waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, 
voor het overige, verklaarde dat het hoger beroep, in zoverre het gericht 
is tegen de beslissing van de raadkamer waarbij het verval van de straf-
vordering wordt vastgesteld wegens verjaring of wegens het overlijden 
van sommige inverdenkinggestelden, wel ontvankelijk, maar niet 
gegrond is. De kamer van inbeschuldigingstelling beslist hetzelfde in 
het arrest 2469/10 ingevolge het hoger beroep van de eiser XI, dat gericht 
was tegen de vaststelling door de raadkamer dat de strafvordering voor 
één van de telastleggingen (waarvoor er geen samenhang werd vastge-
steld) vervallen was door verjaring.

35. In zijn memorie voert de eiser IV in zijn enig middel de schen-
ding aan van de artikelen 135, § 1 en 539 Wetboek van Strafvordering, 
artikel 2 juncto 17 en 18, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en de misken-
ning van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht 
van verdediging en het recht op tegenspraak, zoals neergelegd in de arti-
kelen 127, 135, §§ 1 en 3, 223, 235bis, §§ 3 en 4, Wetboek van Strafvordering.

In het eerste onderdeel voert de eiser IV aan dat niet geantwoord 
werd op zijn conclusies dat zijn belangen als burgerlijke partij werden 
geschaad door de beschikking van de raadkamer van 30 november 2009 
omdat zodoende een einde werd gesteld aan het gerechtelijk onderzoek 
en hem het recht werd ontnomen op een tegensprekelijk debat over de 
strafvordering voor het onderzoeksgerecht.

In het tweede onderdeel van zijn enig middel voert de eiser IV aan dat 
de burgerlijke partij hoger beroep kan aantekenen tegen een door de 
raadkamer gewezen beslissing waarin uitspraak wordt gedaan over de 
bevoegdheid van de onderzoeksrechter en over haar eigen bevoegdheid, 
op voorwaarde dat zij daartoe een wettig, reeds verkregen en dadelijk 
belang kan gelden. 

In casu ligt dat belang, volgens de eiser IV, in het gegeven dat de 
ontlastingsbeschikking van 30 november 2009 een einde stelt aan het 
gerechtelijk onderzoek, waardoor de rechten van de burgerlijke partij 
worden aangetast omdat haar het recht op een tegensprekelijk debat 
met betrekking tot het al dan niet voorhanden zijn van voldoende 
bezwaren voor het onderzoeksgerecht, wordt ontnomen.

36. De eisers V en IX voeren in afzonderlijke memories één enkel 
gelijkluidend middel met drie onderdelen aan op grond van een schen-
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ding van artikel 135, § 1 Wetboek van Strafvordering, artikel 2 juncto 
17 en 18, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 128, 129, 130, 
229 en 231 Wetboek van Strafvordering, evenals een miskenning van het 
beginsel van tegenspraak.

In het eerste onderdeel voeren de eisers aan dat, aangezien de onder-
zoeksgerechten geen bevoegdheid hebben om uitspraak te doen over de 
burgerlijke rechtsvordering en artikel 135, § 1 Wetboek van Strafvorde-
ring een algemeen recht op hoger beroep aan de burgerlijke partij heeft 
toegekend, de beoordeling van het “belang” in hoofde van de burgerlijke 
partij om hoger beroep aan te tekenen tegen de beschikking van de raad-
kamer, niet getoetst kan worden aan de artikelen 17 en 18 Gerechte-
lijk Wetboek, maar dit belang moet voldoen aan de eigen regels inzake 
de mogelijke rechtsmiddelen van een burgerlijke partij tegen beschik-
kingen van de raadkamer : door de toetsing van het belang te doen aan 
artikel 17 Gerechtelijk Wetboek schendt het bestreden arrest volgens de 
eisers de aangehaalde wetsbepalingen en miskent het tevens het aange-
haalde algemeen rechtsbeginsel.

Het tweede onderdeel komt inhoudelijk geheel overeen met het tweede 
onderdeel van het enig middel van de eiser IV, met de bijkomende preci-
sering dat door de beschikking tot ontslag van onderzoek de strafvorde-
ring niet langer is ingesteld en de instelling en de benaarstiging van de 
strafvordering uitsluitend in handen van het openbaar ministerie ligt, 
tegen wiens beslissing geen rechtsmiddel openstaat, en de burgerlijke 
partij bovendien de hoedanigheid van burgerlijke partij en alle daarmee 
gepaard gaande procedurele mogelijkheden verliest.

Het derde onderdeel komt geheel overeen met het eerste onderdeel van 
het eerste middel van de eiser IV.

37. De eisers XI en XIII, die eveneens cassatieberoep aantekenden in 
hun hoedanigheid van burgerlijke partij, voeren geen middel aan.

38. Artikel 135, § 1 Wetboek van Strafvordering voorziet een mogelijk-
heid van hoger beroep voor het openbaar ministerie en voor de burger-
lijke partij tegen alle beschikkingen van de raadkamer.

Het gevolg van het hoger beroep van de burgerlijke partij is hier inder-
daad hetzelfde als dat van het openbaar ministerie : de kamer van inbe-
schuldigingstelling spreekt zich immers niet uit over de burgerlijke 
rechtsvordering, maar enkel over het lot van de strafvordering. Het doel 
en het gevolg van het hoger beroep van de burgerlijke partij hebben 
betrekking op het (doen) voortzetten van de strafvordering  (1).

39. Zoals hoger uiteengezet, heeft de beschikking tot ontslag van onder-
zoek van de raadkamer van 30 november 2009, volgens de rechtspraak 
van het Hof, het gerechtelijk onderzoek afgesloten en beëindigd  (2). Ook 
de rechtsleer en de lagere rechtspraak delen dit standpunt  (3). 

  (1)  R. DeCLerCq, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer uitgevers, 5o Ed., 
2010, p. 423, nr. 889.

  (2)  Cass. 22 okt. 1985, RW, 1985-86, 2830.
  (3)  C. VerSCHuereN, “Buitenvervolgingstelling, Strafrecht en Strafvordering, 

Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer”, 5 ; K.I. Brussel, 22 juni 1995, 
JT, 1995, 828. 
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Er wordt aangenomen dat tegen een dergelijke beschikking in prin-
cipe hoger beroep openstaat voor de burgerlijke partij  (1).

Het recht tot hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschik-
king van de raadkamer wordt inderdaad niet beperkt tot het geval dat 
geen vervolging wordt ingesteld : er is vereist maar het volstaat dat deze 
partij een rechtmatig belang heeft bij het instellen van het rechtsmiddel 
van hoger beroep  (2). 

Men mag de gelijkschakeling van de burgerlijke partij met het open-
baar ministerie in artikel 135, § 1, Wetboek van Strafvordering echter 
niet op die wijze uitleggen dat de burgerlijke partij ook hoger beroep 
zou kunnen instellen in gevallen waarin niet het minste nadeel wordt 
toegebracht aan de belangen van de door haar nagestreefde burgerlijke 
vordering : de burgerlijke partij moet dus in elk geval ook een belang 
hebben bij het rechtsmiddel  (3).

40. De vraag is of dat hier inderdaad het geval is : volstaat het feit 
alleen dat de burgerlijke partij een einde ziet stellen aan het gerechte-
lijk onderzoek en aan de strafvordering en bijgevolg haar hoedanigheid 
van burgerlijke partij en dus van procespartij verliest door de beschik-
king van 30 november 2009 op zich als een afdoende “belang” om over 
een ontvankelijk hoger beroep en een ontvankelijk cassatieberoep te 
beschikken ?

Dit “belang” wordt door de eisers V en IX immers als volgt nader 
omschreven : door het hoger beroep van de eisers tegen de beschikking 
van de raadkamer onontvankelijk te verklaren, heeft de kamer van 
inbeschuldigingstelling geen uitspraak gedaan over de argumentatie die 
door de eisers schriftelijk tegen de bestreden beschikking was opgebouwd 
en indien het Hof het bestreden arrest zou verbreken, zouden de eisers, 
na verwijzing, voor een anders samengestelde kamer van inbeschuldi-
gingstelling, de mogelijkheid krijgen om hun argumentatie (opnieuw) 
uiteen te zetten en desgevallend een beslissing van ontvankelijkheid en 
eventueel gegrondheid van hun hoger beroep kunnen bekomen.

41. De eisers gaan daarbij uit van het standpunt dat de beoordeling van 
het bestaan van een “belang” in hoofde van een burgerlijke partij om 
tegen een beschikking van de raadkamer hoger beroep aan te tekenen, 
niet mag geapprecieerd worden in het licht van (de) artikel(en) 17 (en 18)  
Gerechtelijk wetboek, maar in het licht van “de eigen regels inzake de 
mogelijke rechtsmiddelen van een burgerlijke partij tegen beschikkingen 
van de raadkamer”. De eisers geven daarbij evenwel niet aan hoe en in 
welke mate deze “eigen regels” verschillen van de algemene voorwaarden  

  (1)  K.I. Antwerpen, 27 nov. 2000, RW, 2003-2004, 587 ; S. VaNDromme, “Het hoger beroep 
van de burgerlijke partij tegen de beschikking van de raadkamer tot ontheffing van 
het onderzoek aan de onderzoeksrechter met het oog op de verwijzing van de zaak naar 
een ander taalgebied”, RW, 2003-2004, 588, R. VerSTraeTeN, De burgerlijke partij en het 
gerechtelijk onderzoek, 1989, 360 ; R. DeCLerCq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de Ed., 
2010, p. 403, nr. 834 ; J. De CoDT, “Les nullités de l’instruction préparatoire et le droit de 
la preuve. Tendances récentes”, R.D.P., 2000, 61.

  (2)  Cass. 9 maart 2004, AR P.04.0199.N, AC 2004, nr. 135 : zie ook Parl. St., Kamer, 1996-
97, nr. 857/1, 60 ; R. DeCLerCq, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer uitge-
vers, 5o Ed., 2010, p. 421, nr. 881.

  (3)  R. VerSTraeTeN, Handboek Strafvordering, 4de uitgave, 2005, nr. 1270.
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waaraan het instellen van een rechtsvordering of een rechtsmiddel 
moet voldoen of in welke mate het “belang”, bij het instellen door een 
burgerlijke partij van een rechtsmiddel tegen een beschikking van de 
raadkamer, aan minder stringente eisen zou onderworpen zijn dan deze 
bedoeld in (de) artikel(en) 17 (en 18) Gerechtelijk Wetboek.

42. Artikel 17 Gerechtelijk Wetboek bepaalt : “De rechtsvordering 
kan niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen 
belang heeft om ze in te dienen”. 

Dit belang dient rechtstreeks en persoonlijk te zijn.
Artikel 18 Gerechtelijk Wetboek preciseert verder : “Het belang moet 

een reeds verkregen en dadelijk belang zijn. De rechtsvordering kan 
worden toegelaten indien zij, zelfs tot verkrijging van een verklaring 
van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te 
voorkomen”.

43. Het Wetboek van Strafvordering voorziet met betrekking tot de 
vereiste van het belang geen specifieke modaliteiten die zouden afwijken 
van het begrip “belang” in de zin van de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk 
Wetboek of die hiermee in strijd zouden zijn of die, zoals de eisers lijken 
voor te houden, minder streng zouden zijn.

De burgerlijke vordering is bijgevolg, naast andere specifieke voor-
waarden, ook onderworpen aan de algemene voorwaarden voor het 
instellen van een rechtsvordering, bepaald in artikel 17 Gerechtelijk 
Wetboek, dat toepasselijk is in strafzaken  (4).

44. Het instellen van een rechtsmiddel is bovendien een rechtshande-
ling, waarop de voorwaarde van het bestaan van een rechtstreeks, reeds 
verkregen, dadelijk en persoonlijk belang eveneens van toepassing is, 
aangezien artikel 1042 Gerechtelijk Wetboek bepaalt : “Voor zover de 
bepalingen van dit boek er niet van afwijken, zijn de regels van het 
geding toepasselijk op de rechtsmiddelen.” 

Er bestaan in het Wetboek van Strafvordering geen wettelijke bepa-
lingen die, wat betreft het instellen door de burgerlijke partij van 
hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer of het aantekenen 
door de burgerlijke partij van cassatieberoep tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling die dit hoger beroep onontvankelijk 
verklaart, afwijkende regels voorzien voor de voorwaarden waaraan het 
“belang”, bedoeld in de artikelen 17, 18 en 1042 Gerechtelijk Wetboek, 
moet voldoen.

De appelrechter en de cassatierechter zullen uiteraard respectievelijk 
moeten nagaan of de appellant of de eiser in cassatie door de beslissing 
van de eerste rechter of door het bestreden arrest werd gegriefd, maar 
zij zullen dus tevens moeten nagaan of het “belang” dat een partij al dan 
niet heeft bij het instellen van een rechtsmiddel voldoet aan de alge-
mene voorwaarde van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek  (5).

  (4)  R. VerSTraeTeN, Handboek Strafvordering, 4de ed., 2005, p. 181, nr. 307 ; R. DeCLerCq, 
“Raakvlakken gerechtelijk privaatrecht – Strafprocesrecht”, in “Procesrecht vandaag”, 
Kluwer, 1980, p. 33, nr. 2.

  (5)  Ibid.
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45. In zoverre het eerste onderdeel van het enig middel van de eisers 
V en IX aanvoert dat het bestreden arrest, door de beroepsmogelijk-
heden van een burgerlijke partij tegen een beschikking van de raad-
kamer afhankelijk te stellen van een belang “conform artikel 17 van 
het Gerechtelijk Wetboek”, artikel 135, § 1 Wetboek van Strafvordering 
evenals artikel 2 juncto de artikelen 17 en 18, eerste lid, Gerechtelijk 
Wetboek schendt, vertrekt het van een verkeerde rechtsopvatting en 
faalt het naar recht.

46. Het gegeven dat een rechterlijke beslissing een tegen een eerdere 
rechterlijke beslissing ingesteld rechtsmiddel onontvankelijk verklaart, 
raakt uiteraard aan de positie en dus aan de belangen van de partij die 
dit rechtsmiddel instelde, omdat die partij zijn verhoopte “gelijk” niet 
krijgt. De vraag is evenwel of dergelijke “invloed” op of “aantasting” 
van de positie van een partij een “belang” in de zin van de artikelen 17, 
18 en 1042 Gerechtelijk Wetboek in hoofde van die partij doet ontstaan.

Dit belang moet, zoals hiervoor uiteengezet, rechtstreeks, reeds 
verkregen, dadelijk en persoonlijk en dus actueel en concreet zijn : een 
louter theoretisch, hypothetisch, virtueel of schijnbaar belang volstaat 
niet.

47. Allereerst kan in abstracto worden opgemerkt dat de wijze waarop 
dit “belang” door de eisers wordt voorgesteld op zijn minst eigenaardig 
lijkt : door het zo voor te stellen alsof de kamer van inbeschuldiging-
stelling door het hoger beroep van de eisers tegen de beschikking van 
de raadkamer onontvankelijk te verklaren, geen uitspraak (meer) heeft 
gedaan over de argumentatie die door de eisers schriftelijk tegen de 
bestreden beschikking was opgebouwd, met de precisering dat indien 
het Hof het bestreden arrest zou verbreken, de eisers, na verwijzing, 
voor een anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling, de 
mogelijkheid zouden krijgen om hun argumentatie (opnieuw) uiteen te 
zetten en desgevallend een beslissing van ontvankelijkheid en eventueel 
gegrondheid zouden kunnen bekomen, geven de eisers aan het begrip 
“belang” een invulling die neerkomt op een veronderstelde mogelijkheid 
om na het verkrijgen van een tweede kans (door verwijzing na cassatie) 
alsnog een beslissing te kunnen bekomen die voor hen gunstiger uit zou 
vallen. 

Het “belang” dat de eisers naar voor schuiven als een afdoend belang 
om te kunnen beschikken over het rechtsmiddel van een ontvanke-
lijk hoger beroep en van een ontvankelijk cassatieberoep is een belang 
waarvan het bestaan rechtstreeks afgeleid wordt uit de uiteindelijke 
slaagkans van datzelfde rechtsmiddel : het bestaan van het belang zal 
pas gerealiseerd en geconcretiseerd worden en zal dan pas aan het licht 
komen en geverifieerd kunnen worden wanneer het cassatieberoep door 
het Hof ontvankelijk en gegrond wordt verklaard en de bestreden beslis-
sing wordt vernietigd én wanneer bovendien de rechter op verwijzing 
navolgend het hoger beroep eveneens ontvankelijk en gegrond verklaart.

Het aangevoerde “belang” bestaat dus niet op zichzelf, maar wordt 
rechtstreeks en geheel afhankelijk gesteld van de uitkomst van de 
rechtspleging : kunnen wij in die omstandigheden dan nog wel spreken 
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van een rechtstreeks, reeds verkregen, dadelijk en persoonlijk en dus 
actueel en concreet belang in de zin van de artikelen 17 en 18 Gerech-
telijk Wetboek, of betreft het hier inderdaad veeleer een zuiver theore-
tisch, hypothetisch, verondersteld, virtueel (schijn)belang ? Dit “belang” 
valt wel in te passen in de ruime definitie die de eisers zelf van dit begrip 
geven, namelijk “ieder voordeel dat door de persoon die de vordering 
instelt mag worden verwacht en waardoor zijn huidige rechtstoestand 
gewijzigd en verbeterd zou kunnen worden” — wat in feite geldt voor 
elke vordering of elk rechtsmiddel dat ingesteld wordt in de hoop op een 
voordelige beslissing —, maar niet in de notie van een juridisch erkend 
belang in de zin van de artikelen 17, 18 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.

Door aan te nemen dat de kamer van inbeschuldigingstelling door het 
hoger beroep van de eisers tegen de beschikking van de raadkamer onont-
vankelijk te verklaren, geen uitspraak (meer) heeft gedaan over de argu-
mentatie die door de eisers schriftelijk tegen de bestreden beschikking 
was opgebouwd en dat, na cassatie, hun hoger beroep door de rechter 
op verwijzing eventueel gegrond zou kunnen worden verklaard, stellen 
de eisers hun “belang” gelijk met een “gemiste kans”, waarvan, op het 
ogenblik van het instellen van het cassatieberoep, allerminst duidelijk 
is of deze “kans” enige mogelijkheid van slagen had.

Het valt overigens niet goed in te zien hoe aan de kamer van inbeschul-
digingstelling kan verweten worden niet te hebben geantwoord op het in 
conclusie aangevoerd verweer betreffende de nietigheid van de beschik-
king van de raadkamer omtrent het bestaan van samenhang en omtrent 
het al dan niet bestaan van voldoende bezwaren, wanneer de kamer van 
inbeschuldigingstelling onmiddellijk de plano de niet-ontvankelijkheid 
van het hoger beroep moet vaststellen, wat meebrengt dat zij niet meer 
gerechtigd was zich uit te spreken over het al dan niet gegrond zijn ervan.

Het volstaat in elk geval niet enkel aan te voeren dat men van oordeel 
is dat de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep onterecht 
onontvankelijk heeft verklaard om uit deze louter persoonlijke en eigen 
appreciatie een belang te puren dat zou kunnen leiden tot een ontvan-
kelijk cassatieberoep.

Het vereiste “belang” om hoger beroep aan te tekenen en om cassatie-
beroep in te stellen, in de zin van de artikelen 17, 18 en 1042 Gerechtelijk 
Wetboek, lijkt dus te ontbreken.

48. Ook een nadere analyse in concreto van het precieze verloop van de 
rechtspleging leidt tot dezelfde conclusie.

49. De bijzondere regels die dienen te worden gevolgd inzake voorrecht 
van rechtsmacht werden door de wetgever gewild om, enerzijds de leden 
van de rechterlijke macht te behoeden voor beledigende of onbezonnen 
vervolgingen, ingesteld door personen die zij berecht hebben en, ander-
zijds, te vermijden dat magistraten beoordeeld worden door hun naaste 
collega’s, die zich in een dubbelzinnige situatie bevinden  (1).

De artikelen 479 tot en met 503 Wetboek van Strafvordering hebben dus 
als doel de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen 

  (1)  J. CoNSTaNT, “Crimes commis par les juges”, Les Novelles, Procédure pénale, II, 
Bruxelles, 1949, nr. 3.
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en tegelijkertijd de buitensporigheden van hen die een voorbeeld van 
correctheid zouden moeten zijn op krachtdadige wijze te beteugelen  (1).

 50. Deze specifieke procedure wordt door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens beschouwd als een geheel van regels die, omdat 
zij de goede werking van Justitie (moeten) waarborgen, een legitiem 
doel hebben. Het EHRM preciseert dat de regels inzake voorrecht van 
rechtsmacht weliswaar de bescherming van de fundamentele rechten 
kunnen aantasten, maar dat niet kan gesteld worden dat het voorrecht 
van rechtsmacht, als zodanig, dient beschouwd te worden als een oneven-
redige beperking van het recht (van de benadeelde) op de toegang tot de 
rechter, zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. Om tot dit besluit te 
komen onderzocht het EHRM meer bepaald in concreto of de benadeelde, 
wiens rechten door het voorrecht van rechtsmacht worden beperkt, over 
andere redelijke alternatieve mogelijkheden beschikt om zijn door het 
EVRM gewaarborgde rechten op een doeltreffende wijze te beschermen  (2).

51. Ook het Grondwettelijk Hof sprak zich meermaals uit over de 
verzoenbaarheid van de artikelen 479 en volgende Wetboek van Straf-
vordering met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

In zijn arrest van 7 november 1996  (3) oordeelde het Grondwettelijk 
Hof : “B.3. Het voorrecht van rechtsmacht, dat van toepassing is op de 
magistraten, met inbegrip van de plaatsvervangende magistraten (…), 
is ingesteld met het oog op het verzekeren van een onpartijdige en 
serene rechtsbedeling ten aanzien van die personen. De bijzondere regels 
op het gebied van onderzoek, vervolging en berechting die het voor-
recht van rechtsmacht inhoudt, strekken ertoe te vermijden dat, ener-
zijds, ondoordachte, onverantwoorde of tergende vervolgingen jegens 
de ambtsdragers op wie dat stelsel van toepassing is, op gang zouden 
worden gebracht en, anderzijds, die ambtsdragers hetzij te streng, hetzij 
met teveel toegevendheid zouden worden behandeld”.

Het Grondwettelijk Hof vervolgt wat de samenhang betreft : “B.7. De 
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering betreffende de samen-
hang leiden ertoe dat op de rechtsonderhorigen die gelijktijdig met de 
in artikel 479 van hetzelfde Wetboek vermelde personen voor een hof 
van beroep worden opgeroepen, toepassing wordt gemaakt van die bepa-
ling, zodat zij bijgevolg van het recht op hoger beroep worden verstoken. 
Aldus wordt een verschil in behandeling in het leven geroepen tussen 
die rechtsonderhorigen en de rechtsonderhorigen die gedagvaard worden 
voor de rechter die hun door het gemeen recht met betrekking tot de 
rechtspleging wordt toegewezen. (…) 

B.8. Het in B.7 vastgestelde verschil in behandeling is niet discrimi-
nerend”.

Het Grondwettelijk Hof herhaalde dit standpunt in zijn arrest van 
11 februari 1998  (4).

  (1)  J. De CoDT, “De vervolging van magistraten”, in Statuut en Deontologie van de 
magistraat, die keure 2000, p. 152, nr. 2

  (2)  EHRM, 15 juli 2003, Ernst e.a. t. België.
  (3)  GwH, 7 nov. 1996, nr. 60/96
  (4)  GwH, 11 feb. 1998, nr. 13/98.
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In zijn arrest van 4 november 1998 spreekt het Grondwettelijk Hof zich 
voornamelijk uit over de positie van de benadeelde partij en over de 
exclusieve bevoegdheid waarover de procureur-generaal bij het hof van 
beroep beschikt om vervolging in te stellen tegen een magistraat, zijnde 
een beslissing waartegen geen hoger beroep mogelijk is.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt : 

“B.5.1. Vermits de legitieme doelstellingen die de wetgever heeft nage-
streefd, verantwoorden dat hij aan de hoven van beroep de bevoegd-
heid heeft toevertrouwd om kennis te nemen van de wanbedrijven ten 
laste van de personen op wie het voorrecht van rechtsmacht toepas-
selijk is, is het niet klaarblijkelijk onredelijk de exclusieve bevoegd-
heid om tegen die personen vervolging in te stellen, te hebben voorbe-
houden aan de procureur-generaal bij het hof van beroep, zonder toe te 
staan dat de vervolging, die een roekeloos of kwaadwillig karakter kan 
hebben, rechtstreeks wordt uitgeoefend door een persoon die zich door 
het misdrijf benadeeld acht.

De wetgever vermocht, in de logica van het geldende stelsel, naar het 
voorbeeld van de door het hof van beroep gewezen beslissing, waartegen 
evenmin hoger beroep mogelijk is, voor de partij die zich benadeeld acht 
niet te voorzien in een beroep tegen de beslissing van de procureur-gene-
raal om de vermeende dader van het misdrijf niet te vervolgen. 

B.5.2. Die maatregelen beperken de rechten van de persoon die zich 
benadeeld acht niet op buitensporige wijze : die persoon, die slechts een 
particulier belang kan nastreven, zelfs wanneer hij de strafvordering 
op gang brengt, beschikt over de mogelijkheid om voor de burgerlijke 
rechter een vordering tot schadevergoeding in te stellen, afgezien van het 
feit dat hij het misdrijf kan aanklagen opdat een initiatief kan worden 
genomen door de Minister van Justitie of door het hof van beroep”. 

52. Deze rechtspraak van het EHRM en van het Grondwettelijk Hof 
is hier in zoverre relevant dat, zowel bij het onderzoek van de verzoen-
baarheid van de procedure van voorrecht van rechtsmacht met de beper-
king van het recht van de benadeelde partij op toegang tot de rechter, 
zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, als bij het onderzoek van de 
bestaanbaarheid van deze procedure met de artikelen 10 en 11 Grondwet 
voor wat betreft de beperking van de rechten van de benadeelde, die zelf 
de strafvordering niet kan instellen, maar afhankelijk is van de beslis-
sing dienaangaande van de procureur-generaal bij het hof van beroep, 
waartegen hij zelfs geen rechtsmiddel kan aanwenden, steeds nagegaan 
wordt of die beperking niet gecompenseerd wordt door voldoende rede-
lijke alternatieve oplossingen om de burgerlijke rechtsvordering van die 
benadeelde partij veilig te stellen.

Een dergelijke “voldoende redelijke alternatieve oplossing” bestaat 
inderdaad : zowel het EHRM als het Grondwettelijk Hof verwijzen hierbij 
naar de mogelijkheid om voor de burgerlijke rechter een vordering tot 
schadevergoeding in te stellen.

53. Deze laatste mogelijkheid moet bijgevolg ook in rekening gebracht 
worden bij de beoordeling van het “belang” dat de burgerlijke partijen 
hadden om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de  raadkamer 
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of om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij dit hoger beroep niet-ontvankelijk werd 
verklaard.

54. De beschikking van de raadkamer tot ontlasting van de onder-
zoeksrechters en de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling om het hoger beroep tegen deze beschikking niet ontvankelijk te 
verklaren, hebben als uiteindelijk gevolg dat het gerechtelijk onderzoek 
beëindigd wordt, dat de onderzoeksgerechten niet langer bevoegd zijn 
om te beslissen over de eventuele doorverwijzing van de zaak naar het 
vonnisgerecht, en dat, minstens voorlopig, een einde gesteld wordt aan 
de strafvordering, die alleen nog kan ingesteld worden door de procu-
reur-generaal bij het hof van beroep.

De onderzoeksgerechten doen hierbij enkel uitspraak over de strafvor-
dering : hun rechtsmacht reikt niet verder. Over de burgerlijke rechts-
vordering wordt geen enkele uitspraak gedaan en die burgerlijke rechts-
vordering wordt bijgevolg ook niet afgewezen.

De wettelijke voorschriften inzake het voorrecht van rechtsmacht, die 
overigens van openbare orde zijn  (1), ontnemen de benadeelden evenwel 
niet het recht om zich te wenden tot de burgerlijke rechter teneinde 
alsnog de door hen gevorderde (zelfde) schadevergoeding te bekomen.

55. Overigens, zelfs wanneer de benadeelden, die door de tussenge-
komen beslissingen hun formele positie als burgerlijke partij en als 
procespartij hebben verloren, ervoor opteren om toch niet de alterna-
tieve weg van de vordering tot schadevergoeding voor de burgerlijke 
rechter te volgen, staan zij nog niet met lege handen.

56. In de eerste plaats is het, gelet op de bedoeling zelf van artikel 479 
Wetboek van Strafvordering, om de personen die van een voorrecht van 
rechtsmacht genieten te beschermen tegen lichtzinnige en kwaadwil-
lige aanklachten, voor de hand liggend dat werd aangenomen dat, in 
afwijking van het gemeenrecht, hij die beweert benadeeld te zijn, niet 
de mogelijkheid heeft om via een burgerlijkepartijstelling  (2) voor de 
onderzoeksrechter de strafvordering op gang te brengen of rechtstreeks 
te dagvaarden  (3).

Toch wordt aangenomen dat indien een burgerlijkepartijstelling wordt 
ingediend bij de onderzoeksrechter en (naderhand) de onbevoegdheid 
van deze onderzoeksmagistraat wordt vastgesteld en ontslag van onder-
zoek door de raadkamer wordt bevolen, het initiatief van de benadeelde 
op dat ogenblik de waarde heeft van een “klacht”, die ter beschikking 
overgemaakt zal worden aan de procureur-generaal  (4). Het staat de 
benadeelde bovendien uiteraard vrij te trachten de procureur-generaal 
te overtuigen van de noodzaak of de wenselijkheid om tot vervolging 
over te gaan.

  (1)  J. De CoDT, “De vervolging van magistraten”, in Statuut en Deontologie van de 
magistraat, die keure 2000, p. 152, nr. 3.

  (2)  R. VerSTraeTeN, “Voorrecht van rechtsmacht”, in Strafrecht voor Rechtspractici – 
IV (ed. L. DupoNT en B. SprIeT), p. 111, nr. 28.

  (3)  Cass. 1 april 1996, AR P.96.0171.F, Pas. 1996, nr. 108, met concl. Adv.-gen. Liekendael.
  (4)  R. VerSTraeTeN, “Voorrecht van rechtsmacht”, in Strafrecht voor Rechtspractici – 

IV (ed. L. DupoNT en B. SprIeT), p. 111, nr. 29.
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57. Voorts blijven de vóór het ontslag van onderzoek door de onder-
zoeksrechter gestelde of bevolen onderzoekshandelingen overigens 
geldig  (1) en zij kunnen desgevallend later in de rechtspleging zonder 
meer in aanmerking genomen worden.

58. Bovendien heeft het Hof beslist  (2) : “De toepassing van de bijzondere 
bevoegdheids- en procedureregels die bij de artikelen 479 en volgende 
Wetboek van Strafvordering zijn bepaald ontneemt het slachtoffer niet 
het recht om correct en gewetensvol te worden bejegend, in het bijzonder 
door terbeschikkingstelling van de nodige informatie, noch het recht 
om de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor dezelfde rechter 
te vervolgen, noch het recht om de hoedanigheid van benadeelde persoon 
te verkrijgen, noch het recht om de bevoegde onderzoeksmagistraat om 
inzage van het dossier te verzoeken, noch het recht om die magistraat te 
verzoeken een bijkomende onderzoekshandeling te verrichten, noch ten 
slotte het recht om zich bij hem burgerlijke partij te stellen”.

Ook hierin kan de benadeelde partij bijgevolg waarborgen vinden die 
zijn positie beschermen.

59. Tenslotte dient er ook gewezen te worden op het feit dat de eisers, 
in de zaak die thans voorligt, door de toevalligheden van het concrete 
verloop van de rechtspleging, waarin pas op een later tijdstip gebleken 
is dat toepassing diende gemaakt te worden van de regels inzake voor-
recht van rechtsmacht, vanaf hun formele burgerlijkepartijstelling tot 
aan de beschikking tot ontlasting van de onderzoeksrechters door de 
raadkamer van 30 november 2009, hebben kunnen “genieten” van hun 
statuut van burgerlijke partij met alle daaraan volgens hen beweerde-
lijk verbonden voordelen. Het is inderdaad pas bij de beschikking van 
30 november 2009 dat gebleken is dat de procedure van artikel 479 en 
volgende Wetboek van Strafvordering, die zoals hiervoor uiteengezet 
van openbare orde is, diende te worden toegepast.

De wet bepaalt dat wanneer deze procedure dient gevolgd te worden, 
geen burgerlijkepartijstelling mogelijk is om de strafvordering in te 
stellen of op gang te brengen. De laattijdige ontdekking van het feit 
dat één van de bij de misdrijven betrokken personen één van de hoeda-
nigheden bezat als bedoeld in artikel 479 Wetboek van Strafvordering, 
creëert als dusdanig geen “belang” in hoofde van de benadeelde partijen, 
nu zij enkel een hoedanigheid (van burgerlijke partij) verliezen die zij, 
wettelijk gezien, in feite niet (of nooit) hadden mogen hebben. De eisers 
puren dus eigenlijk een zogenaamd “belang” uit een voordeel (de burger-
lijkepartijstelling) waarop zij, volgens de wet, geen recht hadden. 

60. Het eigenlijke belang van de eisers-burgerlijke partijen ligt evenwel 
elders : dit belang vertaalt zich immers uiteindelijk als de mogelijk-
heid waarover de burgerlijke partijen beschikken om een rechterlijke 
uitspraak te bekomen over hun burgerlijke rechtsvordering, zijnde 
hun rechtsvordering tot herstel van de door het misdrijf veroorzaakte 
schade  (3).

  (1)  Cass. 6 jan. 1998, AR C.95.0467.N, AC 1998, nr. 3.
  (2)  Cass. 28 juni 2006, AR P.06.0427.F, AC 2006, nr. 362.
  (3)  R. DeCLerCq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed., 2010, p. 1203, nr. 2914.
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61. Uit de voorgaande elementen kan dan ook als belangrijkste 
vaststelling worden onthouden dat de raadkamer en de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die als onderzoeksgerecht enkel uitspraak 
kunnen doen over de strafvordering, door de beroepen beschikking en 
door het bestreden arrest geen enkele uitspraak hebben gedaan (en 
ook niet mochten of konden doen) over (de ontvankelijkheid, noch 
over de gegrondheid van) deze burgerlijke rechtsvordering. Doordat 
zij geen enkele uitspraak hebben gedaan over de burgerlijke rechts-
vordering van de burgerlijke partijen hebben zij dan ook geen enkele 
hypotheek gelegd op deze vordering, die nog steeds kan ingesteld 
worden.

De burgerlijke partijen beschikken bijgevolg nog steeds over alle 
mogelijkheden om een uitspraak over hun burgerlijke rechtsvordering 
te bekomen. Zij beschikken evenzeer nog over alle mogelijkheden om 
omtrent deze burgerlijke rechtsvordering elk dienstig verweer te voeren 
voor de rechter.

Zij zullen deze mogelijkheden eventueel nog kunnen aanwenden voor 
de strafrechter, die de zaak uiteindelijk als vonnisrechter zal behan-
delen, wanneer de procureur-generaal bij het hof van beroep alsnog 
beslist de strafvordering in te stellen. Wanneer zij daarentegen gecon-
fronteerd zouden worden met een “stilzitten” vanwege de procureur-
generaal bij het hof van beroep of met een sepotbeslissing  (1), staat niets 
eraan in de weg dat zij diezelfde burgerlijke rechtsvordering instellen 
voor de burgerlijke rechter.

De beschikking van de raadkamer laat de rechten van de burger-
lijke partijen dus onverkort bestaan en kan hen bijgevolg niet grieven, 
zodat het hoger beroep tegen deze beschikking niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang. Hetzelfde geldt evenzeer voor het bestreden 
arrest dat het recht van de burgerlijke partijen om voor de rechter de 
gegrondverklaring van hun burgerlijke rechtsvordering na te streven, 
onverlet laat en hen dus niet benadeelt : het cassatieberoep tegen het 
bestreden arrest is bijgevolg eveneens niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang.

62. Enkel en alleen al de hiervoor aangehaalde redenen moeten leiden 
tot het besluit dat de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling dat “ofschoon de burgerlijke partij krachtens artikel 135, § 1 van 
het Wetboek van Strafvordering hoger beroep kan instellen tegen alle 
beschikkingen van de raadkamer, (…) zij evenwel conform artikel 17 
van het gerechtelijk Wetboek belang (dient) te hebben om dit hoger 
beroep in te stellen” en dat “(d)e belangen van de burgerlijke partij (…)
niet geschaad (kunnen) worden door de beschikkingen van de bestreden 
beslissing die wegens samenhang negen van de tien dossiers samenvoegt 
en zich hierover onbevoegd verklaart ingevolge de voorrang van rechts-
macht van de 25e inverdenkinggestelde V.” en “het hoger beroep van de 
burgerlijke partij (…), wat dit betreft, onontvankelijk (is) bij gebrek 
aan belang”, naar recht verantwoord is. 

  (1)  Cass. 23 okt. 1984, AR 8966, AC 1984-85, nr. 138.
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Het cassatieberoep van de eisers IV, V, IX, XI en XIII, in hun hoeda-
nigheid van burgerlijke partij, is derhalve, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk.

63. Hoewel uit het voorgaande volgt dat het eerste onderdeel van het 
enig middel van de eisers V en IX, dat betrekking heeft op de ontvanke-
lijkheid van het cassatieberoep, faalt naar recht in zoverre het artikel 17 
Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing acht (randnummer 45) en dat 
het tweede onderdeel van het enig middel van de eisers IV, V en IX, dat 
eveneens betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatiebe-
roep, niet kan worden aangenomen, nu de hiervoor aangehaalde beslis-
sing van de kamer van inbeschuldigingstelling betreffende het gebrek 
aan belang, naar recht verantwoord is (randnummer 62), moeten deze 
onderdelen toch niet meer beantwoord worden, nu zij, zoals hiervoor 
gebleken is, onterecht ervan uitgaan dat de eisers-burgerlijke partijen 
er belang bij hadden om tegen de beschikking van de raadkamer hoger 
beroep in te stellen en om tegen het bestreden arrest cassatieberoep aan 
te tekenen.

64. Het eerste onderdeel van de eiser IV en het derde onderdeel van de 
eisers V en IX, die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep, maar op een motiveringsgebrek, behoeven evenmin 
nog een antwoord.

Conclusie : verwerping van alle cassatieberoepen.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest nr. 4165 (KI/2470/10) van 
het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 
28 oktober 2010.

Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest nr. 4166 (KI/2471/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.

Het cassatieberoep III is gericht tegen het arrest nr. 4170 (KI/2475/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.

Het cassatieberoep IV is gericht tegen het arrest nr. 4171 (KI/2476/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.

Het cassatieberoep V is gericht tegen het arrest nr. 4169 (KI/2474/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.

Het cassatieberoep VI is gericht tegen het arrest nr. 4168 (KI/2473/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.

Het cassatieberoep VII is gericht tegen het arrest nr. 4174 (KI/2479/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.
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Het cassatieberoep VIII is gericht tegen het arrest nr. 4175 (KI/2480/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.

Het cassatieberoep IX is gericht tegen het arrest nr. 4176 (KI/2481/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.

Het cassatieberoep X is gericht tegen het arrest nr. 4158 (KI/2463/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.

Het cassatieberoep XI is gericht tegen het arrest nr. 4159 (KI/2464/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.

Het cassatieberoep XII is gericht tegen het arrest nr. 4160 (KI/2465/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.

Het cassatieberoep XIII is gericht tegen het arrest nr. 4164 (KI/2469/10) 
van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 28 oktober 2010.

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

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

De eiser III voert geen middelen aan.

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

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

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

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

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

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

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

De eiser XI voert geen middelen aan.

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

De eiser XIII voert geen middelen aan.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 18 oktober 2011 ter 
griffie van het Hof een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
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II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen van de eisers I, II, III, VI, 
VII, VIII, X en XII

1. Bij beschikkingen van 30 november 2009 heeft de raadkamer negen 
dossiers wegens samenhang samengevoegd, zich onbevoegd verklaard 
ingevolge het voorrecht van rechtsmacht van één van de inverdenking-
gestelden, een beschikking tot ontlasting van de onderzoeksrechters 
voor de wegens samenhang gevoegde dossiers genomen en deze overge-
maakt aan de procureur des Konings om te handelen als naar recht. 

De kamer van inbeschuldigingstelling verklaart het hoger beroep van 
de eisers-inverdenkingestelden tegen die beschikkingen onontvankelijk 
omdat die beschikkingen geen verwijzingsbeschikkingen zijn.

2. Ingevolge voormelde beschikkingen van de raadkamer wordt een 
einde gesteld aan de strafvordering. De eisers worden niet verwezen naar 
de rechter ten gronde en evenmin veroordeeld. Zij hebben geen belang 
tegen die beslissing op te komen.

Hun cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Middelen van de eisers I, II, VI, VII, VIII, X en XII

3. De middelen van de eisers gaan ervan uit dat de eisers belang hebben 
tegen die beslissingen cassatieberoep in te stellen. Zij behoeven geen 
antwoord.

4. De prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof waarom verzocht 
wordt, gaan eveneens ervan uit dat de eisers belang hebben tegen die 
beslissingen cassatieberoep in te stellen. Het Hof is bijgevolg niet 
gehouden deze vragen te stellen. 

Middel van de eisers V en IX

5. Het middel heeft enkel betrekking op de beslissing waarbij het hoger 
beroep van de eisers, burgerlijke partijen, tegen de beschikking van de 
raadkamer van 30 november 2009 onontvankelijk wordt verklaard.

Derde onderdeel

6. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 128, 129, 130, 229 
en 231 Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van het alge-
meen rechtsbeginsel van de tegenspraak : het arrest beantwoordt eisers’ 
verweer betreffende de ontvankelijkheid van het hoger beroep niet.

7. Artikel 135, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het open-
baar ministerie en de burgerlijke partij hoger beroep kunnen instellen 
tegen alle beschikkingen van de raadkamer. 

Daartoe volstaat het dat de burgerlijke partij een rechtmatig belang 
heeft.

8. De eisers hebben in hun appelconclusie op uitvoerige wijze aange-
voerd dat de onbevoegdverklaring door de raadkamer wel degelijk hun 
belangen en rechten als burgerlijke partij had geschaad.
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Met de enkele overweging dat “de belangen van de burgerlijke partij 
(…) niet [kunnen] geschaad worden door de beschikkingen van de 
bestreden beslissing, die wegens samenhang negen van de tien dossiers 
samenvoegt en zich hierover onbevoegd verklaart ingevolge de voorrang 
van rechtsmacht van de 25e inverdenkinggestelde V. C.”, beantwoorden 
de appelrechters eisers’ verweer niet.

Het onderdeel is gegrond.

Overige onderdelen

9. De overige onderdelen kunnen niet tot een ruimere cassatie noch 
tot een cassatie zonder verwijzing leiden. Ze behoeven geen antwoord.

Middel van de eiser IV

10. Het middel heeft enkel betrekking op de beslissing waarbij het 
hoger beroep van de eiser, burgerlijke partij, tegen de beschikking van 
de raadkamer van 30 november 2009 onontvankelijk wordt verklaard.

Eerste onderdeel

11. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 127, 135, § 1 en § 3, 
223 en 235bis, § 3 en § 4, Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning 
van de motiveringsverplichting als onderdeel van het algemeen rechts-
beginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft 
en het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht op tegenspraak : met 
de loutere overweging dat de belangen van de eiser niet kunnen worden 
geschaad door de beschikking van de raadkamer die wegens samenhang 
negen van de tien dossiers samenvoegt en zich onbevoegd verklaart inge-
volge de voorrang van rechtsmacht van inverdenkinggestelde V. C., laat 
de bestreden beslissing de precieze grief van de eiser onbeantwoord dat 
zijn belangen als burgerlijke partij werden geschaad omdat de beslis-
sing van onbevoegdheid van de raadkamer een einde had gesteld aan het 
gerechtelijk onderzoek en de eiser het recht werd ontnomen op een tegen-
sprekelijk debat voor het onderzoeksgerecht over de strafvordering.

12. Het onderdeel heeft dezelfde strekking als het derde onderdeel van 
het middel van de eisers V en IX. 

Het is om dezelfde redenen gegrond.

Overige onderdelen

13. De overige onderdelen kunnen niet tot een ruimere cassatie noch 
tot een cassatie zonder verwijzing leiden. 

Ze behoeven geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de arresten nrs. 4171 (KI/2476/10), 4169 (KI/2474/10) en 4176 

(KI/2481/10) van 28 oktober 2010, in zoverre zij het hoger beroep van de 
eisers IV, V en IX niet ontvankelijk verklaren. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde arresten.
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Verwerpt de cassatieberoepen van de eisers IV, V en IX voor het 
overige. 

Verwerpt de cassatieberoepen van de eisers I, II, III, VI, VII, VIII, X, 
XI, XII en XIII. 

Veroordeelt de eisers I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII en XIII in de 
kosten van hun cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers IV, V en IX in de helft van de kosten van hun 
cassatieberoep en veroordeelt de verweerders IV, V en IX in de overige 
helft van die kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaken naar het hof van beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

Bepaalt de kosten in het geheel op 1570,63 euro, waarvan op het cassatie-
beroep I 133,14 euro is verschuldigd, op het cassatieberoep II 133,14 euro, 
op het cassatieberoep III 133,14 euro, op het cassatieberoep IV 130,01 
euro, op het cassatieberoep V 97,01 euro, op het cassatieberoep VI 133,14 
euro, op het cassatieberoep VII 133,14 euro, op het cassatieberoep VIII 
133,14 euro, op het cassatieberoep IX 97,01 euro, op het cassatieberoep X 
133,14 euro, op het cassatieberoep XI 97,01 euro, op het cassatieberoep 
XII 133,14 euro en op het cassatieberoep XIII 84,47 euro is verschuldigd.

13 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gedeeltelijk 
Gelijkluidende conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal  (1). — 
Advocaten : de heer Arnou (bij de balie te Brugge) ; de heer Van Bavel, 
de heer Libotte, de heer Verstraeten en de heer Gillard (bij de balie te 
Brussel) ; de heer Declerck (bij de balie te Kortrijk) ; de heer Vande Maele 
(bij de balie te Brussel) en de heer Tournicourt (bij de balie te Brussel).

N° 163

2o kamer — 13 maart 2012
(P.11.1183.N)

1o eNergIe. — eNergIeproDuCTeN oNDer VerBruIkSregIme. — eNergIepro-
DuCTeN waarVaN HerkomST NIeT geSTaafD Door regeLmaTIge aaNkoopfaC-
TureN. — eNergIeproDuCTeN oNTTrokkeN aaN De VoorgeSCHreVeN DeBITerINg 
DIe De HeffINg VaN aCCIjNSreCHTeN VerzekerT. — VoorHaNDeN HeBBeN eN 
VerVoer. — arTIkeL 436 programmaweT 2004 eN 39 aCCIjNSweT 1997. — DeeL-
NemINg aLS BeLaNgHeBBeNDe — arTIkeL 227, § 1 awDa. — ToepaSSeLIjkHeID.

2o DouaNe eN aCCIjNzeN. — eNergIeproDuCTeN oNDer VerBruIkSregIme. 
— eNergIeproDuCTeN waarVaN HerkomST NIeT geSTaafD Door regeLmaTIge 
aaNkoopfaCTureN. — eNergIeproDuCTeN oNTTrokkeN aaN De VoorgeSCHreVeN 
DeBITerINg DIe De HeffINg VaN aCCIjNSreCHTeN VerzekerT. — VoorHaNDeN 
HeBBeN eN VerVoer. — arTIkeL 436 programmaweT 2004 eN 39 aCCIjNSweT 1997. 

  (1)  Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie : het O.M. concludeerde tot de niet-ontvan-
kelijkheid, wegens gebrek aan belang, van alle cassatieberoepen, ook deze van de eisers-
burgerlijke partijen.
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— DeeLNemINg aLS BeLaNgHeBBeNDe. — arTIkeL 227, § 1 awDa. — ToepaS-
SeLIjkHeID.

3o mISDrIjf. — DeeLNemINg. — DeeLNemINg aLS BeLaNgHeBBeNDe. — DouaNe 
eN aCCIjNzeN. — VoorHaNDeN HeBBeN eN VerVoer VaN eNergIeproDuCTeN oNDer 
VerBruIkSregIme. — eNergIeproDuCTeN waarVaN HerkomST NIeT geSTaafD 
Door regeLmaTIge aaNkoopfaCTureN. — eNergIeproDuCTeN oNTTrokkeN aaN 
De VoorgeSCHreVeN DeBITerINg DIe De HeffINg VaN aCCIjNSreCHTeN VerzekerT. 
— arTIkeL 436 programmaweT 2004 eN 39 aCCIjNSweT 1997. — arTIkeL 227, § 1 
awDa. — ToepaSSeLIjkHeID.

4o mISDrIjf. — DeeLNemINg. — DouaNe eN aCCIjNzeN. — arTIkeL 227, § 1 
awDa. — DeeLNemINg aLS BeLaNgHeBBeNDe. — BegrIp.

5o DouaNe eN aCCIjNzeN. — aLgemeNe weT DouaNe eN aCCIjNzeN. — 
arTIkeL 227, § 1. — DeeLNemINg aLS BeLaNgHeBBeNDe. — BegrIp.

6o DouaNe eN aCCIjNzeN. — aLgemeNe weT DouaNe eN aCCIjNzeN. — 
arTIkeL 227, § 1. — DeeLNemINg aLS BeLaNgHeBBeNDe. — oNaaNTaSTBare 
BeoorDeLINg Door De feITeNreCHTer. — greNS. — BeVoegDHeID VaN HeT Hof. 
— margINaLe ToeTSINg.

7o oNaaNTaSTBare BeoorDeLINg Door De feITeNreCHTer. — 
DouaNe eN aCCIjNzeN. — arTIkeL 227, § 1 awDa. — DeeLNemINg aLS BeLaNg-
HeBBeNDe. — greNS. — BeVoegDHeID VaN HeT Hof. — margINaLe ToeTSINg.

8o mISDrIjf. — DeeLNemINg. — DouaNe eN aCCIjNzeN. — arTIkeL 227, § 1 
awDa. — DeeLNemINg aLS BeLaNgHeBBeNDe. — oNaaNTaSTBare BeoorDeLINg 
Door De feITeNreCHTer. — greNS. — BeVoegDHeID VaN HeT Hof. — margINaLe 
ToeTSINg.

1o, 2o en 3o Artikel 227, § 1, AWDA, dat bepaalt dat bij uitbreiding van artikel 
226 AWDA en onverminderd het bepaalde in de artikelen 66, 67, 69 en 505 
Strafwetboek, zij, ten laste van wie wordt bewezen dat ze aan een smok-
kelfeit hebben deelgenomen als verzekeraars, als hebbende laten verzekeren 
of als belanghebbende op om het even welke wijze, worden gestraft met de 
tegen de daders gestelde straffen, is van toepassing op het door artikel 436 
Programmawet 2004 en artikel 39 Accijnswet 1997 bedoelde misdrijf van zich 
als dader, mededader, medeplichtige of belanghebbende te hebben schuldig 
gemaakt aan het voorhanden hebben en het vervoer van energieproducten 
waarvan de herkomst niet is gestaafd door regelmatige aankoopfacturen 
onder verbruiksregime en die worden onttrokken aan de voorgeschreven 
debitering die de heffing van de accijnsrechten verzekert  (1).

4o en 5o Met artikel 227, § 1, AWDA viseert de wetgever alle vormen van deel-
neming, ook die welke niet binnen het toepassingsgebied van de artikelen 66, 
67 en 69 Strafwetboek vallen ; belanghebbende in de zin van artikel 227, § 1, 
AWDA is de derde die, wetende dat hij zijn medewerking verleent aan het 
misdrijf, zich verstaat met de dader of daders van de fraude hetzij om een 
voordeel uit de fraude te verkrijgen hetzij om de fraude te vergemakkelijken 

  (1)  De wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, 
het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, werd opgeheven 
door artikel 49 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake 
accijnzen.
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of toe te laten dat ze blijft voortbestaan, en die ook het opzet heeft om dit te 
doen  (1).

6o, 7o en 8o De rechter oordeelt onaantastbaar of een beklaagde heeft deel-
genomen “als belanghebbende op om het even welke wijze” in de zin van 
artikel 227, § 1, AWDA ; het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststel-
lingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond 
daarvan niet kunnen worden aangenomen.

(V. e.a. T. BeLgISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 26 mei 2011.

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

De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert aan dat het arrest de eiser I als chauffeur van 
een vrachtwagen met illegale benzine ten onrechte heeft beschouwd 
als een belanghebbende ; het criterium van belanghebbende komt niet 
voor in de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de 
controle daarop (hierna Accijnswet 1997) ; de eiser I mocht als chauffeur 
van de vrachtwagen ervan uitgaan dat de accijns op de benzine reeds was 
voldaan en hij kan zich dan ook niet schuldig hebben gemaakt aan het 
onttrekken aan accijns.

2. De eiser I werd met de telastlegging A vervolgd om zich op 
4 augustus 2006 als dader, mededader, medeplichtige of belanghebbende 
te hebben schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben en het vervoer 
in een tankwagen van 22.000 liter benzine waarvan de herkomst niet was 
gestaafd door regelmatige aankoopfacturen van deze energieproducten 
onder verbruiksregime en die werd onttrokken aan de voorgeschreven 
debitering, die de heffing van de accijnsrechten verzekert.

Dit misdrijf is strafbaar gesteld door artikel 436 van de programmawet 
van 27 december 2004 (hierna Programmawet 2004) en op het ogenblik 
van de feiten tevens door artikel 39 Accijnswet 1997. 

  (1)  Zie Cass. 5 dec. 1921, Pas., 1922, I, 88, waar het de omschrijving van het begrip 
“belanghebbende” in de zin van artikel 28 van de wet van 6 april 1843 betrof, zijnde de 
voorloper van artikel 227, § 1, AWDA ; Cass. 23 maart 1925, Pas., 1925, I, 189 ; RPDB, v° 
Douanes et accises, nr. 448.
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3. Artikel 227, § 1, AWDA bepaalt dat bij uitbreiding van artikel 226 
AWDA en onverminderd het bepaalde in de artikelen 66, 67, 69 en 505 
Strafwetboek, zij, ten laste van wie wordt bewezen dat ze aan een smok-
kelfeit hebben deelgenomen als verzekeraars, als hebbende laten verze-
keren of als belanghebbende op om het even welke wijze, worden gestraft 
met de tegen de daders gestelde straffen.

Artikel 227, § 1, AWDA is van toepassing op het door artikel 436 
Programmawet 2004 en artikel 39 Accijnswet 1997 bedoelde misdrijf.

Het middel dat ervan uit gaat dat de deelnemingsvorm “belangheb-
bende op om het even welke wijze” niet van toepassing is op dit misdrijf, 
faalt in zoverre naar recht.

4. Met artikel 227, § 1, AWDA viseert de wetgever alle vormen van deel-
neming, ook die welke niet binnen het toepassingsgebied van de arti-
kelen 66, 67 en 69 Strafwetboek vallen. Belanghebbende in de zin van 
artikel 227, § 1, AWDA is de derde die, wetende dat hij zijn medewerking 
verleent aan het misdrijf, zich verstaat met de dader of daders van de 
fraude hetzij om een voordeel uit de fraude te verkrijgen hetzij om de 
fraude te vergemakkelijken of toe te laten dat ze blijft voortbestaan, en 
die ook het opzet heeft om dit te doen.

5. De rechter oordeelt onaantastbaar of een beklaagde heeft deelge-
nomen “als belanghebbende op om het even welke wijze” in de zin van 
artikel 227, § 1, AWDA.

Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen 
gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan 
niet kunnen worden aangenomen.

6. In zoverre het middel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling 
van de feiten door de rechter, is het niet ontvankelijk.

7. Het arrest (p. 5-6) oordeelt op de volgende eigen en van het beroepen 
vonnis overgenomen gronden dat de eiser I zich als belanghebbende aan 
de telastlegging A heeft schuldig gemaakt :

 — de eiser I verklaarde dat hij een paar weken vóór de feiten werd 
gecontacteerd door de eiser II om voor hem af en toe een transportje te 
doen in België, dat hij mocht factureren (beroepen vonnis, p. 6) ;

 — de eiser I was de bestuurder van de vrachtwagen waarin de illegale 
benzine werd vervoerd (arrest, p. 6) ;

 — de benzine in de vrachtwagen was van illegale herkomst en er kan 
dus geen accijns zijn voldaan aangezien deze benzine niet op een regu-
liere manier in omloop mocht worden gebracht (beroepen vonnis, p. 9) ;

 — er is daarenboven geen bewijs dat de benzine door een Belgische 
firma werd geleverd (beroepen vonnis, p. 9) ;

 — de niet-conforme samenstelling, de afwezigheid van officiële docu-
menten en de betwiste leverancier wijzen erop dat het hier om een frau-
duleuze levering van benzine gaat (beroepen vonnis, p. 9) ;

 — volgens artikel 6 Accijnswet 1997 doet de fabricage, de invoer of de 
onttrekking op onregelmatige wijze de accijnsverplichting ontstaan 
(beroepen vonnis, p. 9) ;

 — de eiser I kon niet onwetend zijn omtrent het frauduleus karakter 
van de levering aangezien het transport werd uitgevoerd zonder trans-
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port- of accijnsdocumenten, zonder vrachtbrief, zonder laadbon (arrest, 
p. 5-6) en met een verkeerde ADR-plaat (beroepen vonnis, p. 9) ;

 — dergelijke tekortkomingen zijn niet aannemelijk voor een profes-
sionele vervoerder (beroepen vonnis, p. 10) ;

 — alle documenten die hadden kunnen leiden tot enige identificatie 
van de herkomst van de producten werden moedwillig achterwege 
gelaten (beroepen vonnis, p. 10) ;

 — door in te stemmen met een vervoer dat niet vergezeld was van een 
vrachtbrief hielp de eiser I mee aan het verdoezelen van de herkomst 
van het product (beroepen vonnis, p. 10) ;

 — de handelswijze van de eiser I, namelijk het uitvoeren van een 
transport zonder de vereiste documenten, zonder nazicht van de lading 
en zonder de herkomst van de lading goed te kennen, is alleen maar 
verklaarbaar als de eiser I als professioneel vervoerder weet had van het 
frauduleus karakter van het transport (beroepen vonnis, p. 11).

Op die gronden kon het arrest de eiser I schuldig verklaren aan de 
telastlegging A “als belanghebbende op om het even welke wijze” en is 
die beslissing naar recht verantwoord.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

13 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Cambier (bij 
de balie te Oudenaarde).

N° 164

2o kamer — 13 maart 2012
(P.11.1426.N)

1o faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN gereCHTeLIjk 
akkoorD. — BegrIp. — VereISTeN VaN HeT faILLISSemeNT. — op Duurzame 
wIjze opgeHouDeN HeBBeN Te BeTaLeN. — BegrIp. — greNzeN.

2o faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN gereCHTeLIjk 
akkoorD. — mISDrIjVeN IN VerBaND meT faILLISSemeNT, BeDrIegLIjk oNVer-
mogeN. — maTerIeeL eLemeNT. — op Duurzame wIjze opgeHouDeN HeBBeN Te 
BeTaLeN. — BegrIp. — greNzeN.
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3o mISDrIjf. — aLgemeeN BegrIp. — maTerIeeL eN moreeL BeSTaNDDeeL. — 
eeNHeID VaN opzeT. — maTerIeeL eLemeNT. — mISDrIjVeN IN VerBaND meT 
faILLISSemeNT. — op Duurzame wIjze opgeHouDeN HeBBeN Te BeTaLeN. — 
BegrIp. — greNzeN.

4o oNaaNTaSTBare BeoorDeLINg Door De feITeNreCHTer. — 
mISDrIjVeN IN VerBaND meT HeT faILLISSemeNT. — arTIkeL 489bis, 1o eN 4o, 
eerSTe zIN, STrafweTBoek. — BIjzoNDer opzeT. — oogmerk om De faILLIeT-
VerkLarINg uIT Te STeLLeN.

5o oNaaNTaSTBare BeoorDeLINg Door De feITeNreCHTer. — 
BeLaSTINg oVer De ToegeVoegDe waarDe. — arTIkeL 73 BTw-weTBoek. — 
BeDrIegLIjk oogmerk of oogmerk om Te SCHaDeN.

6o faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN gereCHTeLIjk 
akkoorD. — mISDrIjVeN IN VerBaND meT faILLISSemeNT, BeDrIegLIjk oNVer-
mogeN. — arTIkeL 489bis, 1o eN 4o, eerSTe zIN, STrafweTBoek. — BIjzoNDer 
opzeT. — oogmerk om De faILLIeTVerkLarINg uIT Te STeLLeN. — oNaaNTaST-
Bare BeoorDeLINg Door De feITeNreCHTer.

7o BeLaSTINg oVer De ToegeVoegDe waarDe. — BTw-weTBoek. — 
arTIkeL 73, eerSTe LID. — BeDrIegLIjk oogmerk of oogmerk om Te SCHaDeN. 
— oNaaNTaSTBare BeoorDeLINg Door De feITeNreCHTer.

8o mISDrIjf. — aLgemeeN. — BegrIp. — maTerIeeL eN moreeL BeSTaNDeeL. 
— eeNHeID VaN opzeT. — maTerIeeL eN moreeL eLemeNT. — zeLfDe feITeLIjke 
gegeVeNS.

1o, 2o en 3o Het op duurzame wijze hebben opgehouden te betalen vereist niet 
dat de staking van betaling totaal is  (1). (Art. 2 Faillissementswet 1997)

4o, 5o, 6o en 7o De rechter oordeelt onaantastbaar of het door artikel 489bis, 
1o en 4o, eerste zin, Strafwetboek vereiste bijzonder opzet van het oogmerk 
om de faillietverklaring uit te stellen of het door artikel 73, eerste lid, Btw-
wetboek vereiste bedrieglijk oogmerk of het oogmerk om te schaden om de 
bepalingen van dit wetboek of de uitvoeringsbesluiten ervan te overtreden, 
aanwezig zijn.

8o De rechter vermag het bestaan van het moreel misdrijfbestanddeel af te 
leiden uit dezelfde feitelijke gegevens als die waaruit hij het bestaan van het 
materieel misdrijfbestanddeel afleidt.

(V. T. w. 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 28 juni 2011.

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

De eiser doet afstand van het cassatieberoep in zoverre gericht tegen de 
niet-definitieve beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering waarbij 

  (1)  Zie Cass. 5 dec. 2000, AR P.99.0203.N, AC 2000, nr. 669.
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het beroepen vonnis wordt bevestigd en de zaak voor verdere behande-
ling wordt verwezen naar de eerste rechter.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof 

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

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de arti-
kelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering, de artikelen 489, 489bis 
en 489ter Strafwetboek en artikel 2 Faillissementswet 1997 : de met de 
telastleggingen A.2, B.3, C.3 en D.3 omschreven faillissementsmisdrijven 
kunnen maar worden gepleegd als er staking van betaling is ; daartoe 
dient de rechter vast te stellen dat er sprake is van een duurzame staking 
van betaling ; het arrest oordeelt met betrekking tot het faillissement 
van Horecastar-Sikb-Albert nv dat, zelfs al was de staking van betaling 
niet totaal, ze wel een zekere duurzaamheid vertoonde ; als de staking van 
betaling niet totaal is, is er geen staking van betaling ; een staking van 
betaling die een zekere duurzaamheid vertoont, is geen duurzame staking 
van betaling in de zin van artikel 2 Faillissementswet ; bijgevolg verant-
woordt het arrest eisers schuldigverklaring aan de vermelde telastleg-
gingen niet naar recht.

3. Artikel 489 Strafwetboek bepaalt dat de daarin omschreven misdrijven 
kunnen worden gepleegd door kooplieden die zich in staat van faillisse-
ment bevinden in de zin van artikel 2 Faillissementswet 1997 of door de 
bestuurders in rechte of in feite van handelsvennootschappen die zich in 
een dergelijke staat bevinden. De artikelen 489bis en 489ter Strafwetboek 
verwijzen naar de in artikel 489 Strafwetboek bedoelde personen.

Artikel 2 Faillissementswet 1997 bepaalt dat hij die op duurzame wijze 
heeft opgehouden te betalen en wiens krediet is geschokt, zich in staat 
van faillissement bevindt.

4. Het op duurzame wijze hebben opgehouden te betalen vereist niet 
dat de staking van betaling totaal is. 

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

Het arrest (p. 12-14) oordeelt op grond van een geheel van feitelijke 
gegevens die het vermeldt en die het in het licht van het door de eiser 
gevoerde verweer bespreekt dat de staking van betaling van Horecastar-
Sikb-Albert nv op 1 januari 2001 een zekere duurzaamheid vertoonde, 
zelfs al was die niet totaal. Aldus stelt het arrest vast dat Horecastar-
Sikb-Albert nv op 1 januari 2001 op duurzame wijze had opgehouden te 
betalen in de zin van artikel 2 Faillissementswet 1997 en verantwoordt 
het zijn beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Eerste onderdeel

12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 
Grondwet en de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering : het 
arrest beantwoordt eisers in appelconclusie aangevoerd verweer met 
betrekking tot het ontbreken van het voor de telastleggingen B.2, C.2, 
D.2 en E.2 vereiste bedrieglijk opzet niet of niet afdoende, noch verdui-
delijkt het arrest om welke redenen dit bedrieglijk opzet wordt aange-
nomen ; het moreel element van een misdrijf kan niet zonder meer 
worden gelijkgeschakeld met het materieel element ervan ; het arrest is 
bijgevolg niet naar recht verantwoord.

13. De rechter oordeelt onaantastbaar of het door artikel 489bis¸1o, en 
4o, eerste zin, Strafwetboek vereiste bijzonder opzet van het oogmerk om 
de faillietverklaring uit te stellen of het door artikel 73, eerste lid, Btw-
wetboek vereiste bedrieglijk oogmerk of het oogmerk om te schaden 
om de bepalingen van dit wetboek of de uitvoeringsbesluiten ervan te 
overtreden, aanwezig zijn.

De rechter vermag het bestaan van het moreel misdrijfbestanddeel af 
te leiden uit dezelfde feitelijke gegevens als die waaruit hij het bestaan 
van het materieel misdrijfbestanddeel afleidt.

14. Het arrest (p. 11) verklaart met overname van de redenen van het 
beroepen vonnis (p. 29-30) de eiser schuldig aan de telastlegging B.2 onder 
meer op de gronden dat :

 — twee bijzondere rekeningen inzake btw werden geopend nadat de 
eiser afgevaardigde bestuurder werd van BBB nv ;

 — door het niet-betalen van de verschuldigde btw die voortspruit uit 
het verder zetten van de activiteiten van BBB nv, er schulden werden 
opgebouwd en er een kunstmatig krediet werd verschaft ;

 — de eiser weliswaar voorhield dat er afbetalingsplannen waren, maar 
dat er in het dossier geen spoor terug te vinden is van enig afbetalings-
plan ;

 — de interesten en boetes met betrekking tot de bijzondere rekeningen 
van vóór het bestuurderschap van de eiser bleven lopen ;

 — de bijzondere rekeningen betrekking hadden op een vaststaande 
btw-schuld ingevolge het ten onrechte aftrekken van de btw van 
facturen, waarvoor na een betalingsbericht slechts enkele betalingen 
werden verricht en er uiteindelijk een dwangbevel werd uitgevaardigd 
dat aanleiding gaf tot hogere boetes en interesten ;

 — in de periode dat de eiser het zaakvoerderschap opnam er rsz-verho-
gingen zijn geweest wegens niet-tijdige betaling ;

 — het systematisch niet-betalen van de publieke traditioneel gedul-
dige schuldeisers het frauduleus inzicht van de eiser benadrukt ;

 — de eiser tijdens een verhoor verklaarde dat wie het hardst riep eerst 
werd betaald en er te weinig liquiditeiten waren om iedereen te betalen ;

 — op de datum van het faillissement er geen andere schuldenaars 
waren behalve een zekere F.

Met die redenen beantwoordt het arrest eisers verweer omtrent de 
afwezigheid van het voor de telastlegging B.2 vereiste bijzonder opzet en 
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verantwoordt het die beslissing naar recht. Het arrest hoeft niet verder te 
antwoorden op de argumenten van de eiser die tot staving van zijn verweer 
werden aangevoerd, zonder evenwel zelf een afzonderlijk middel te vormen.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
15. Het arrest (p. 11) verklaart met overname van de redenen van het 

beroepen vonnis (p. 31) de eiser schuldig aan de telastlegging C.2 op de 
gronden dat :

 — de laattijdigheid van de aangifte van de toestand van staking van 
betaling werd erkend aangezien in de conclusie de datum van staking 
van betaling in februari 1999 wordt gesitueerd ;

 — de eiser erkende dat er te weinig liquiditeiten waren ;
 — het doen van staking van betaling spijts het bestaan van een grote 

schuldenlast getuigt van een bedrieglijk inzicht het faillissement uit te 
stellen met benadeling van de schuldeisers tot gevolg.

Met die redenen beantwoordt het arrest eisers verweer omtrent de 
afwezigheid van het voor de telastlegging C.2 vereiste bijzonder opzet en 
verantwoordt het die beslissing naar recht. Het arrest hoeft niet verder te 
antwoorden op de argumenten van de eiser die tot staving van zijn verweer 
werden aangevoerd, zonder evenwel zelf een afzonderlijk middel te vormen.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
16. Het arrest (p. 11) verklaart met overname van de redenen van het 

beroepen vonnis (p. 31-32) de eiser schuldig aan de telastlegging E.2 
(beperkt tot de periode van 16 april 1999 tot 13 juni 2000) op de gronden dat :

 — uit het strafdossier niet blijkt dat er omtrent de btw-schuld een 
bezwaar of een gerechtelijke procedure werd ingeleid ;

 — na het uitvaardigen van een dwangbevel de belastingschuld vast-
staand was ;

 — het niet geloofwaardig is dat de eiser niet op de hoogte zou zijn 
geweest van de problematiek aangezien ze voortkwam uit de facturaties 
van Meerver en Exmaver voor onder andere door de eiser geleverde dien-
sten ten tijde van zijn bestuurderschap via Exmaver ;

 — in het dossier geen spoor is te vinden van enig contact tussen BBB 
nv en de btw-administratie ;

 — de eiser tijdens een verhoor heeft erkend dat er een schuld aan de 
btw werd opgebouwd ;

 — uit de door de btw-administratie overhandigde gegevens het bestaan 
van een afbetalingsplan niet kan worden afgeleid ;

 — het bedrieglijk opzet wel degelijk bewezen is daar geen stappen 
werden ondernomen ten aanzien van de btw-administratie om de ten 
tijde van het bestuurdersschap van de eiser ontstane btw-schuld te 
voldoen of de voorheen ontstane btw-schuld te verminderen.

Met die redenen beantwoordt het arrest eisers verweer omtrent de 
afwezigheid van het voor de telastlegging E.2 vereiste bijzonder opzet en 
verantwoordt het die beslissing naar recht. Het arrest hoeft niet verder 
te antwoorden op de argumenten van de eiser die tot staving van zijn 
verweer werden aangevoerd, zonder evenwel zelf een afzonderlijk middel 
te vormen.
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Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
17. Voor zover het onderdeel gericht is tegen de schuldigverklaring van 

de eiser aan de telastlegging D.2 moet worden vastgesteld dat op strafge-
bied de uitgesproken straf naar recht verantwoord is wegens de bewezen 
verklaarde telastleggingen A.2, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3, D.1, D.3, E.1, 
E.2 en E.3. Ook op burgerlijk gebied is de tegen de eiser uitgesproken 
veroordeling naar recht verantwoord op grond van de telastlegging C.2.

Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden, is in zoverre niet 
ontvankelijk.

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,
Verleent de afstand zoals voormeld.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Meese en de 
heer Van Steenbrugge (bij de balie te Gent).

N° 165

2o kamer — 13 maart 2012
(P.11.1088.N)

1o moNumeNTeN eN LaNDSCHappeN (BeHouD VaN). — gemaCHTIgDe 
amBTeNaar VaN HeT oNroereND erfgoeD. — HerSTeLVorDerINg. — DoeL.

2o gereCHTSkoSTeN. — STrafzakeN. — proCeDure Voor De feITeNreCHTer. 
— HerSTeLVorDerINg VaN De gemaCHTIgDe amBTeNaar VaN HeT oNroereND 
erfgoeD. — aarD. — geVoLg. — reCHTSpLegINgSVergoeDINg.

3o moNumeNTeN eN LaNDSCHappeN (BeHouD VaN). — HerSTeLVor-
DerINg. — opTreDeN VaN De gemaCHTIgDe amBTeNaar VaN HeT oNroereND 
erfgoeD. — aarD. — geVoLg. — reCHTSpLegINgSVergoeDINg.

1o De herstelmaatregel van de gemachtigde ambtenaar van het onroerend 
erfgoed beoogt niet zoals de schadevergoeding de vergoeding van schade aan 
particuliere belangen, maar strekt ertoe een einde te maken aan de met de 
wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het alge-
meen belang wordt geschaad  (1). (Art. 15 Monumentendecreet)

  (1)  Zie : Cass. 24 mei 2011, AR P.10.2052.N, AC 2011, nr. 343.
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2o en 3o Het optreden van de gemachtigde ambtenaar van het onroerend 
erfgoed, die een wettelijke opdracht in het algemeen belang uitoefent en geen 
particulier belang nastreeft, kan niet worden gelijkgesteld met het optreden 
van een burgerlijke partij in de zin van artikel 162bis Wetboek van Strafvor-
dering, zodat hem geen rechtsplegingsvergoeding kan worden toegekend  (1). 
(Art. 162bis Wetboek van Strafvordering ; Art. 15 Monumentendecreet)

(V. e.a. T. De gemaCHTIgDe amBTeNaar VaN HeT oNroereND erfgoeD)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 3 mei 2011.

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

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

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zevende grief 

15. De grief voert aan dat ten onrechte een rechtsplegingsvergoeding 
aan de verweerder, gemachtigd ambtenaar van het onroerend erfgoed, 
wordt toegekend.

16. Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering beperkt de verhaalbaar-
heid van de rechtsplegingsvergoeding in strafzaken tot de verhoudingen 
tussen eensdeels de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij, anderdeels de burgerlijke partij.

17. De herstelmaatregel beoogt niet zoals de schadevergoeding de 
vergoeding van schade aan particuliere belangen, maar strekt ertoe een 
einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf 
is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad.

Het optreden van de gemachtigde ambtenaar van het onroerend 
erfgoed, die een wettelijke opdracht in het algemeen belang uitoefent en 
geen particulier belang nastreeft, kan niet worden gelijkgesteld met het 
optreden van een burgerlijke partij in de zin van artikel 162bis Wetboek 
van Strafvordering.

18. De appelrechters die met bevestiging van het beroepen vonnis de 
eisers veroordelen tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de 
verweerder, verantwoorden deze beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

  (1)  Zie : Cass. 24 mei 2011, AR P.10.2052.N, AC 2011, nr. 343.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers veroordeelt tot 

betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de verweerder.
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 eisers in vier vijfden van de kosten. 
Veroordeelt de verweerder in de overige kosten.
Zegt dat er geen reden is tot verwijzing.

13 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Goet-
hals, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, 
advocaat-generaal.

N° 166

2o kamer — 13 maart 2012
(P.11.1750.N)

1o maCHTeN. — reCHTerLIjke maCHT. — reCHTer. — oNparTIjDIgHeID. — 
oNafHaNkeLIjkHeID. — BeoorDeLINg VaN De oBjeCTIeVe oNparTIjDIgHeID VaN 
De reCHTer. — CrITerIum.

2o reCHTeN VaN De meNS. — VerDrag reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6. 
— arTIkeL 6.1. — reCHTer. — oNparTIjDIgHeID. — oNafHaNkeLIjkHeID. — 
BeoorDeLINg VaN De oBjeCTIeVe oNparTIjDIgHeID VaN De reCHTer. — CrITe-
rIum.

3o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 151. — reCH-
TerLIjke maCHT. — reCHTer. — oNafHaNkeLIjkHeID. — BeoorDeLINg VaN De 
oBjeCTIeVe oNparTIjDIgHeID VaN De reCHTer. — CrITerIum.

4o maCHTeN. — reCHTerLIjke maCHT. — reCHTer. — oNparTIjDIgHeID. — 
oNafHaNkeLIjkHeID. — BewIjS.

5o reCHTeN VaN De meNS. — VerDrag reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6. 
— arTIkeL 6.1. — reCHTer. — oNparTIjDIgHeID. — oNafHaNkeLIjkHeID. — 
BewIjS.

6o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 151. — reCH-
TerLIjke maCHT. — reCHTer. — oNafHaNkeLIjkHeID. — BewIjS.

7o reCHTeN VaN De meNS. — VerDrag reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6. 
— arTIkeL 6.1. — oNparTIjDIge reCHTer. — BeoorDeLINg. — CrITerIa.

8o maCHTeN. — reCHTerLIjke maCHT. — oNparTIjDIge reCHTer. — BeoorDe-
LINg. — CrITerIa.

9o maCHTeN. — reCHTerLIjke maCHT. — oNafHaNkeLIjkHeID VaN De reCHTer. 
— BegrIp. — geVoLg.

10o reCHTeN VaN De meNS. — VerDrag reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6. 
— arTIkeL 6.1. — oNafHaNkeLIjkHeID VaN De reCHTer. — BegrIp. — geVoLg.
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11o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 151. — reCH-
TerLIjke maCHT. — oNafHaNkeLIjkHeID VaN De reCHTer. — BegrIp. — geVoLg.

12o reCHTeN VaN De meNS. — VerDrag reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL6. 
— arTIkeL 6.1. — oNparTIjDIge reCHTer. — oBjeCTIef gereCHTVaarDIgDe 
SCHIjN VaN parTIjDIgHeID. — BeoorDeLINg. — CrITerIum.

13o maCHTeN. — reCHTerLIjke maCHT. — oNparTIjDIge reCHTer. — oBjeCTIef 
gereCHTVaarDIgDe SCHIjN VaN parTIjDIgHeID. — BeoorDeLINg. — CrITerIum.

14o BeroepSgeHeIm. — reCHTer. — BegrIp. — SCHeNDINg. — geVoLg.

15o BeroepSgeHeIm. — reCHTer. — geHeIm VaN HeT BeraaD. — omVaNg. 

16o BeroepSgeHeIm. — geDeeLD BeroepSgeHeIm. — VoorwaarDeN. — 
geVoLg. 

17o BeroepSgeHeIm. — reCHTer. — geDeeLD BeroepSgeHeIm. — meDeDeLINg 
DIe perTINeNT eN NooDzakeLIjk IS Voor De opDraCHT VaN De geHeImHouDer. — 
oNaaNTaSTBare BeoorDeLINg Door De feITeNreCHTer.

18o oNaaNTaSTBare BeoorDeLINg Door De feITeNreCHTer. — 
BeroepSgeHeIm. — reCHTer. — geDeeLD BeroepSgeHeIm. — meDeDeLINg DIe 
perTINeNT eN NooDzakeLIjk IS Voor De opDraCHT VaN De geHeImHouDer.

19o CaSSaTIe. — BeVoegDHeID VaN HeT Hof. — aLLerLeI. — STrafzakeN. — 
BeroepSgeHeIm. — reCHTer. — geDeeLD BeroepSgeHeIm. — meDeDeLINg DIe 
perTINeNT eN NooDzakeLIjk IS Voor De opDraCHT VaN De geHeImHouDer. — 
oNaaNTaSTBare BeoorDeLINg Door De feITeNreCHTer. — margINaLe ToeTSINg. 
— greNS.

1o, 2o en 3o De vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechter zijn nauw met elkaar verbonden zodat bij de beoordeling van de objec-
tieve onpartijdigheid van de rechter de waarborgen van diens individuele 
onafhankelijkheid in aanmerking kunnen worden genomen. (Artt. 151, § 1, 
Grondwet 1994 en 6.1 EVRM)

4o, 5o en 6o De rechter wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed onpartijdig, 
onafhankelijk en onbevangen te oordelen  (1). (Artt. 151, § 1, Grondwet 1994 
en 6.1 EVRM)

7o en 8o Bij de beoordeling of er wettige redenen zijn om te twijfelen aan 
de objectieve onpartijdigheid van een rechtscollege of zijn leden, kan reke-
ning worden gehouden met de overtuiging die een partij op dit punt zegt te 
hebben, zonder dat die overtuiging evenwel een exclusief criterium vormt ; 
bepalend is of de vrees voor een partijdige behandeling van de zaak objectief 
is gerechtvaardigd  (2). (Art. 6.1 EVRM)

9o, 10o en 11o De rechter is onafhankelijk in de uitoefening van zijn recht-
sprekende functie zodat magistraten van een rechtscollege in de uitoefening 
ervan dan ook niet zijn onderworpen aan het hiërarchisch gezag van hun 
korpschef. (Artt. 151, § 1, Grondwet 1994 en 6.1 EVRM)

  (1)  Zie : Cass. 10 dec. 1996, AR P.96.0925.N, AC 1996, nr. 496 ; Cass. 24 dec. 1999, AR 
P.99.1839.F, AC 1999, nr. 705 ; Cass. 24 april 2001, AR P.96.1117.N, AC 2001, nr. 222 ; Cass. 9 
mei 2001, AR P.01.0674.F, AC 2001, nr. 269 ; Cass. 22 jan. 2003, AR P.03.0081.F, AC 2003, nr. 
52 ; Cass. 19 april 2007, AR P.06.1605.N, AC 2007, nr. 194.

  (2)  Zie : Cass. 9 april 2003, AR P.03.0072.F, AC 2003, nr. 236.
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12o en 13o Bij het onderzoek naar het objectief gerechtvaardigd zijn van de 
ingeroepen schijn van partijdigheid in hoofde van een rechtscollege, kan de 
impact op het verloop van het strafproces van de omstandigheden waaruit 
die schijn wordt afgeleid, mee in overweging worden genomen. (Art. 6.1 
EVRM)

14o Behalve in de wettelijk bepaalde uitzonderingen, moeten rechters het 
geheim bewaren over het beraad waaraan zij hebben deelgenomen ; de niet-
naleving van deze geheimhoudingsplicht wordt bestraft volgens artikel 458 
Strafwetboek  (1).

15o Tot het geheim van het beraad behoren de opgestelde ontwerpen van 
beslissing en de standpunten die de rechters omtrent de te nemen beslis-
sing hebben ingenomen, ook als over die ontwerpen of standpunten nog niet 
collegiaal werd beraadslaagd. (Art. 458 Strafwetboek)

16o Hij die tot het beroepsgeheim is gehouden, overtreedt artikel 458 Strafwet-
boek niet indien hij onder het beroepsgeheim vallende informatie meedeelt 
aan anderen die optreden met een zelfde doelstelling en ten aanzien van 
dezelfde opdrachtgever en die mededeling bovendien noodzakelijk en perti-
nent is voor de opdracht van de geheimhouder.

17o, 18o en 19o De rechter oordeelt onaantastbaar of het mededelen van onder 
het beroepsgeheim vallende informatie pertinent en noodzakelijk is voor de 
opdracht van de geheimhouder ; het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn 
vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.

(S. T. B. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 
Gent, eerste kamer, zetelend in correctionele zaken, van 14 september 2011.

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

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

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Exceptie gesteund op de algemene rechtsbeginselen van onafhanke-
lijkheid en onpartijdigheid van de rechter

1. De eiseres voert aan dat zij in het kader van de thans voor dit 
Hof gevoerde procedure niet de garantie heeft dat over haar zaak kan 
worden geoordeeld door een onafhankelijke en onpartijdige instantie. 
Er bestaat bij de eiseres en bij de publieke opinie in hoofde van dit Hof 
een objectieve schijn van vooringenomenheid en partijdigheid, die een 

  (1)  Zie : Cass. 4 mei 1953, AC 1953, 597 ; Cass. 24 jan. 2007, AR P.06.1399.F, AC 2007, nr. 45.
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verdere afhandeling van deze zaak door dit Hof onmogelijk maakt. De 
eiseres grondt die aanvoering op de bewering dat dit Hof bij monde van 
haar eerste voorzitter Ghislain Londers de eiseres vóór enige uitspraak 
ten gronde en dus ook vóór de behandeling van deze zaak door dit Hof, 
herhaaldelijk en publiekelijk als schuldig aan een beweerde schending 
van beroepsgeheim heeft bestempeld en zo het vermoeden van onschuld 
heeft miskend.

Aangezien geen enkel lid van dit Hof kan oordelen over een eventueel 
wrakingsverzoek en de bepalingen met betrekking tot de procedure 
van verwijzing van de ene naar de andere rechtbank niet van toepas-
sing zijn op dit Hof, kan het Hof per definitie de schending van artikel 6 
EVRM en de miskenning van het beginsel van objectieve onpartijdig-
heid niet herstellen. De eiseres verzoekt dan ook het Hof vast te stellen 
dat het onmogelijk met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijk-
heid en overeenkomstig artikel 6 EVRM over deze zaak kan oordelen en 
dat het de zaak zou overmaken aan het parket-generaal om te handelen 
als naar recht.

Indien het Hof niet ingaat op het verzoek om van de behandeling van 
de zaak af te zien, vraagt de eiseres dat het Hof aan het Grondwettelijk 
Hof de volgende prejudiciële vraag stelt : “Schenden de artikelen 542 
tot 552 Wetboek van Strafvordering, samen gelezen met artikel 6 
EVRM en het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces, 
de artikelen 10 en 11 Grondwet, in de mate dat het voor een beklaagde 
in een strafprocedure niet mogelijk is om, in het geval van een gewet-
tigde verdenking ten aanzien van het Hof van Cassatie als dusdanig, 
de procedure van verwijzing van de ene rechtbank naar de andere zoals 
bedoeld in de artikelen 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering of een 
gelijkwaardige procedure in te stellen, terwijl de procedure van de 
verwijzing van de ene rechtbank naar de andere rechtbank wel moge-
lijk is in het geval van een gewettigde verdenking ten aanzien van een 
hof van assisen, een hof van beroep, een correctionele rechtbank en een 
politierechtbank ?”

2. Artikel 6.1 EVRM bepaalt dat eenieder bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging recht heeft 
op een behandeling van zijn zaak door een bij wet ingestelde onafhanke-
lijke en onpartijdige rechter.

De vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter 
zijn nauw met elkaar verbonden. Bij de beoordeling van de objectieve 
onpartijdigheid van de rechter kunnen de waarborgen van diens indivi-
duele onafhankelijkheid in aanmerking worden genomen.

3. De rechter wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed onpartijdig, 
onafhankelijk en onbevangen te oordelen.

4. Bij de beoordeling of er wettige redenen zijn om te twijfelen aan 
de objectieve onpartijdigheid van een rechtscollege of zijn leden, kan 
rekening worden gehouden met de overtuiging die een partij op dit punt 
zegt te hebben. Die overtuiging vormt evenwel geen exclusief criterium. 
Bepalend is of de vrees voor een partijdige behandeling van de zaak 
objectief is gerechtvaardigd.
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5. Krachtens artikel 151, § 1, Grondwet is de rechter onafhankelijk in 
de uitoefening van zijn rechtsprekende functie.

Magistraten van een rechtscollege zijn dan ook in de uitoefening van 
hun rechtsprekende functie niet onderworpen aan het hiërarchisch gezag 
van hun korpschef, maar oordelen in alle onafhankelijkheid.

6. De omstandigheid dat de toenmalige eerste voorzitter van het Hof 
met een brief aan de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers en door het afleggen van verklaringen tegenover een parlementaire 
onderzoekscommissie het onschuldvermoeden van de eiseres zou hebben 
miskend en dat hij zich daarbij zou hebben uitgegeven als vertegenwoor-
diger van de rechterlijke macht en van het Hof, houdt dan ook niet in 
dat daardoor objectief gezien bij de eiseres, zelf magistrate, en bij de 
publieke opinie, de schijn is ontstaan dat de leden van de kamer van dit 
Hof die haar cassatieberoep moeten beoordelen, niet langer meer onpar-
tijdig en onafhankelijk kunnen beslissen.

De exceptie van de eiseres wordt verworpen.
7. De voorgestelde prejudiciële vraag gaat uit van de verkeerde veron-

derstelling dat dit Hof schijnbaar niet meer onpartijdig over de voorlig-
gende zaak zou kunnen oordelen.

De vraag wordt bijgevolg niet gesteld.

Eerste middel

8. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14 
IVBPR en artikel 149 Grondwet, evenals miskenning van de algemene 
rechtsbeginselen van het recht van verdediging, het recht op de behan-
deling van zijn zaak door een onpartijdige en onafhankelijke rechter en 
het vermoeden van onschuld ; met het oordeel dat :

 — de eiseres niet de geijkte wrakingsprocedures heeft aangewend ;
 — zij niet heeft opgeworpen dat het hof van beroep het vermoeden van 

onschuld heeft miskend ;
 — eventuele miskenningen van het vermoeden van onschuld tot scha-

devergoeding aanleiding kunnen geven ;
 — een eventuele miskenning van het vermoeden van onschuld door 

anderen dan het hof van beroep in beginsel niet tot de niet—ontvanke-
lijkheid van de strafvordering dient te leiden ;

 — dit enkel het geval zou zijn indien de miskenning een ontoelaat-
bare invloed op het hof van beroep zou hebben gehad, waardoor dit hof 
van beroep bij de beoordeling van het ten laste gelegde niet anders zou 
kunnen besluiten dan tot een schuldigverklaring ;

 — het hof van beroep zich geenszins gehouden acht door de verkla-
ringen, uitlatingen en geschriften van de eerste voorzitter van het Hof 
naar aanleiding van de zogenaamde Fortis-zaak ;

 — uit moet worden gegaan van het principe dat magistraten moeten 
worden geacht bestand te zijn tegen de beeldvorming door publieke 
verklaringen van partijen, betrokken derden, loutere derden of de media, 

miskent het arrest de betekenis en de draagwijdte van het beginsel 
van objectieve onpartijdigheid ; in hoofde van de strafrechter mag, 
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rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak, zelfs 
geen schijn van objectieve partijdigheid bestaan (eerste onderdeel) ; 
het arrest beantwoordt het in de conclusie van de eiseres aangevoerde 
verweer omtrent de miskenning van de objectieve onpartijdigheid niet, 
maar beperkt zich tot het weerleggen van de criteria die eigen zijn aan 
het beginsel van subjectieve onpartijdigheid (tweede onderdeel).

Bij de beoordeling of er wettige redenen zijn om te twijfelen aan de 
objectieve onpartijdigheid van een rechtscollege en zijn leden, kan reke-
ning worden gehouden met de overtuiging die de beklaagde op dit punt 
zegt te hebben. Die overtuiging vormt evenwel geen exclusief criterium. 
Bepalend is of de vrees voor een partijdige behandeling van de zaak 
objectief gerechtvaardigd is.

9. Bij het onderzoek naar het objectief gerechtvaardigd zijn van de 
ingeroepen schijn van partijdigheid, kan de impact op het verloop van 
het strafproces van de omstandigheden waaruit die schijn wordt afge-
leid, mee in overweging worden genomen.

Met de redenen dat : 
 — de door de eiseres aangevoerde miskenning van het vermoeden van 

onschuld geen ontoelaatbare invloed heeft gehad op het hof van beroep ;
 — het hof van beroep zich geenszins gehouden acht door de verkla-

ringen, uitlatingen en geschriften van de eerste voorzitter van het Hof 
van Cassatie ;

 — magistraten principieel bestand moeten zijn tegen de in deze zaak 
publieke verklaringen van partijen, betrokken derden, derden of de 
media uitgaande beeldvorming ;

 — een miskenning van het onschuldvermoeden van de eiseres door 
anderen dan het hof van beroep, een eerlijk proces door dit hof van 
beroep niet onmogelijk maakt, 

geeft het arrest te kennen dat de door de eiseres aangevoerde schijn 
van partijdigheid in hoofde van de appelrechters niet bestaat, miskent 
het niet de betekenis en de draagwijdte van het beginsel van de objec-
tieve onpartijdigheid en beantwoordt het arrest het verweer van de 
eiseres op dit punt.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
11. Voor het overige is het middel gericht tegen overtollige redenen en 

is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Tweede middel

Eerste onderdeel

12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, evenals 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verde-
diging : het arrest grondt de schuldigverklaring van de eiseres minstens 
op doorslaggevende wijze op door haar afgelegde verklaringen zonder 
dat zij bij de aanvang van de desbetreffende verhoren op haar zwijg-
recht werd gewezen ; de mededeling dat de verklaringen als bewijs in 
rechte kunnen worden aangewend, is geen afdoende kennisgeving van 
het zwijgrecht.
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13. Het arrest oordeelt niet enkel dat de verwijzing naar artikel 47bis 
Wetboek van Strafvordering een cautieplicht inhoudt, maar het stelt ook 
vast dat gedurende het verhoor geen enkele druk werd uitgeoefend op de 
verdachten, dat zij gelet op hun vrijheid van komen en gaan een feitelijk 
recht op consultatie van een advocaat hadden en het voegt daaraan toe 
dat een medebeklaagde verklaarde dat hij wist dat hij mocht zwijgen.

Aldus kon het hof van beroep in de zaak, gelet op de door artikel 47bis 
Wetboek van Strafvordering bedoelde kennisgeving en de overige aange-
haalde elementen, oordelen dat het recht van verdediging van de eiseres 
niet was miskend.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM, 
evenals miskenning van het recht van verdediging : het arrest grondt de 
schuldigverklaring van de eiseres op uitsluitende, minstens doorslag-
gevende wijze op haar eigen verklaringen die werden afgelegd buiten de 
aanwezigheid en de bijstand van een advocaat en terwijl zij zich in een 
kwetsbare positie bevond.

15. Noch uit het arrest noch uit het onderdeel blijkt dat de eiseres 
werd schuldig verklaard op basis van tijdens een periode van vrijheids-
beroving afgelegde verklaringen.

16. In zoverre het onderdeel het Hof verplicht tot een nazicht van de 
omstandigheden waarin de verklaringen werden afgelegd, vergt het een 
onderzoek van feiten, waartoe het Hof niet bevoegd is.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.

In zoverre het onderdeel uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting 
dat tijdens het vooronderzoek geen verhoren kunnen worden uitgevoerd 
zonder bijstand van een advocaat, faalt het naar recht.

Derde middel

Eerste en tweede onderdeel

18. De onderdelen voeren schending aan van artikel 149 Grondwet 
en artikel 458 Strafwetboek : het arrest oordeelt ten onrechte dat het 
overmaken met het oog op een taalkundige nalezing van een ontwerp-
tekst van een deel van een arrest aan een ere-magistrate uit zijn aard 
onder het beroepsgeheim van de eiseres valt ; aldus miskent het arrest 
de draagwijdte van het strafrechtelijk beschermd beroepsgeheim ; een 
ontwerptekst van een niet door rechters ondertekend en uitgesproken 
arrest is niets meer dan een vrijblijvend en privaat werkdocument zonder 
enige relevantie (eerste onderdeel) ; het arrest oordeelt ten onrechte dat 
het overmaken van een ontwerptekst van een deel van een arrest aan 
een ere-magistrate, waardoor deze kon kennis nemen van het persoon-
lijk standpunt met betrekking tot de te beoordelen zaak uit zijn aard 
onder het beroepsgeheim van de eiseres valt ; aldus miskent het arrest 
de draagwijdte van het strafrechtelijk beschermd beroepsgeheim ; dit 
beroepsgeheim strekt zich enkel uit tot de geheimen die aan de houder 
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ervan zijn toevertrouwd, maar slaat niet op een persoonlijk standpunt 
van een rechter tijdens een beraad (tweede onderdeel).

19. Artikel 458 Strafwetboek bestraft personen die uit hoofde van hun 
staat of beroep kennis dragen van geheimen die hen zijn toevertrouwd 
en die deze geheimen bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen 
worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie 
getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die 
geheimen bekend te maken.

Behalve in de wettelijk bepaalde uitzonderingen, moeten rechters het 
geheim bewaren over het beraad waaraan zij hebben deelgenomen. De 
niet-naleving van deze geheimhoudingsplicht wordt bestraft volgens 
artikel 458 Strafwetboek.

Tot het geheim van het beraad behoren de opgestelde ontwerpen van 
beslissing en de standpunten die de rechters omtrent de te nemen beslis-
sing hebben ingenomen, ook als over die ontwerpen of standpunten nog 
niet collegiaal werd beraadslaagd.

De onderdelen die uitgaan van een andere rechtsopvatting, falen in 
zoverre naar recht.

20. Het arrest dat oordeelt dat het overmaken aan een ere-magistrate 
met het oog op een taalkundige nalezing van een door de eiseres opge-
stelde ontwerptekst van een deel van een arrest en het meedelen aan 
die ere-magistrate van een tijdens het beraad door de eiseres ingenomen 
persoonlijk standpunt onder haar beroepsgeheim vallen, is naar recht 
verantwoord.

De onderdelen kunnen in zoverre niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

21. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
artikel 458 Strafwetboek : het arrest oordeelt ten onrechte dat de over-
dracht van gegevens van de Fortis-zaak door de eiseres aan een ere-
magistrate helemaal niet noodzakelijk was voor de uitoefening van een 
vertrouwensopdracht en dat de mededeling van de ontwerptekst een 
schending inhield van het beroepsgeheim ; de tussenkomst van andere 
personen moet niet noodzakelijk zijn ; het volstaat dat die tussenkomst 
enkel van aard is om het doel, namelijk het uitspreken van een arrest, 
mede te helpen bereiken ; aldus miskent het arrest de begrippen beroeps-
geheim en gedeeld beroepsgeheim.

22. Hij die tot het beroepsgeheim is gehouden, overtreedt artikel 458 
Strafwetboek niet indien hij onder het beroepsgeheim vallende infor-
matie meedeelt aan anderen die optreden met eenzelfde doelstelling en 
ten aanzien van dezelfde opdrachtgever en die mededeling bovendien 
noodzakelijk en pertinent is voor de opdracht van de geheimhouder.

23. De rechter oordeelt onaantastbaar of het mededelen van onder het 
beroepsgeheim vallende informatie pertinent en noodzakelijk is voor de 
opdracht van de geheimhouder.

Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen 
gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan 
niet kunnen worden aangenomen.
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24. In zoverre het onderdeel opkomt tegen de beoordeling in feite door 
het hof van beroep omtrent het noodzakelijk karakter van de medede-
ling aan een derde, of van het Hof een beoordeling van feiten vraagt, is 
het niet ontvankelijk.

25. Het arrest dat oordeelt dat er geen sprake kan zijn van een zoge-
naamd gedeeld of toevertrouwd beroepsgeheim omdat de overdracht van 
gegevens van de Fortis-zaak door de eiseres helemaal niet noodzake-
lijk was voor de uitoefening van de vertrouwensopdracht, namelijk de 
behandeling, het beraad en het maken van een ontwerp-arrest, verant-
woordt zijn beslissing naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

26. 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.

13 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Cornelis, waarn. voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Gelijk-
luidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : 
de heer Verstraeten, de heer Hofströsseler en de heer Gillard (bij de balie 
te Brussel).

N° 167

2o kamer. — 14 maart 2012
(P.11.1338.F)

1o oNDerzoek IN STrafzakeN. — aaNVuLLeNDe oNDerzoekSHaNDeLINgeN. 
— Door De oNDerzoekSreCHTer BeVoLeN oNDerzoekSHaNDeLINg. — IrreLeVaNT 
geworDeN oNDerzoekSHaNDeLINg. — NIeT-uITVoerINg. — BeëINDIgINg VaN HeT 
gereCHTeLIjk oNDerzoek. — raaDkamer. — BeoorDeLINg of HeT gereCHTeLIjk 
oNDerzoek IS afgeroND.

2o oNDerzoekSgereCHTeN. — regeLINg VaN De reCHTSpLegINg. — aaNVuL-
LeNDe oNDerzoekSHaNDeLINgeN. — Door De oNDerzoekSreCHTer BeVoLeN 
oNDerzoekSHaNDeLINg. — IrreLeVaNT geworDeN oNDerzoekSHaNDeLINg. — 
NIeT-uITVoerINg. — BeëINDIgINg VaN HeT gereCHTeLIjk oNDerzoek. — raaD-
kamer. — BeoorDeLINg of HeT gereCHTeLIjk oNDerzoek IS afgeroND.

1o en 2o De uitvoering van een door de onderzoeksrechter bevolen onderzoeks-
handeling kan irrelevant blijken, met name omdat de beoogde informatie 
verkregen werd via een andere bron of omdat die informatie niet langer 
noodzakelijk is ; de onderzoeksrechter die een door hemzelf bevolen onder-
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zoekshandeling niet uitvoert, behoudt het recht zijn onderzoek als voltooid 
te beschouwen en het staat aan de raadkamer om, zo zij het daarmee eens is, 
de rechtspleging te regelen en, zo dit niet het geval is, de zaak niet in staat 
te verklaren. (Artt. 61quinquies en 127, § 3, Wetboek van Strafvordering)

(m. T. m.)

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 juni 2011.

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

Het arrest oordeelt dat de onderzoekshandelingen waarom verzocht 
is en die met name ertoe strekken te doen preciseren of de anonieme 
inlichtingen afkomstig waren van een informant of van een tipgever, 
werden uitgevoerd in zoverre de toepasselijke wetsbepalingen dit 
toestonden.

Volgens de appelrechters hebben de speurders die met die onderzoeks-
handelingen waren belast zich gebaseerd op de aanwijzingen van de 
procureur des Konings volgens wie de eerste inlichting afkomstig was 
van een informant wiens anonimiteit bewaard moet blijven, zonder dat 
daarvoor een bijzondere reglementering geldt, terwijl de tweede inlich-
ting afkomstig was van een tipgever.

De kamer van inbeschuldigingstelling antwoordt aldus op de conclusie 
van de eiser, waarin wordt aangevoerd dat het onderzoek onvolledig was.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede middel

Het middel voert de schending aan van de artikelen 61quinquies en 127, 
§ 1, Wetboek van Strafvordering. In hoofdzaak wordt aangevoerd dat de 
onderzoeksgerechten een onderzoek niet als voltooid mogen beschouwen 
zolang een bevolen onderzoekshandeling ofwel niet werd uitgevoerd 
ofwel niet nietig werd verklaard.

De uitvoering van een door de onderzoeksrechter bevolen onderzoeks-
handeling kan niet pertinent blijken, met name omdat de beoogde infor-
matie verkregen werd via een andere bron of niet langer noodzakelijk is.

Een onderzoekshandeling die nog vóór de uitvoering ervan niet perti-
nent is geworden, wordt daarom nog niet onwettig of kan daarom nog 
niet nietig worden verklaard.
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De onderzoeksrechter die een onderzoekshandeling niet uitvoert 
hoewel hij die zelf heeft bevolen, ontzegt zichzelf het recht niet om zijn 
onderzoek als voltooid te beschouwen. Het staat aan de raadkamer om, 
zo zij het daarmee eens is, de rechtspleging te regelen, en zo dit niet het 
geval is, de zaak niet in staat te verklaren.

Het middel faalt naar recht.

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.

14 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : 
de heer Bihain (bij de balie te Luik), de heer Masset (bij de balie te 
Verviers), mevr. Dejemeppe (bij de balie te Brussel).

N° 168

2o kamer — 14 maart 2012
(P.11.1966.F)

1o wegVerkeer. — wegVerkeerSregLemeNT VaN 01-12-1975. — regLemeNTS-
BepaLINgeN. — arTIkeL 12. — arTIkeL 12.1. — VerpLICHTINg VoorraNg Te 
VerLeNeN aaN De VoorraNgHeBBeNDe BeSTuurDer. — DraagwIjDTe. — zICHT 
BeLemmerD Door De pLaaTSgeSTeLDHeID. — geVoLg.

2o wegVerkeer. — wegVerkeerSregLemeNT VaN 01-12-1975. — regLemeNTS-
BepaLINgeN. — arTIkeL 77. — arTIkeL 77.8. — DamBorDmarkerINg. — VerBoD 
om STIL Te HouDeN. — DraagwIjDTe.

1o Wanneer de bestuurder die voorrang dient te verlenen aan de persoon die 
op de ingeslagen weg rijdt, door de plaatsgesteldheid zich alleen kan verge-
wissen van de aanwezigheid van een bestuurder op die weg door zich daarop 
te begeven, kan hij die weg oprijden in zoverre dit strikt noodzakelijk is 
en met de vereiste voorzichtigheid om dit zonder gevaar voor een ongeval 
te kunnen doen, met inachtneming van het voorspelbaar gedrag van een 
eventuele voorranghebbende bestuurder ; de voorrangsplichtige bestuurder 
begaat alleen een fout wanneer hij zich verder op de voorrangsweg begeeft 
dan strikt noodzakelijk om zich van de aanwezigheid van een bestuurder op 
die weg te vergewissen. (Art. 12, Wegverkeersreglement)

2o Het verbod om stil te houden op de in artikel 77.8 van het Wegverkeersre-
glement bedoelde dambordmarkering, geldt niet voor het voertuig dat daar 
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alleen tot stilstand is gekomen omdat het dubbel voorzichtig is geweest, zoals 
vereist wegens zowel het knipperlicht als de beperkte zichtbaarheid ; dat 
verbod kan de overgang niet beletten of kan de bestuurder die in een derge-
lijke situatie verkeert niet ertoe verplichten om de sporen in één ruk over te 
rijden. (Art. 77.8, Wegverkeersreglement)

(N.m.I.V.B. T. r. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van 
de correctionele rechtbank te Nijvel van 27 oktober 2011, op verwijzing 
gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 17 november 2010.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiseres, burgerlijke partij 

Middel 

De eiseres voert aan dat de appelrechters niet naar recht hebben 
beslist dat de eerste verweerster, door stil te houden op de tramsporen, 
geen enkele fout heeft begaan. Het vonnis wordt verweten dat het niet 
vaststelt dat zij verhinderd zou zijn geweest om de doorgang die is voor-
behouden aan spoorvoertuigen, onmiddellijk vrij te maken.

Voor de feitenrechters heeft de eiseres niet aangevoerd dat de 
bestuurster het tramspoor had kunnen en moeten oversteken zonder 
stil te houden. Zij heeft integendeel aangevoerd dat de verweerster had 
moeten stilhouden alvorens de oversteekplaats op te rijden.

Wanneer de bestuurder die voorrang dient te verlenen aan de persoon 
die op de ingeslagen weg rijdt zich, door de plaatsgesteldheid, alleen 
kan vergewissen van de aanwezigheid van een bestuurder op die weg 
door zich daarop te begeven, kan hij die weg oprijden in zoverre dit 
strikt noodzakelijk is en met de vereiste voorzichtigheid om dit zonder 
gevaar voor een ongeval te kunnen doen, met inachtneming van het 
voorspelbaar gedrag van een eventuele voorranghebbende bestuurder.

De voorrangsplichtige bestuurder begaat alleen een fout wanneer hij 
zich verder op de voorrangsweg begeeft dan strikt noodzakelijk om zich 
van de aanwezigheid van een bestuurder op die weg te vergewissen.

Die regels gelden wanneer het voorranghebbend voertuig een tram is, 
ook al rijdt deze in eigen bedding, en de voorrangsplichtige wiens zicht 
door de plaatsgesteldheid wordt belemmerd, geen andere mogelijkheid 
heeft dan heel voorzichtig te vorderen om na te gaan of er eventueel een 
spoorvoertuig komt aangereden.
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Het verbod om stil te houden op de in artikel 77.8 Wegverkeersregle-
ment bedoelde dambordmarkering, geldt niet voor het voertuig dat daar 
alleen tot stilstand is gekomen omdat het dubbel voorzichtig is geweest, 
zoals vereist zowel door het knipperlicht als de beperkte zichtbaarheid. 
Dat verbod kan de overgang niet beletten of kan de bestuurder die in een 
dergelijke situatie verkeert, niet verplichten om de sporen in één ruk 
over te rijden.

Het vonnis stelt vast dat

 — het oranjegele knipperlicht de eerste verweerster het recht gaf om 
het sein dubbel voorzichtig voorbij te rijden, zonder wijziging van de 
voorrangsregeling, overeenkomstig artikel 64.1 Wegverkeersreglement ;

 — het zicht van de verweerster werd belemmerd door de begroeiing ;

 — zij zeer voorzichtig de sporen is opgereden, waarbij zij de op de grond 
aangebrachte dambordmarkeringen begon te overschrijden maar dat zo 
traag deed dat de getuigen het er niet over eens zijn of haar voertuig nog 
in beweging was op het ogenblik van de aanrijding ;

 — de stilstand van het voertuig op die markeringen, als die bewezen 
zou zijn, geen fout oplevert in de zin van artikel 77.8 Wegverkeersregle-
ment, aangezien de stilstand verantwoord was door de slechte zichtbaar-
heid en de noodzaak om dubbel voorzichtig te zijn.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing aldus naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

B. Cassatieberoep van de eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over het 
beginsel van aansprakelijkheid

Het overige gedeelte van het middel

Het vonnis stelt vast dat de trambestuurder, op het ogenblik dat hij 
het voertuig opmerkte dat de sporen overstak, de tram nog ruim voor de 
aanrijding tot stilstand had kunnen brengen, dat hij alleen het geluids-
sein heeft doen luiden en dat hij noch vertraagd noch geremd heeft, 
waardoor hij artikel 27, § 2, van het koninklijk besluit van 15 september 
1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, 
pre-metro, metro, autobus en autocar, overtreden heeft. 

De eiseres voert aan dat de eerbiediging van de in dat artikel bepaalde 
verplichtingen moet beoordeeld worden rekening houdend met de 
verplichting die op de automobiliste rustte om niet stil te houden op de 
tramsporen maar zich, integendeel, zo snel mogelijk daarvan te verwij-
deren.

Zelfs als het tot stilstand te brengen van het voertuig een fout zou 
zijn, wat het arrest overigens niet vaststelt, dan nog ontslaat die stil-
stand de bestuurder van het spoorvoertuig niet van de verplichting om 
te vertragen of stil te houden, wanneer hij bijtijds een verkeersbelem-
mering opmerkt waardoor het gevaarlijk wordt zijn snelheid aan te 
houden of verder te rijden. Geen enkele wetsbepaling geeft de trambe-
stuurder het recht om ervan uit te gaan dat de weggebruiker die hij op 
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het spoor waarneemt, het zal verlaten hebben op het ogenblik dat hij 
zelf die plaats bereikt.

Het middel kan niet worden aangenomen.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de 
omvang van de schade

Het arrest kent een provisionele vergoeding toe aan de tweede verweer-
ster, beveelt een deskundigenonderzoek en houdt de uitspraak over de 
overige vorderingen aan.

Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de 
gevallen bedoeld in het tweede lid van dat artikel.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

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

14 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn 
en de heer Kirkpatrick.

N° 169

2o kamer. — 14 maart 2012
(P.12.0404.F)

1o VoorLopIge HeCHTeNIS. — BeVeL ToT aaNHouDINg. — IN VrIjHeID 
geLaTeN INVerDeNkINggeSTeLDe. — NIeuwe eN erNSTIge omSTaNDIgHeDeN. — 
NIeuwe feITeN.

2o oNDerzoek IN STrafzakeN. — VerHoor. — arTIkeL 47, SV. — VerHoor 
VaN eeN VerDaCHTe. — BegrIp. — uITLaTINgeN TIjDeNS eeN HuISzoekINg. — 
SpoNTaNe of TerLoopSe VerkLarINg.

3o oNDerzoek IN STrafzakeN. — VerHoor VaN eeN VerDaCHTe. — VaN 
zIjN VrIjHeID BeroofDe VerDaCHTe. — reCHT op BIjSTaND VaN eeN aDVoCaaT. — 
afzIeN VaN. — geVoLg.

4o aDVoCaaT. — STrafzakeN. — VerHoor VaN eeN VerDaCHTe. — VaN zIjN 
VrIjHeID BeroofDe VerDaCHTe. — reCHT op BIjSTaND VaN eeN aDVoCaaT. — 
afzIeN VaN. — geVoLg.

5o VoorLopIge HeCHTeNIS. — aaNHouDINg. — VerHoor VaN eeN VerDaCHTe. 
— reCHT op BIjSTaND VaN eeN aDVoCaaT. — afzIeN VaN. — geVoLg.

1o Nieuwe feiten, op grond waarvan de onderzoeksrechter een bevel tot 
aanhouding uitvaardigt tegen een in vrijheid gelaten inverdenkinggestelde, 
kunnen nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met toepassing van 
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artikel 28, § 1, 2o, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech-
tenis, die maatregel noodzakelijk maken in het licht van de vroeger onder-
zochte feiten  (1). (Art. 28, § 1, 2o, Wet Voorlopige Hechtenis)

2o De noodzakelijke dialoog tussen de agenten die met een huiszoeking zijn 
belast en de persoon bij wie die onderzoekshandeling wordt uitgevoerd, heeft 
niet tot gevolg dat de antwoorden die hij heeft gegeven op de vragen die de 
speurders hem moeten stellen om de hun toevertrouwde onderzoekshande-
ling materieel ten uitvoer te leggen, worden aangemerkt als verhoor in de 
zin van artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering ; uit het feit dat 
de verdachte naar aanleiding van een huiszoeking, spontaan of terloops 
een verklaring aflegt die een erkenning van zijn schuld inhoudt, blijkt niet 
dat hij werd verhoord, aangezien een verhoor veronderstelt dat degene 
die verhoort op systematische wijze gerichte vragen begint te stellen  (2). 
(Art. 47bis, Wetboek van Strafvordering)

3o tot 5o Aangezien de meerderjarige ondervraagde persoon krachtens artikel 
2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 
vrijwillig en weloverwogen afstand kan doen van de bijstand van een advo-
caat tijdens het verhoor, verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
betreffende de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding naar recht, 
door vast te stellen dat de eiser, zodra hij zich in de lokalen van de politie 
bevond, uitdrukkelijk en nog vóór zijn verhoor, aan de bijstand van een 
advocaat heeft verzaakt en dat hij vervolgens die bijstand heeft gekregen 
op het moment dat hij erom heeft verzocht. (Art. 2bis, § 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis)

(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 1 maart 2012.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

De eiser verwijt het arrest dat het de beschikking tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis bevestigt ofschoon het bevel tot aanhouding 
met name gegrond is op de telastlegging verboden wapendracht, dat 
die telastlegging betrekking heeft op een feit dat op 23 november 2010 

  (1)  Cass. 4 juni 1996, AR P.96.0707.N, AC 1996, nr. 211 ; Cass. 14 nov. 2001, AR P.01.1483.F, 
AC 2001, nr. 619.

  (2)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 169.
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zou gepleegd zijn en waarvoor de eiser reeds eerder was aangehouden 
en vervolgens in vrijheid gesteld, en dat de voorlopige hechtenis, wat 
dat betreft, alleen verantwoord zou kunnen zijn op grond van artikel 28 
Voorlopige Hechteniswet en niet met verwijzing naar artikel 16 van de 
voormelde wet. Daarnaast wordt de kamer van inbeschuldigingstel-
ling verweten dat zij niet op de conclusie heeft geantwoord waarin dat 
verweermiddel werd aangevoerd.

Nieuwe feiten, op grond waarvan de onderzoeksrechter een bevel tot 
aanhouding uitvaardigt tegen een in vrijheid gelaten inverdenkingge-
stelde, kunnen nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met toepas-
sing van artikel 28, § 1, 2o, van de wet, die maatregel noodzakelijk maken 
in het licht van de vroeger onderzochte feiten.

Het bevel tot aanhouding dat tegen de eiser is uitgevaardigd heeft 
betrekking op het voormelde artikel 28 en vermeldt dat de betrokkene 
in verdenking is gesteld wegens belaging, misbruik van telecommuni-
catiemiddelen, zedenmisdrijf door het bevorderen van de ontucht of het 
bederf van een minderjarige boven de leeftijd van zestien jaar, teneinde 
aan andermans driften te voldoen, valsheid op het vlak van informatica, 
verboden wapendracht en zware slagen.

Het bevel tot aanhouding brengt die nieuwe feiten, die gepleegd 
zouden zijn tussen 25 oktober 2010 en 11 februari 2012, in verband met het 
fysieke of psychologische geweld dat de eiser, die aan één bepaalde drug 
verslaafd is, de neiging heeft te ontwikkelen tegenover de tegenslagen 
van het dagelijks bestaan.

De in artikel 28, § 1, 2o, bedoelde nieuwe en ernstige omstandigheden 
zijn dus in het bevel tot aanhouding vermeld zodat de appelrechters, 
door het geldig te verklaren, antwoorden op het aangevoerde verweer en 
noch die bepaling, noch artikel 12, tweede lid, Grondwet, noch artikel 6.1 
EVRM schenden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

Het middel voert de schending aan van artikel 47bis, § 1 en 2, Wetboek 
van Strafvordering. Het voert in hoofdzaak aan dat het bevel tot aanhou-
ding onregelmatig is omdat het werd uitgevaardigd na een huiszoeking 
in de loop waarvan de verdachte ten overstaan van de speurders verkla-
ringen heeft afgelegd die niet werden voorafgegaan door de mededeling 
van zijn rechten.

De aangevoerde wetsbepaling somt de rechten op die de politie aan 
de ondervraagde persoon moet meedelen alvorens hem te verhoren over 
misdrijven die hem tenlastegelegd kunnen worden of alvorens hem in 
een andere hoedanigheid te verhoren.

De noodzakelijke dialoog tussen de agenten die met een huiszoeking 
zijn belast en de persoon bij wie die onderzoekshandeling wordt uitge-
voerd, heeft niet tot gevolg dat de antwoorden die hij heeft gegeven op 
de vragen die de speurders hem moeten stellen om de hun toevertrouwde 
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onderzoekshandeling materieel ten uitvoer te kunnen leggen, worden 
aangemerkt als verhoor in de zin van het voormelde artikel 47bis.

Uit het feit dat de verdachte naar aanleiding van een huiszoeking, 
spontaan of terloops een verklaring aflegt die een erkenning van zijn 
schuld inhoudt, blijkt niet dat hij werd verhoord, aangezien een verhoor 
veronderstelt dat degene die verhoort op systematische wijze gerichte 
vragen begint te stellen.

De appelrechters hebben bijgevolg de in het middel bedoelde wetsbe-
paling niet geschonden, door te weigeren de informatie, ook al is zij 
zelfbeschuldigend, die door de verdachte is verstrekt aan de speurders 
die de opdracht hadden om zijn woning de doorzoeken, als een verhoor 
aan te merken.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

De eiser voert aan dat zijn recht van verdediging, dat wordt gewaar-
borgd bij artikel 47bis Wetboek van Strafvordering en artikel 6.3 EVRM 
werd miskend. De grief is afgeleid uit de omstandigheid dat de eiser 
niet werd bijgestaan door een advocaat vanaf het begin van zijn verhoor 
maar alleen op het einde daarvan.

In zoverre het middel steunt op de bewering dat het verhoor een 
aanvang nam op het ogenblik van de huiszoeking, kan het middel, zoals 
hierboven in antwoord op het eerste onderdeel vermeld, niet worden 
aangenomen, vermits uit de vaststellingen van het arrest en de best-
reden beschikking blijkt dat de huiszoeking niet gepaard ging met 
een gericht en systematisch verhoor betreffende de misdrijven die de 
verdachte ten laste worden gelegd.

Krachtens artikel 2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990, kan de meerder-
jarige ondervraagde persoon vrijwillig en weloverwogen afstand doen 
van de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.

Het arrest en de beschikking die het arrest bevestigt stellen vast dat de 
eiser, zodra hij zich in de lokalen van de politie bevond, uitdrukkelijk en 
nog vóór zijn verhoor, aan de bijstand van een advocaat heeft verzaakt 
en dat hij vervolgens die bijstand heeft gekregen op het moment dat hij 
erom verzocht.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing aldus 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 eiser in de kosten.
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14 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Madoux (bij de balie 
te Namen) en mevr. Brotcorne (bij de balie te Brussel).

N° 170

1o kamer — 15 maart 2012
(F.10.0143.N)

1o STaaT. — VerTegeNwoorDIgINg. — BeTrekkINgeN meT DerDeN. — gereCH-
TeLIjke. — eN BuITeNgereCHTeLIjke VerHouDINgeN.

2o VorDerINg IN reCHTe. — BurgerLIjke zakeN. — VorDerINg TegeN De 
STaaT. — Twee of meer mINISTerS IN reCHTe aaNgeSprokeN. — BeVoegDHeIDS-
BeTwISTINg. — proCeDureLe geVoLgeN.

1o Hoewel de Staat een en ondeelbaar is en de onderscheiden departementen 
geen eigen van de Staat onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben, wordt 
de Staat, in zijn buitengerechtelijke of gerechtelijke verhoudingen met 
derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de minister van het departement 
waarop die verhoudingen betrekking hebben en voor zover die van belang 
zijn voor de begroting van dat departement  (1). (Art. 705, eerste, tweede en 
derde lid, Gerechtelijk Wetboek) 

2o De aanwijzing van een onbevoegd departement als vertegenwoordiger van 
de Staat heeft alleen tot gevolg dat dit departement het bevoegde departement 
in de plaats kan stellen, zodat, wanneer tussen de departementen hierover 
onenigheid bestaat, de rechter de procedure lastens een van hen kan laten 
voortgaan en geen in solidum veroordeling moet uitspreken ; de rechter die 
beslist dat een procedure moet voortgang vinden tegen de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door een bepaalde minister, kan indien de aansprakelijk-
heid van de Belgische Staat vaststaat, een veroordeling uitspreken ten laste 
van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door deze minister, zonder dat 
hij de aansprakelijkheid van elk ministerieel departement apart moet beoor-
delen (2). (Art. 705, eerste, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(BeLgISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN T. z. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Eiser was eigenaar geworden van een gebouw, gelegen in de Kets-
straat 90 te Antwerpen, ingevolge het in kracht van gewijsde treden van 
het arrest van 14 oktober 2005 van het Hof van Beroep te Antwerpen, dat 
de verbeurdverklaring van het bedoeld gebouw uitsprak, in zoverre Uw 
Hof, bij arrest van 31 januari 2006, het cassatieberoep tegen voormelde 
beslissing had verworpen.

  (1), (2)  Zie de conclusie van het O.M.
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Ingevolge de gebrekkige staat van dit gebouw, dat voor de verbeurd-
verklaring toebehoorde aan eerste verweerder en tweede verweerster, 
en dat het voorwerp had uitgemaakt van een strafrechtelijk bewarend 
beslag, alsook van een verzegeling, hadden de rechtsvoorgangers van 
derde verweerder en vierde verweerster schade geleden aan hun nabu-
rige eigendom door waterinfiltraties via de scheidingsmuur van het 
verbeurdverklaarde gebouw.

Bij dagvaarding van 2 november 2006 werden de eerste verweerder en 
tweede verweerster dienaangaande gedagvaard in betaling van schade-
vergoeding door de rechtsvoorgangers van derde verweerder en vierde 
verweerster.

Op 16 februari 2007 gingen de rechtsvoorgangers van derde verweerder 
en vierde verweerster over tot dagvaarding in tussenkomst van de Belgi-
sche Staat, zowel vertegenwoordigd door de Minister van Financiën 
(eiser), als door de Minister van Justitie (vijfde verweerder).

Bij vonnis van 12 november 2008 van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Antwerpen werden de eerste verweerder en tweede verweerster (voor 
90%) en de vijfde verweerder (voor 10%) aansprakelijk gesteld voor de 
schade.

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep op 
15 januari 2009, tekenden eerste verweerder en tweede verweerster hoger 
beroep aan tegen hun veroordeling ; op 6 februari 2009 gingen ook de 
derde verweerder en vierde verweerster in beroep tegen deze beslissing ; 
vijfde verweerder tekende incidenteel beroep aan.

Het bestreden arrest van 30 juni 2010 van het Hof van Beroep te 
Antwerpen bevestigde de aansprakelijkheid van eerste verweerder en 
tweede verweerster, stelde eiser aansprakelijk op grond van zijn hoeda-
nigheid van bewaarder van een gebrekkig zaak (artikel 1384, eerste lid, 
B.W.), doch sprak geen veroordeling uit lastens vijfde verweerder op 
grond dat de oorspronkelijke eisers de Minister van Financiën (eiser) 
als eerste hadden aangewezen in het exploot van dagvaarding.

Bij het enig cassatiemiddel komt eiser enkel op tegen de beslissing 
dat de veroordeling, die in deze zaak ten laste van de Belgische Staat 
werd gelegd, enkel kon worden uitgesproken ten laste van “de Belgi-
sche Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën”, zulks bij 
toepassing van artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek. 

2. Eiser voert in het eerste onderdeel aan dat de substitutieregeling, 
die besloten ligt in artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek, niet geldt 
wanneer de Staat als verweerder wordt gedagvaard in de persoon van 
twee of meer ministers die hun bevoegdheid wederzijds betwisten. 

Volgens eiser kan de rechter in dat geval slechts oordelen dat de Staat 
als verweerder overeenkomstig de wet wordt vertegenwoordigd door alle 
ministers die door de dagvaarding in de zaak worden betrokken, zonder 
dat hij het recht heeft om zelf te bepalen wie van hen bevoegd is. Een 
veroordeling ten laste van de Staat, die in de persoon van twee of meer 
ministers in rechte werd aangesproken, zou bijgevolg, wanneer die minis-
ters wederzijds hun bevoegdheid betwisten, in solidum moeten worden 
uitgesproken lastens elk van de aangesproken ministers, zonder dat de 

ARREST-2012-03.indb   669 13/02/13   20:34



670 ARRESTEN VAN CASSATIE 15.3.12 - N° 170

vraag wie van de aangesproken ministers als eerste werd gedagvaard 
enige rol speelt. 

Bijgevolg zou het bestreden arrest niet wettig hebben kunnen beslissen, 
met toepassing van artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de 
veroordeling, die in deze zaak ten laste van de Staat moest worden gelegd, 
moest worden uitgesproken ten laste van de Belgische Staat, vertegen-
woordigd door de minister van Financiën, op grond dat de oorspronkelijke 
eiser de minister van Financiën als eerste had aangewezen in het dagvaar-
dingsexploot en de minister van Justitie als tweede, en zou het hof van 
beroep zodoende niet wettig zelf de bevoegde minister hebben aangewezen. 

Samengevat komt eisers standpunt hierop neer dat, in de hypothese 
dat de Staat op initiatief van de eisende partij gelijktijdig door meer-
dere ministers wordt vertegenwoordigd en de vordering ten aanzien 
van de Staat gegrond wordt bevonden, de veroordeling ten laste van 
de Staat, vertegenwoordigd door de verschillende ministers, in solidum 
moet worden uitgesproken. 

3. In wezen verwijt de Belgische Staat het Hof van beroep te Antwerpen 
aldus hem in onderhavige zaak niet tweemaal tot betaling van hetzelfde 
bedrag te hebben veroordeeld. 

In zijn memorie van antwoord werpt vijfde verweerder terecht op dat 
de Belgische Staat geen belang heeft bij de gevoerde kritiek. 

Partij in de procedure is inderdaad de Belgische Staat. 
De Belgische Staat is één en ondeelbaar, met slechts één patrimo-

nium  (1).
De Belgische Staat wordt in rechte vertegenwoordigd door zijn ministers. 
Ministeriële departementen zijn evenwel geen afzonderlijke rechtsper-

sonen. Conflicten aangaande de betrekkingen tussen ministers zijn van 
zuiver interne administratieve aard  (2). 

Zulks impliceert dat de rechtbanken niet kunnen beslissen dat een 
bepaald ministerieel departement ten gunste van een ander ministerieel 
departement moet worden veroordeeld  (3). 

De Staat kan immers als enig rechtssubject niet tegelijkertijd schul-
deiser en schuldenaar van zichzelf zijn  (4). 

De Staat, vertegenwoordigd door een welbepaald departement, zal 
bijgevolg tegen de Staat, vertegenwoordigd door een ander departement, 
geen vordering in vrijwaring of een regresvordering kunnen instellen 
met het oog op het recupereren van een deel van hetgeen de Staat, verte-
genwoordigd door eerstgenoemde minister, aan een derde heeft moeten 
betalen. Hij zou in dat geval immers gelijktijdig schuldeiser en schul-
denaar zijn. 

Daaraan doet de omstandigheid dat ministeriële departementen 
afzonderlijke administratieve en budgettaire eenheden vormen, geen 

  (1) J. VeLu, Droit public, I, Brussel, Bruylant, 1986, 50, nr. 36.
  (2) A. maST, J. DujarDIN, M. VaN Damme en J. VaNDe LaNoTTe, Overzicht van het 

Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 86, nr. 62.
  (3) Cass. 21 april 1988, AC 1988-89, 977, concl. Advocaat-generaal D’Hoore, m.b. 978 ; 

Cass. 11 september 1961, RW 1961-62, 1255.
  (4) Cass. 11 september 1961, RW 1961-62, 1255.
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afbreuk. Immers, welke minister ook de Staat in rechte vertegenwoor-
digt, finaal zullen, in geval van gegrondverklaring van de vordering, de 
middelen van dezelfde persoon worden aangesproken, zijnde deze van de 
Staat, die worden gecentraliseerd door het ministerie van Financiën. 

De Belgische Staat, die zijn veroordeling ten aanzien van derde en 
vierde verweerders als zodanig niet aanvecht, heeft dan ook geen enkel 
belang bij een kritiek, hierin bestaande dat de veroordeling te zijnen 
laste ten aanzien van meerdere ministeriële departementen had moeten 
worden uitgesproken  (1).

4. Het voorgaande neemt niet weg dat de Staat in beginsel moet worden 
gedagvaard door de betekening van het exploot van dagvaarding aan het 
kabinet van de minister tot wiens bevoegdheid het onderwerp van het 
geschil behoort of van het kantoor van de door hem aangewezen ambte-
naar.

Zulks volgt niet alleen uit de tekst van artikel 705 van het Gerechtelijk 
Wetboek, maar tevens uit het feit dat elk departement een eigen begro-
ting heeft, duidelijk te onderscheiden van die van de andere departe-
menten, bedoeld om de eigen uitgaven van het departement te dekken  (2). 

De opdeling van de staatsuitgaven in verscheidene begrotingen is 
niet een loutere regel van inwendige orde, maar heeft ook bepaalde aan 
derden tegenwerpelijke gevolgen  (3). 

Zo verzet de wetgeving betreffende de rijkscomptabiliteit zich tegen 
de toepassing van schuldvergelijking buiten het kader van een zelfde 
ministerieel departement. Het Rekenhof oefent zijn controle afzonder-
lijk uit voor elk departement. De aansprakelijkheid van één ministerieel 
departement is onafhankelijk van die van andere ministeriële departe-
menten en kan niet op een ander departement worden afgewenteld  (4). 

Kosten gemaakt door een departement kunnen bijgevolg in beginsel 
niet aangerekend worden op het budget van een ander departement. 

5. De gevolgen van de budgettaire en administratieve opdeling worden 
ten aanzien van derden evenwel gemilderd door artikel 705 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

De minister die in de zaak betrokken wordt, mag inderdaad niet 
betwisten dat het voorwerp van het geschil tot de bevoegdheid van zijn 
departement behoort, tenzij hij tevens de betrokken minister in zijn 
plaats stelt, hetgeen geschiedt bij eenvoudige conclusie. 

De vordering is bijgevolg niet onontvankelijk omdat een onbevoegd 
minister werd gedagvaard. De “sanctie” bestaat enkel in de indeplaats-
stelling van een andere minister  (5). 

De minister moet wel opwerpen dat het voorwerp van het geschil niet 
tot zijn bevoegdheid behoort en hij moet een ander minister in zijn 

  (1) Memorie van antwoord, p. 3 en 4.
  (2) Zie D. LINDemaNS, Commentaar bij artikel 705 Ger. W., in Gerechtelijk recht. Artikels-

gewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., Mechelen, Kluwer, 
afl. 62 (augustus 2004), art. 705-9, nr. 14.

  (3) Cass. 21 april 1988, AC 1988-89, 977, concl. Adv.-gen. D’Hoore, p. 979.
  (4) Cass. 21 april 1988, AC 1988-89, 977, concl. Adv.-gen. D’Hoore, p. 979.
  (5) D. LINDemaNS, o.c., art. 705-12, nr. 18.
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plaats stellen. Een exceptie, louter gesteund op de onbevoegdheid van de 
in de zaak betrokken minister, zonder indeplaatsstelling van een ander 
minister, en a fortiori zonder aanwijzing van de minister die wel bevoegd 
zou zijn, kan dus niet worden aangenomen  (1). 

6. Uitgangspunt van voornoemde regeling is dat het voor de eiser niet 
steeds eenvoudig is het bevoegde departement aan te wijzen, zodat de 
eiser zich genoodzaakt zou kunnen zien verscheidene departementen in 
het geding te betrekken, hetgeen tijd en kosten met zich meebrengt  (2), 
wat de eiser in onderhavige zaak overigens ook heeft gedaan. 

Om die reden werd bepaald dat de aangesproken minister zijn bevoegd-
heid niet kan afwijzen dan op voorwaarde dat hij de bevoegde minister 
in zijn plaats zou stellen. 

Dat betekent dat er door de wetgever zelf wordt aanvaard dat in 
bepaalde gevallen een veroordeling kan worden uitgesproken ten aanzien 
van een onbevoegd minister, indien deze het hoger vermelde voorschrift 
niet heeft geëerbiedigd. 

7. De in artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek opgenomen regel 
strekt ertoe de gevolgen van het bestaan van onderscheiden departe-
menten, met aan het hoofd daarvan onderscheiden ministers, en de begro-
tingsgevolgen die eruit volgen, in het belang van de eiser, te milderen  (3) 
en niet in dat van de onderscheiden ministeriële departementen. 

Artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek beheerst m.a.w. de verhouding 
tussen, enerzijds, de eiser, anderzijds, de minister, die door hem in het 
geschil werd betrokken. 

Uit de ratio legis van deze wetsbepaling volgt dat deze regeling 
uitsluitend in het belang van de rechtzoekende werd ingesteld en bijge-
volg geen enkel recht verleent aan een ministerieel departement, 
dat samen met een ander ministerieel departement in de zaak werd 
betrokken, om op grond van artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek 
van de rechter te eisen dat een veroordeling ten laste van de Staat ten 
aanzien van alle in de zaak betrokken ministers in solidum zou worden 
uitgesproken. 

Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd  (4).
Het onderdeel faalt naar recht nu het berust op een verkeerde rechtsop-

vatting. 
8. Eiser voert in het tweede onderdeel aan dat uit het bestaan van de 

onderscheiden begrotingen voortvloeit dat de Staat in zijn buitenge-
rechtelijke en gerechtelijke verhoudingen met derden moet worden 
vertegenwoordigd door de minister van het departement, waarop die 
verhoudingen betrekking hebben en voor zover die van belang zijn voor 
de begroting van het departement. Wanneer de Staat, in het kader van 
een aansprakelijkheidsvordering, in rechte wordt aangesproken in de 
persoon van twee of meer ministers, zou de rechter bevoegd zijn om zich 

  (1) Cass. 8 januari 1990, AC 1989-90, 598.
  (2) Verslag van de gerechtelijke hervorming, Pas. 1967, 419 ; D. LINDemaNS, o.c., 

art. 705-12, nr. 18.
  (3) D. LINDemaNS, o.c., art. 705-12, nr. 18.
  (4) P. 4 in fine, t.e.m. p. 7.
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uit te spreken over de respectievelijke aansprakelijkheid van elk van 
die ministeriële departementen. 

Het hof van beroep zou bijgevolg niet wettig hebben beslist dat de 
veroordeling, die in de onderhavige zaak ten laste van de Staat moest 
worden gelegd, moest worden uitgesproken ten laste van de Belgische 
Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, op grond dat 
de oorspronkelijke eisers de minister van Financiën als eerste hadden 
aangewezen in het dagvaardingsexploot en de minister van Justitie pas 
als tweede. 

Ook wat het tweede onderdeel betreft, sluit ik mij aan bij hetgeen 
vijfde verweerder heeft opgeworpen in zijn memorie van antwoord  (1).

9. Uit artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de minister, 
die in de zaak betrokken wordt, kan betwisten dat het voorwerp van 
het geschil tot de bevoegdheid van zijn departement behoort, mits hij 
tevens de betrokken minister in zijn plaats stelt, hetgeen geschiedt bij 
eenvoudige conclusie. 

In dat geval neemt een andere minister de plaats in van de minister, 
aan wiens kabinet de betekening aanvankelijk gebeurde. De minister 
moet wel opwerpen dat het voorwerp van het geschil niet tot zijn bevoeg-
dheid behoort. Een exceptie, louter gesteund op de onbevoegdheid van de 
in de zaak betrokken minister, zonder indeplaatsstelling van een andere 
minister, en a fortiori zonder aanwijzing van de minister die wel bevoegd 
zou zijn, kan dus niet worden aangenomen  (2). 

Er wordt voorts aangenomen dat het niet aan de rechter toekomt om 
zelf de bevoegde minister aan te wijzen in de plaats van de minister, die 
zulks niet gedaan zou hebben. Heeft de minister dat niet gedaan, dan 
moet de rechter oordelen dat in de bij hem aanhangige procedure, de 
Staat als verweerder overeenkomstig de wet vertegenwoordigd wordt 
door de minister die door de dagvaarding in de zaak is betrokken  (3). 

Uit artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de minister, 
die zijn bevoegdheid betwist, een andere minister in zijn plaats dient 
te stellen. Doet hij dat niet, dan wordt hij geacht de Staat rechtsgeldig 
te vertegenwoordigen en zal hij de belangen van de Staat naar best 
vermogen moeten verdedigen. 

10. Wordt de Staat in de persoon van meerdere ministers gedagvaard, 
dan zal de rechter in beginsel ten aanzien van iedere minister afzonder-
lijk de toepasselijkheid van artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek 
onderzoeken. 

Het ligt voor de hand dat hij daarbij de volgorde, opgegeven door de 
eiser in het exploot van dagvaarding, zal volgen. 

Stelt hij vast dat de Staat rechtsgeldig is vertegenwoordigd door de 
eerstgenoemde, dan wordt ieder verder onderzoek naar de rechtsgel-
dige vertegenwoordiging van de Staat door de overige ministers, aan 
wier kabinet de dagvaarding eveneens werd betekend overbodig, althans 
wanneer voorwerp en oorzaak van de vordering dezelfde zijn. 

  (1) P. 7 t.e.m. 10, eerste alinea.
  (2) Cass. 8 januari 1990, AC 1989-90, 598.
  (3) Cass. 22 februari 1990, AC 1989-90, 819, en JLMB 1990, 830, noot G. de Leval.
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11. In casu werd de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van Financiën, door de oorspronkelijke eiseres in het exploot van 
dagvaarding als eerste verweerder aangewezen. 

Waar te dezen wordt vastgesteld dat de Minister van Financiën er niet 
in slaagde een ander minister in zijn plaats te stellen, kon het hof van 
beroep wettig besluiten dat de vordering ten aanzien van deze minister 
diende te worden voortgezet.

Deze vaststelling impliceerde tegelijkertijd dat niet meer diende te 
worden onderzocht of de Staat ook rechtsgeldig werd vertegenwoor-
digd door de Minister van Justitie. Immers, ingevolge de vaststelling 
dat de Minister van Financiën zijn bevoegdheid niet kon afwijzen, 
stond vast dat ten aanzien van de oorspronkelijke eisers hun weder-
partij, zijnde de Staat, in rechte rechtsgeldig werd vertegenwoor-
digd door de Minister van Financiën. Daardoor verloor de vraag of 
de Staat, rechtsgeldig werd vertegenwoordigd door de minister van 
Justitie, ieder belang. 

De vraag zou enkel haar belang hebben behouden indien er van de 
Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, iets anders werd 
gevorderd dan van de Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Financiën. 

Uit de procedurestukken blijkt niet dat de vordering tegen de Staat, 
vertegenwoordigd door de minister van Justitie, een ander voorwerp of 
een andere oorzaak had dan de vordering tegen de Staat, vertegenwoor-
digd door de Minister van Financiën. 

De beslissing dat de veroordeling ten laste van de Staat, vertegenwoor-
digd door de minister van Financiën, moest worden gelegd, is bijgevolg 
naar recht verantwoord, zonder dat er het hof van beroep kan verweten 
worden niet te hebben onderzocht onder welke van beide departementen 
de vordering precies ressorteerde. 

Het tweede onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Besluit : Verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 30 juni 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 november 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. 
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III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 705, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wordt de 
Staat gedagvaard aan het kabinet van de minister tot wiens bevoegd-
heid het onderwerp van het geschil behoort.

Krachtens artikel 705, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek mag de 
minister die in de zaak betrokken is, niet betwisten dat het voorwerp 
van het geschil tot de bevoegdheid van zijn departement behoort, tenzij 
hij tevens de betrokken minister in zijn plaats stelt, hetgeen geschiedt 
bij eenvoudige conclusie.

Artikel 705, derde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat behalve in 
spoedeisende gevallen, de rechter niettemin aan de Staat uitstel kan 
verlenen om hem te laten uitmaken welke minister bevoegd is en om 
hem in zijn verweer te laten voorzien. Die termijn mag niet langer zijn 
dan een maand.

2. Hoewel de Staat een en ondeelbaar is en de onderscheiden depar-
tementen geen eigen van de Staat onderscheiden rechtspersoonlijk-
heid hebben, wordt de Staat, in zijn buitengerechtelijke of gerechte-
lijke verhoudingen met derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de minister van het departement waarop die verhoudingen betrekking 
hebben en voor zover die van belang zijn voor de begroting van dat 
departement.

De aanwijzing van een onbevoegd departement als vertegenwoor-
diger heeft evenwel alleen tot gevolg dat dit departement het bevoegde 
departement in de plaats kan stellen.

3. Hieruit volgt dat wanneer tussen de departementen hierover onenig-
heid bestaat de rechter de procedure lastens een van hen kan laten 
voortgaan en geen in solidum veroordeling moet uitspreken.

4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat bij wederzijdse bevoegdheidsbe-
twisting tussen twee of meer ministers, de veroordeling van de Staat in 
solidum dient te gebeuren lastens elke minister, faalt naar recht. 

Tweede onderdeel

6. De rechter die na een correcte toepassing van artikel 705, tweede lid, 
Gerechtelijk Wetboek, beslist dat een procedure moet voortgang vinden 
tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door een bepaalde minister, 
kan indien de aansprakelijkheid van de Belgische Staat vaststaat, een 
veroordeling uitspreken ten laste van de Belgische Staat, vertegenwoor-
digd door deze minister, zonder dat hij de aansprakelijkheid van elk 
ministerieel departement apart moet beoordelen.

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

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

15 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter waarn. eerste voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijk-
luidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer De Bruyn en mevr. Geinger.

N° 171

1o kamer — 15 maart 2012
(F.11.0012.N)

BeLaSTINg oVer De ToegeVoegDe waarDe. — aDmINISTraTIeVe SaNC-
TIeS meT repreSSIef karakTer. — weTTeLIjkHeID VaN De SaNCTIe. — eVeNre-
DIgHeID meT De INBreuk. — ToeTSINgSreCHT VaN De reCHTer. — BeoorDeLINgS-
CrITerIa. — perTINeNTe eLemeNTeN.

De rechter die, in een geval waarin een Btw-boete van 200% werd opgelegd 
wegens het gebruik door de belastingplichtige van een valse naam bij de 
aankoop van goederen om zich zodoende ‘in het zwart’ te kunnen bevoor-
raden, vaststelt dat het de eerste overtreding is van de belastingplichtige, 
en de fraude het algemeen belang schaadt en concurrentieverstorend is, 
heeft op grond van die gegevens wettig kunnen oordelen dat de opgelegde 
boete onevenredig was en moest verminderd worden tot 75 procent van de 
ontdoken belasting. (Artt. 70, § 1, en 84, Btw-Wetboek, en art. 1, laatste 
lid, KB nr. 41 van 30 jan. 1987). 

(BeLgISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN T. m.)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 22 oktober 2009 op verwijzing gewezen ingevolge het arrest 
van het Hof van 16 februari 2007.

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. Krachtens artikel 70, § 1, eerste lid, Btw-wetboek wordt voor iedere 
overtreding van de verplichting de belasting te voldoen een geldboete 
opgelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet-tijdig betaalde 
belasting.
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Krachtens artikel 84, derde lid, Btw-wetboek wordt, binnen de door 
de wet gestelde grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten 
bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden 
vastgesteld.

Krachtens artikel 1, laatste lid, KB nr. 41 van 30 januari 1987 tot vast-
stelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten (hierna : 
KB nr. 41) zijn de schalen voor vermindering van de proportionele fiscale 
geldboeten niet van toepassing ten aanzien van overtredingen begaan 
met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan 
mogelijk te maken.

2. De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te 
toetsen die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, 
mag de wettigheid van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder 
nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van de 
internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de 
algemene rechtsbeginselen.

Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na 
te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter 
mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het 
opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang.

De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van 
de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in 
gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen 
in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie.

Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjec-
tieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van 
opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden 
of verminderen.

3. De appelrechter oordeelt dat :

 — hij, bij de toetsing van de administratieve geldboete, rekening 
mag houden met het feit dat de inbreuk een eerste overtreding van de 
verweerster is ;

 — dit gegeven evenwel geen vermindering van de boete tot 50 procent 
rechtvaardigt, waartoe de eerste rechter besloot ;

 — de betwisting over de gegevens op basis waarvan de rechter de 
boete kan verminderen tot een boete die hij evenredig acht, niet gelijk-
aardig is aan de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van het Hof van 
13 februari 2009, vermits de verweerster enkel inroept dat het een eerste 
overtreding is. 

Op grond hiervan vermindert de appelrechter de administratieve geld-
boete tot 75 procent omdat het gaat om de eerste overtreding en omdat 
dit percentage ook rekening houdt met het feit dat de fraude het alge-
meen belang schaadt en concurrentieverstorend is.

Op die gronden kon de appelrechter wettig beslissen dat de opgelegde 
boete onevenredig was en moest verminderd worden tot 75 procent van 
de ontdoken belasting. 

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

15 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 172

1o kamer — 15 maart 2012
(F.11.0037.N)

1o INkomSTeNBeLaSTINgeN. — VoorHeffINgeN eN BeLaSTINgkreDIeT. — 
oNroereNDe VoorHeffINg. — kaDaSTraaL INkomeN. — maTerIeeL eN ouTIL-
Lage. — oNroereND VaN NaTure of Door BeSTemmINg. — BegrIp.

2o INkomSTeNBeLaSTINgeN. — VoorHeffINgeN eN BeLaSTINgkreDIeT. — 
oNroereNDe VoorHeffINg. — kaDaSTraaL INkomeN. — maTerIeeL eN ouTIL-
Lage. — oNroereND VaN NaTure. — BegrIp.

3o oNroereND eN roereND goeD. — oNroereND goeD. — oNroereND 
goeD uIT zIjN aarD. — BegrIp.

1o Nu het WIB64 niet preciseert wat onder materieel en outillage die onroe-
rend zijn van nature of door bestemming moet worden verstaan, moet de 
term van nature of door bestemming worden begrepen in de betekenis van 
het gemeen recht  (1). (Art. 360, § 1 WIB64 ; art. 471, § 1, WIB92 ; Artt. 517, 
518 en 519 BW)

2o en 3o De beperkte functionele beweging van een voorwerp dat bestemd is 
om duurzaam op een bepaalde plaats te blijven en aldaar verbonden is met 
de grond, ontneemt aan dat voorwerp niet zijn karakter van onroerend goed 
uit zijn aard. (Art. 360, § 1 WIB64 ; art. 471, § 1, WIB92 ; Artt. 517, 518 en 
519 BW)

(gHeNT STeVeDorINg TermINaL N.V.  
T. BeLgISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Onderhavige betwisting betreft de lastens eiseres voor de aanslag-
jaren 1987 tot en met 1991 gevestigde aanslagen in de onroerende voor-
heffing op de rolkranen op sporen die zij gebruikt bij het laden en lossen 
van schepen langs het kanaal Gent-Terneuzen.

De belastingadministratie was van oordeel dat deze rolkranen onroe-
rend zijn uit hun aard zodat zij werden aangeslagen als materieel en 
outillering in de zin van artikel 360 WIB64.

  (1)  Zie de conclusie van het O.M.
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Verweerder betwistte dit en tekende bezwaar aan tegen voormelde 
aanslagen in de onroerende voorheffing.

Dit bezwaar werd bij beslissing van 28 september 1999 als ongegrond 
afgewezen door de Gewestelijke directeur der directe belastingen te 
Gent.

Ook het fiscaal verzoekschrift, dat op 23 december 1999 werd ingediend 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, werd ongegrond verklaard.

In graad van beroep bevestigde het bestreden arrest dat de bedoelde 
rolkranen duurzaam en gewoonlijk verbonden zijn met de grond (de 
kade) en bijgevolg te beschouwen zijn als onroerend uit hun aard.

Het enig middel komt op tegen deze beslissing.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiseres aan dat het hof van 

beroep niet wettig kon oordelen dat de litigieuze rolkranen onroerend 
zijn uit hun aard op grond van de in het arrest gedane feitelijke vast-
stellingen, waaruit blijkt dat de rolkranen niet onbeweeglijk stilstaan 
maar zich verplaatsen voor hun functie van laden en lossen van schepen, 
zij het dan op sporen gelegen op havenkaaien.

3. Op grond van artikel 471, § 1, WIB92 — voorheen artikel 360, § 1, 
WIB64 — kunnen rolkranen als materieel en outillage in aanmerking 
worden genomen voor de vaststelling van het kadastraal inkomen op 
voorwaarde dat zij onroerend zijn van nature of door hun bestemming.

De fiscale wet voorziet nergens in een eigen omschrijving van de in 
deze bepalingen gebezigde begrippen “onroerend van nature” en “onroe-
rend door hun bestemming”.

Bijgevolg moeten deze begrippen geïnterpreteerd worden zoals in het 
gemeen zakenrecht  (1).

Overeenkomstig artikel 518 van het Burgerlijk Wetboek zijn gron-
derven en gebouwen onroerend uit hun aard.

Met gebouwen worden gelijkgesteld de voorwerpen die duurzaam en 
gewoonlijk met de grond verbonden zijn of erin vastzitten, alsmede 
goederen die steun vinden in, aan of op de grond ten behoeve van de 
stabiliteit, en die bedoeld zijn om gedurende een zekere periode ter 
plaatse te blijven staan.

4. Om na te gaan of een bepaalde zaak naar moderne opvattingen onroe-
rend is uit zijn aard moet aan twee voorwaarden cumulatief voldaan 
zijn :

1. het goed moet steun vinden in, aan of op de grond ten behoeve van 
de stabiliteit (een ruim opgevatte incorporatievereiste) ;

2. het goed moet bestemd zijn om gedurende een zekere periode ter 
plaatse te blijven staan.

De theoretische verplaatsbaarheid staat er niet aan in de weg dat een 
goed onroerend uit zijn aard is  (2).

  (1)  Cfr. Cass. 14 februari 2008, AC 2008, nr. 110 ; Cass. 23 februari 1989, AC 1988-89, nr. 725.
  (2)  Cfr. Cass. 15 september 1988, AR nr. F.889.F, AC 1988-89, nr. 30 ; J. KokeLeNBerg, 

“Onroerend van natura, een begrip in beweging ?”, noot onder Cass. 15 september 1988, 
TBR, 1990, 211 ; J. KokeLeNBerg, T. VaN SINay en H. Vuye, “Overzicht van rechtspraak 
(1994-2000) — Zakenrecht”, TPR, 2001, 849 ; J. KokeLeNBerg, T. VaN SINay en H. Vuye, 
“Overzicht van rechtspraak, Zakenrecht (1989-1994)”, TPR, 1995, 503 e.v.
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Het gegeven dat een goed dat bestemd is om min of meer duurzaam ter 
plaatse te blijven met behulp van daartoe aangepast technisch materieel 
zou kunnen verplaatst worden, kan dat goed niet de aard van onroerend 
uit zijn aard ontnemen  (1). 

De kwalificatie van een voorwerp als onroerend uit zijn aard, kan 
m.a.w., naast de klassieke incorporatie, ook worden toegekend door de 
bedoeling aan te tonen om dat voorwerp op een duurzame en gewoon-
lijke wijze met het gebouw te verbinden.

Een voorwerp dat met een gebouw is verbonden kan derhalve als onro-
erend uit zijn aard worden beschouwd wanneer dit, ofwel voldoet aan 
het criterium van de incorporatie in de zin dat er een onverbrekelijke 
verbinding met het gebouw is vereist (erin vastzitten of verankeren) die 
niet kan worden beëindigd zonder breekwerk of ernstige beschadiging, 
ofwel met de bedoeling is aangebracht om het met een zekere duurzaam-
heid ter plaatse te houden, ook al kan dit voorwerp theoretisch nog 
worden verplaatst zonder ernstige beschadiging.

5. Bepaalde auteurs zagen in een arrest van 14 februari 2008  (2) van Uw 
Hof een nieuwe stap in de uitbreiding van de categorie van de onroe-
rende goederen uit hun aard, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de beweegbaarheid en de verplaatsbaarheid van een goed  (3).

Uw Hof oordeelde dat de beperkte functionele bewegingen van een 
voorwerp, te dezen een rolkraan op sporen, dat duurzaam op een bepaalde 
plaats blijft, te dezen een kaai, en aldaar verbonden is met de grond, aan 
dat voorwerp niet zijn aard van onroerend goed kunnen ontnemen. 

Iets kan bijgevolg (beperkt) beweegbaar zijn, zonder dat dit afbreuk 
doet aan de bedoeling om ter plaatse te blijven staan  (4).

6. Deze verdere uitbreiding van het incorporatiebegrip stuitte op weer-
stand in de rechtsleer die het nieuwe criterium van de (beperkte) func-
tionele beweegbaarheid verwerpen ten voordele van een duidelijk objec-
tief, fysiek criterium, waarbij de grond het determinerend element is, 
en andere goederen hun onroerend statuut slechts uit de binding met de 
grond kunnen ontlenen, waarbij het duidelijk is dat deze goederen zich 
op een vooraf duidelijk bepaalde, onveranderlijke plaats bevinden. 

Auteur Kokelenberg verwijst in dat verband naar de wordingsgeschie-
denis van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek inzake roerende en 
onroerende goederen waarbij het fysieke criterium van de beweegbaar-
heid het primordiaal onderscheidingscriterium vormt  (5).

  (1)  F. VaN NeSTe, Zakenrecht, Beginselen van Belgisch privaatrecht, 1990, 74-81 ; H. De 
page, Traité élémentaire de droi civil belge, V, nr. 628 ; R.P.D.B., vo Biens, Complément II, 
nrs. 52 en 55.

  (2)  AC 2008, nr. 110.
  (3)  V. SagaerT, “Onroerendmaking door incorporatie : over het verschil tussen 

beweegbaarheid en verplaatsbaarheid”, noot bij Cass. 14 februari 2008, RW 2008-09, 458, 
punt 2.

  (4)  V. SagaerT, “Onroerendmaking door incorporatie : over het verschil tussen 
beweegbaarheid en verplaatsbaarheid”, noot bij Cass. 14 februari 2008, RW 2008-09, 458, 
punt 2.

  (5)  J. kokeLeNBerg, “Onroerend uit zijn aard, de beperkingen van de notie beperkt”, 
TBBR 2009, 347 ; zie ook V. SagaerT, o.c., 458-459.
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7. Andere auteurs wijzen erop dat de evolutie in de rechtspraak van Uw 
Hof naar een verruiming van de categorie van de onroerende goederen 
uit hun aard, geenszins botst met de oorspronkelijke bedoelingen van de 
wetgever en aansluit bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. 

Zo stelt auteur J.F. Romain dat uit de voorbereidende werken niet 
kan worden afgeleid dat de wetgever van 1804 het begrip onroerend goed 
“van nature” of “uit zijn aard” in het Burgerlijk Wetboek strikt heeft 
willen opvatten. Hoewel de teksten van het Burgerlijk Wetboek dien-
aangaande duidelijk zijn, staan zij niet in de weg dat de invulling van 
voormeld begrip kan worden aangepast aan de noden van de tijd :

“Enfin, l’induction sociale justifie également l’évolution de la 
notion d’immeuble par nature, compte tenu de l’évolution de la 
société. En cela, elle est évolutive. Un immeuble en 1804 est diffé-
rent d’un immeuble en l’an 1950 et a fortiori en l’an 2000 ou aujour-
d’hui. Les procédés techniques de construction ont évolué. Alors que 
l’incorporation pouvait être conçue dans le sens d’un attachement 
physique, sans cependant que la vision du Code civil soit restrictive 
à cet égard, au vu de l’article 523 notamment et des travaux prépara-
toires, il n’en est plus de même hier et aujourd’hui. Des biens peuvent 
être immobilisés techniquement, quoiqu’étant encore séparables sans 
dommage, mobiles ou amovibles”.

“Il faut donc adapter la notion d’immeuble par nature aux besoins du 
temps, d’autant plus, je le répète, que cette notion n’était pas conçue de 
façon rigide et stricte par le Code et ses auteurs”  (1).

De auteur verwijt de voorstanders van het fysieke criterium, voor wie 
de al dan niet beweegbaarheid van een voorwerp het enige criterium van 
onderscheid kan zijn tussen roerende en onroerende goederen, bijgevolg 
een te strikte lezing van de voorbereidende werken van het Burgerlijk 
Wetboek.

Ook auteur Kokelenberg, ofschoon tegenstander van de extensieve 
interpretatie in het arrest van 14 februari 2008, erkent dat men in het 
licht van zich sneller ontwikkelende technische middelen en wijzigingen 
in de bouwtechniek, niet kan voorbijgaan aan het feit dat een gebouw of 
bouwwerk niet meer is wat daar anno 1804 onder verstaan moest worden, 
doch evolutief moeten worden opgevat  (2).

Hoewel er mogelijks praktische bezwaren verbonden zijn aan de 
interpretatie van Uw Hof (hoe beperkt is de “beperkte functionele 
beweegbaarheid” ?) en de verruiming van het incorporatiecriterium 
ook gevolgen heeft op tal van andere vlakken (bijv. op het vlak van de 
natrekking)  (3), heeft Uw Hof in zijn arrest van 14 februari 2008 conse-
quent, rekening houdend met de verdere evolutie in de bouwtechnieken, 
de lijn doorgetrokken van het arrest van 15 september 1988 en beslist dat 
ook goederen die duurzaam en gewoonlijk met de grond zijn verbonden, 

  (1)  J.-F. romaIN, “Interprétation de la loi, fiction juridique, immeubles par nature 
et par destination économique”, noot bij Cass. 14 februari 2008 en 15 februari 2007, RCJB 
2010, 119.

  (2)  J. kokeLeNBerg, TBBR 1990, o.c., 216, nr. 4.
  (3)  Zie J. kokeLeNBerg, TBBR 2009, o.c., 347, nr. 22 ; V. SagaerT, o.c., 458-459.
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doch beperkt functioneel beweegbaar, onroerende goederen uit hun aard 
kunnen zijn  (1).

De beslissing dat de rolkranen in kwestie duurzaam en gewoonlijk 
verbonden zijn met de grond en te beschouwen zijn als onroerend uit hun 
aard, ongeacht het feit dat deze kranen, “voor de noden van hun functie” 
beperkt kunnen bewegen, lijkt mij dan ook naar recht verantwoord.

Het middel, dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar 
recht.

8. Verweerder vestigt in zijn memorie van antwoord  (2) terecht de 
aandacht op het gegeven dat de bestemming van de goederen meer en meer 
een rol speelt bij de beoordeling van de vraag of een goed onroerend uit zijn 
aard is waardoor het onderscheid vervaagt tussen de goederen die onroe-
rend zijn van nature en de goederen die onroerend zijn door bestemming  (3).

Fiscaal is bedoeld onderscheid overigens artificieel nu krachtens 
artikel 471, § 1, WIB92 (oud art. 360, § 1, WIB64) tevens een kadastraal 
inkomen wordt toegekend voor het materieel en de outillering die 
onroerend zijn door hun bestemming.

Overeenkomstig artikel 471, § 3, tweede lid WIB92 (oud art. 360, § 3, 
tweede lid WIB64) kan het materieel en de outillage die het karakter 
hebben van onroerende goederen door bestemming slechts in aanmerking 
komen voor de toekenning van een kadastraal inkomen, “voor zover zij 
blijvend aan het erf zijn verbonden of op blijvende wijze voor de dienst 
en de exploitatie zijn bestemd en voor zover zij, ingevolge hun gewicht, 
hun afmetingen, hun wijze van plaatsing of werking, moeten dienen om 
normaal blijvend te worden gebruikt op de plaats waar zij zich bevinden 
of om tijdens het gebruik ter plaatse te blijven”.

De appelrechters hebben in het bestreden arrest terzake volgende 
vaststellingen gedaan :

 — de rolkranen zijn geplaatst op een kade langs het kanaal Gent-
Terneuzen ;

 — deze kranen zijn geplaatst op rails en worden gebruikt voor verti-
caal op- en neertillen van de scheepswaar en voor het horizontaal 
verplaatsen ervan ;

 — de kranen in kwestie hebben grote afmetingen ;
 — de kranen een groot gewicht hebben daar zij zware lasten moeten 

torsen ;
 — met dit groot gewicht rusten zij op de sporen zelf in of aan de grond ;
 — deze rolkranen enkel een beweging kunnen uitvoeren voor de noden 

van het lossen en laden van de schepen ;
 — deze functionele beweging is beperkt aan de ene kant door het feit 

dat de beweging maar kan gebeuren op de op de kade aangelegde sporen, 
en aan de andere kant door het feit dat deze functionele beweging maar 
kan gebeuren op de kade en binnen de limieten van de lengte van de rails.

  (1)  Memorie van antwoord, p. 5-8.
  (2)  P. 8.
  (3)  D. jaeCqueS, “Materieel en outillage : soepele incorporatievereiste bevestigd”, 

noot bij Gent, 19 december 2006, TFR, afl. 320, 326 ; J. kokeLeNBerg, TBBR 2009, o.c., 342, 
nr. 13 en 347, nr. 22.
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De appelrechters leiden uit deze vaststellingen af “dat de rolkranen in 
kwestie bestemd zijn om ter plaatse te blijven op de kade en zich op die kade 
slechts voor de noden van hun functie beperkt te bewegen” (tekstmar-
kering toegevoegd).

Het bestemd zijn om te blijven staan van rolkranen vindt volgens de 
appelrechters tevens bevestiging in de uitzonderlijke verplaatsbaarheid 
van de rolkranen door middel van bijzondere technieken.

Uit het bestreden arrest blijkt zodoende dat de litigieuze rolkranen 
op zijn minst dienen gekwalificeerd te worden als materieel en outil-
lage onroerend door bestemming nu uit de feitelijke vaststellingen die 
erin worden gedaan, af te leiden valt dat zij op blijvende wijze voor de 
dienst en de exploitatie zijn bestemd en zij, ingevolge hun gewicht, hun 
afmetingen, en hun wijze van plaatsing of werking, moeten dienen om 
normaal blijvend te worden gebruikt op de plaats waar zij zich bevinden.

Mocht Uw Hof tot de bevinding komen dat de litigieuze rolkranen niet 
kunnen gekwalificeerd worden als onroerend uit hun aard, blijft de door 
eiseres bekritiseerde beslissing dat onroerende voorheffing verschul-
digd is op de rolkranen voor de aanslagjaren 1987 t.e.m. 1991 niettemin 
overeind op grond van de door Uw Hof in de plaats te stellen reden dat 
deze rolkranen onroerend zijn door bestemming zodat zij terecht werden 
belast in de onroerende voorheffing als materieel en outillering in de zin 
van artikel 360 WIB64 (thans artikel 471 WIB92).

In subsidiaire orde lijkt mij het middel dan ook niet ontvankelijk te 
zijn bij gebrek aan belang nu Uw Hof kan overgaan tot substitutie van 
voormelde motieven.

Besluit : verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 11 januari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 13 februari 2012 een 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 

1. Het toepasselijke artikel 360, § 1, WIB64 bepaalt dat een kadastraal 
inkomen wordt vastgesteld voor alle gebouwde of ongebouwde onroe-
rende goederen, alsmede voor het materieel en de outillering die onroe-
rend zijn van nature of door hun bestemming.
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Het WIB64 preciseert niet wat onder materieel en outillering die 
onroerend zijn van nature of door bestemming, moet worden verstaan. 
De term van nature of door bestemming moet worden begrepen in de 
betekenis van het gemeen recht.

2. Artikel 517 Burgerlijk Wetboek onderscheidt onroerende goederen 
uit hun aard, door bestemming of door het voorwerp waarop zij betrek-
king hebben.

3. Artikel 518 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat gronderven en gebouwen 
onroerend uit hun aard zijn.

4. De beperkte functionele beweging van een voorwerp dat bestemd is 
om duurzaam op een bepaalde plaats te blijven en aldaar verbonden is 
met de grond, ontneemt aan dat voorwerp niet zijn karakter van onroe-
rend goed uit zijn aard.

5. Het arrest stelt vast :
 — de rolkranen, waarover het geschil loopt, geplaatst zijn op een kade 

langs het kanaal Gent-Terneuzen ;
 — deze kranen op rails zijn geplaatst ;
 — volgens de mededeling van de eiseres deze kranen bewegen op de 

rails over een afstand van verschillende honderden meters op de kaai ;
 — ze worden gebruikt voor verticaal op- en neertillen van de scheeps-

waar en voor het horizontaal verplaatsen ervan ;
 — volgens de bewering van de eiseres de rails een lengte zouden 

hebben van 575 meter en hiervan zou 525 meter door de rolkranen worden 
gebruikt ;

 — de eiseres bevestigt dat de kranen grote afmetingen hebben ;
 — rekening houdend met het feit dat zij zware lasten moeten torsen, 

ervan moet uitgegaan worden dat deze grote kranen een groot gewicht 
hebben ;

 — met dit groot gewicht zij op de sporen rusten die zelf in of aan de 
kade vastzitten ;

 — deze rolkranen weliswaar een beweging kunnen uitvoeren, maar dit 
enkel is voor de noden van het lossen en laden van de schepen ;

 — de beweging beperkt is omdat ze maar kan gebeuren op de op de 
kade aangelegde sporen en dit binnen de lengte van de sporen.

6. De appelrechter heeft op grond van die vaststellingen wettig kunnen 
oordelen dat de rolkranen te beschouwen zijn als onroerend uit hun aard.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

15 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer 
De Bruyn.
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N° 173

1o kamer — 15 maart 2012
(F.11.0039.N)

INkomSTeNBeLaSTINgeN. — VeNNooTSCHapSBeLaSTINg. — VaSTSTeLLINg 
VaN HeT BeLaSTBaar NeTTo-INkomeN. — meerwaarDeN. — oVerDraCHT VaN 
ImmaTerIëLe VaSTe aCTIVa. — geSpreIDe TaXaTIe. — ToepaSSINgSgeBIeD.

De gespreide taxatie bepaald in artikel 47, § 1, 2o van het WIB92 is niet van 
toepassing op meerwaarden op immateriële vaste activa waarop geen fiscale 
afschrijvingen werden aangenomen  (1). (Art. 47, § 1, WIB92)

(D’HoeVeN N.V. T. BeLgISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige betwisting de lastens eiseres gevestigde aanslag in de 
vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2002 en inzonderheid de 
weigering van de administratie om de meerwaarde op goodwill, door 
eiseres gerealiseerd naar aanleiding van de overdracht van haar horeca-
zaak in 2001, bij toepassing van artikel 47, § 1, WIB92, gespreid te taxeren.

Volgens de administratie was niet voldaan aan de voorwaarden van 
voormelde bepaling zodat deze meerwaarde, overeenkomstig artikel 24 
WIB92, belast diende te worden als winst van het jaar waarin ze werd 
verwezenlijkt.

Naar het bezwaar tegen deze aanslag bij beslissing van 10 juni 2004 
door de Gewestelijke directeur te Brugge werd afgewezen, oordeelde de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, bij vonnis van 11 februari 2009, 
dat de gerealiseerde meerwaarde op de goodwill wel degelijk gespreid 
kon worden belast met toepassing van artikel 47, § 1, WIB92.

Het bestreden arrest vernietigde, op het hoger beroep van de adminis-
tratie, deze beslissing : volgens de appelrechters is het immers onwaar-
schijnlijk dat de goodwill van een café, aangekocht in 1986, en met als 
belangrijkste bestanddeel het cliënteel, nog in 2001 zou aan te treffen 
zijn, en in waarde zou zijn vermeerderd. De goodwill waarop de meer-
waarde in 2001 werd gerealiseerd, betreft derhalve een “nieuwe goodwill”, 
tot stand gebracht door de eigen inspanningen van eiseres. Vermits zelf 
opgebouwde goodwill boekhoudkundig niet activeerbaar en afschrijfbaar 
is, oordeelde het bestreden arrest dat eiseres bijgevolg geen toepassing 
kon maken van het stelsel van de gespreide taxatie van de meerwaarde 
op vaste activa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. In het tweede middel voert eiseres aan dat de goodwill, zelfs wanneer 
die fiscaal volledig is afgeschreven, zich niettemin nog in het vermogen 
van de onderneming bevindt zodat een latere meerwaarde op die good-
will, met toepassing van artikel 47 WIB92, gespreid kan worden belast.

  (1)  Zie de conclusie van het O.M.
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Het bestreden arrest, dat aanneemt dat de oorspronkelijk in 1986 
door eiseres aangekochte goodwill na volledige afschrijving ervan geen 
waarde meer heeft, en dat de meerwaarde die in 2001 op de goodwill werd 
gerealiseerd betrekking heeft op nieuwe goodwill, tot stand gebracht 
door de eigen inspanningen van eiseres, zou bijgevolg niet wettig op 
die gronden hebben beslist dat de voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 47 WIB92 niet zijn vervuld  (1).

5. Meerwaarden die worden verwezenlijkt bij de overdracht van imma-
teriële vaste activa komen in aanmerking voor de regeling van de 
gespreide taxatie voor zover de betreffende immateriële vaste activa op 
het actief van de balans werden geboekt en er fiscaal afschrijvingen op 
werden aangenomen. 

Alle immateriële vaste activa die niet op het actief van de balans 
werden geboekt vallen bijgevolg buiten het toepassingsgebied van 
artikel 47 WIB92  (2).

Immateriële vaste activa die de onderneming zelf heeft tot stand 
gebracht, zoals de goodwill, kunnen niet op het actief van de balans 
worden geboekt en kunnen bijgevolg als zodanig evenmin het voorwerp 
uitmaken van fiscale afschrijvingen  (3).

Meerwaarden gerealiseerd op zelf tot stand gebrachte immateriële 
vaste activa, zoals eigen cliënteel en eigen goodwill, komen bijgevolg 
niet in aanmerking voor gespreide belastingheffing  (4).

Bij gebrek aan “activering” en afschrijving van deze immateriële 
vaste activa kan het stelsel van de gespreide taxatie van de meerwaarde 
immers niet worden toegepast wanneer op deze activa een meerwaarde 
wordt gerealiseerd.

Doordat de “nieuwe” goodwill niet door eiseres was geactiveerd, en 
er bijgevolg ook geen afschrijvingen op waren aangenomen, kon het 
bestreden arrest bijgevolg wettig oordelen dat de meerwaarde verwe-
zenlijkt op deze “nieuwe” goodwill niet in aanmerking kwam voor de 
gespreide taxatie van artikel 47 WIB92.

Het tweede middel kan dan ook niet worden aangenomen.
6. Zoals verweerder terecht opwerpt in zijn memorie van antwoord  (5), 

vereist de toepassing van artikel 47 WIB92 bovendien dat het immate-
riële vaste activum waarop de meerwaarde wordt gerealiseerd identiek 
is aan het immateriële vaste activum waarop de afschrijvingen werden 
aangenomen, zodat de samenstellende bestanddelen ervan met elkaar 
overeenstemmen.

  (1)  Schending van de artikelen 61, eerste lid, juncto 52, 6o WIB92 en 47, § 1, 2o WIB92.
  (2)  D.E. pHILIppe en N. DeNIS, “Bedenkingen rond het stelsel van gespreide taxatie 

van de meerwaarden die werden verwezenlijkt op immateriële vaste activa”, Pacioli 
2009, nr. 270, 1.

  (3)  S. VaN CromBrugge, “De fiscale behandeling van meerwaarden op niet geboekte 
activa”, AFT 1996, 104.

  (4)  P. BegHIN en I. VaN De woeSTeyNe, Handboek Vennootschapsbelasting 2008-2009, 
Intersentia, 2008, 81 ; A. TIBergHIeN, Handboek voor Fiscaal Recht 2010-2011, Kluwer, 2010, 
180-183 ; J. CouTurIer en B. peeTerS, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Maklu, 2005, 192.

  (5)  P. 6-8.
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De gunstregeling van artikel 47 WIB92 zal bijgevolg geen toepassing 
kunnen vinden op fluctuerende immateriële vaste activa, waarvan de 
samenstelling evolueert, zoals een klantenbestand. Enkel wanneer het 
nieuwe klantenbestand volledig overeenstemt met het afgeschreven 
oude klantenbestand, zal de meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van 
het bestaande klantenbestand in aanmerking kunnen komen voor de 
gespreide taxatie  (1).

Het bestreden arrest stelde vast dat de goodwill die eiseres in 1986 had 
overgenomen van Jan Lantsoght “volledig” was afgeschreven tegen het 
aanslagjaar 1994  (2).

Het bestreden arrest nam aan dat eiseres, door over te gaan tot 
afschrijving, zelf heeft laten verstaan dat de oorspronkelijk door haar 
aangekochte goodwill in het aanslagjaar 1994 tot “nihil” was herleid  (3).

Volgens het bestreden arrest was “het zeer onwaarschijnlijk dat de 
goodwill van een café (toen failliet volgens (verweerder), wat eigenlijk 
door de (eiseres) niet wordt betwist), aangekocht in het jaar 1986, en 
met als belangrijk bestanddeel het cliënteel, nog in 2001 aan te treffen 
zou zijn, in waarde vermeerderd, en de goodwill in 2001 niet eerder een 
nieuwe goodwill zou zijn, tot stand gebracht door de eigen inspanningen 
van (eiseres)”  (4).

De appelrechters stellen aldus vast dat de op de goodwill gerealiseerde 
meerwaarde in 2001 geen verband houdt met de oorspronkelijke, volledig 
afgeschreven goodwill, maar betrekking heeft op de “nieuwe” goodwill 
die eiseres zelf tot stand heeft gebracht.

Het feit dat eiser de goodwill had overgenomen van een failliet café, 
dat volgens de beroepsconclusie van verweerder bovendien vooral 
bestond uit een jeugdig publiek  (5), speelde ongetwijfeld een rol bij de 
beslissing van de appelrechters dat er bijna 15 jaar later een volledig 
“nieuwe” goodwill tot stand was gebracht, temeer daar uit het nazicht 
van de gegevens ook bleek dat er sedert 1986 een belangrijke verhoging 
was geweest van de omzetcijfers  (6).

De oorspronkelijk aangekochte goodwill die volledig was afgeschreven 
tegen het aanslagjaar 1994, verschilde derhalve totaal van de goodwill 
die door eiseres zelf was gevormd in de loop van de uitbating van haar 
horecazaak.

Het tweede middel faalt dan ook naar recht in zoverre het impliciet 
uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting dat voor de toepassing van 
artikel 47 WIB92 niet vereist zou zijn dat de meerwaarde betrekking 
moet hebben op exact dezelfde afgeschreven immateriële vaste activa.

Besluit : Verwerping.

  (1)  Contra D.E. PHILIppe en N. DeNIS, o.c., p. 2, met verwijzing naar Antwerpen, 
21 oktober 2003, Fisc. Koerier, 2003/642 en Rb.Leuven, 19 november 2004, www.fiscalnet.
be, 01-1354-A.

  (2)  P. 4, vierde alinea.
  (3)  P. 4, vierde alinea, in fine.
  (4)  P. 4, laatste alinea.
  (5)  Beroepsconclusie, p. 5, tweede alinea.
  (6)  Beroepsconclusie, p. 6, vijfde alinea.
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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 21 september 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 november 2011 een conclusie 
neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs 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 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Artikel 47, § 1, WIB92, zoals van toepassing op dit geschil, bepaalt : 
“Wanneer een bedrag gelijk aan de verkregen schadevergoeding of de 
verkoopwaarde wordt herbelegd op de wijze en binnen de termijn als 
hierna gesteld, worden de meerwaarden op immateriële en materiële 
vaste activa die niet zijn vrijgesteld ingevolge artikel 44, § 1, 2o, en § 2 en 
die zijn verwezenlijkt, (...)

2o bij een niet in het 1o vermelde vervreemding van immateriële vaste 
activa waarop fiscaal afschrijvingen werden aangenomen of van mate-
riële vaste activa en voorzover de vervreemde goederen sedert meer 
dan 5 jaar vóór hun vervreemding de aard van vaste activa hadden, 
aangemerkt als winst of baten van het belastbare tijdperk waarin de 
herbelegde goederen zijn verkregen of tot stand gebracht en van ieder 
volgende belastbare tijdperk en zulks naar verhouding tot de afschrij-
vingen op die goederen die respectievelijk op het einde van het eerste 
vermelde belastbare tijdperk en voor elk volgende belastbare tijdperk 
in aanmerking worden genomen en, in voorkomend geval, tot het saldo 
op het ogenblik dat de goederen ophouden gebruikt te worden voor het 
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en uiterlijk bij de stopzetting 
van de beroepswerkzaamheid.”

Hieruit volgt dat de gespreide taxatie bepaald in artikel 47, § 1, 2o, 
WIB92, niet van toepassing is op meerwaarden op immateriële vaste 
activa waarop geen fiscale afschrijvingen werden aangenomen.

De appelrechters oordelen dat :
 — de in 1986 door de eiseres aangekochte goodwill volledig was afge-

schreven tegen het aanslagjaar 1994 ;
 — de eiseres door de afschrijving zelf heeft laten verstaan dat de good-

will in het aanslagjaar 1994 nihil was ;
 — de goodwill in 2001 eerder een nieuwe goodwill is die tot stand 

gebracht is door de inspanningen van de eiseres.
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Door in deze omstandigheden de gespreide taxatie bepaald in artikel 47, 
§ 1, 2o, WIB92 te verwerpen omdat op de door de eiseres zelf opgebouwde 
en niet-geactiveerde goodwill, geen afschrijvingen zijn gebeurd, verant-
woorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

15 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Speecke (bij de 
balie te Kortrijk) en de heer De Bruyn.

N° 174
1o kamer — 15 maart 2012

(F.11.0059.N)

INkomSTeNBeLaSTINgeN. — VeNNooTSCHapSBeLaSTINg. —VaSTSTeLLINg 
VaN HeT BeLaSTBaar NeTTo-INkomeN. — BeDrIjfSkoSTeN. — geBruIk VaN perSo-
NeNauTo’S. — afTrekBeperkINg ToT 75%. — ToepaSSINgSgeBIeD.

Beroepskosten met betrekking tot het gebruik van voertuigen die niet aan de 
belastingplichtige zelf maar aan derden toebehoren, vallen onder de aftrekbe-
perking tot 75% voorzien in artikel 66, § 1, WIB92. (Art. 66, §§ 1, 2 en 3, WIB92)

 (BeLgISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN  
T. garage geBroeDerS feyaerTS B.V.B.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 6 mei 2010.

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

Artikel 66, §§ 1 tot 3, WIB92, zoals van toepassing op dit geschil, bepaalt :
“§ 1. Met uitzondering van de kosten van brandstof zijn beroepskosten 

met betrekking tot het gebruik van personenauto’s, auto’s voor dubbel 
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gebruik en minibussen, zoals deze zijn omschreven in de reglementering 
inzake inschrijving van motorvoertuigen, en op die voertuigen geleden 
minderwaarden, slechts tot 75 pct. aftrekbaar.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing : 
1o op voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of 

voor verhuring met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbe-
lasting op de autovoertuigen vrijgesteld zijn ; 

2o op voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden 
gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust ; 

3o op voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd. 
§ 3. De in § 1 vermelde beroepskosten omvatten de kosten die zijn 

gedaan met betrekking tot de in § 2, 1o en 3o, vermelde voertuigen die 
toebehoren aan derden, zomede het bedrag van de in dit artikel vermelde 
kosten die aan derden worden terugbetaald.”

Uit deze bepaling volgt dat de in artikel 66, § 2, 3o, WIB92 bedoelde 
kosten met betrekking tot voertuigen die niet aan de belastingschuldige 
zelf maar aan derden toebehoren, onder de aftrekbeperking van § 1 vallen. 

De appelrechters die vaststellen dat de betrokken voertuigen eigendom 
zijn van een zustervennootschap van de verweerster, hebben niet zonder 
schending van voormeld artikel 66, § 3, WIB92 kunnen beslissen dat deze 
voertuigen niet onderworpen zijn aan de aftrekbeperking van artikel 66, 
§ 1, WIB92.

Het middel is gegrond.

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 hieromtrent over aan de 

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

15 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vandebergh (bij de 
balie te Hasselt).

N° 175

1o kamer. — 16 maart 2012
(C.08.0323.F en C.09.0590.F)

1o Hoger Beroep. — BurgerLIjke zakeN (HaNDeLSzakeN eN SoCIaLe zakeN 
INBegrepeN). — uITBreIDINg VaN eIS eN NIeuwe eIS. — oNTVaNkeLIjkHeID. — 
VoorwaarDeN.

2o NIeuwe VorDerINg. — BurgerLIjke zakeN. — Hoger Beroep. — uITBreI-
DINg VaN eIS eN NIeuwe eIS. — oNTVaNkeLIjkHeID. — VoorwaarDeN.
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3o CaSSaTIemIDDeLeN. — BurgerLIjke zakeN. — BeLaNg. — BeSLISSINg 
CoNform De CoNCLuSIe. — oNTVaNkeLIjkHeID. — uITwerkINgeN.

4o afSTaND (reCHTSpLegINg). — afSTaND VaN geDINg. — TergeNDe of 
roekeLoze afSTaND. — SCHaDeVergoeDINg. — BeVoegDHeID VaN De reCHTer.

5o BeVoegDHeID eN aaNLeg. — BurgerLIjke zakeN. — BeVoegDHeID. — 
aLgemeeN. — afSTaND VaN geDINg. — TergeNDe of roekeLoze afSTaND. — 
SCHaDeVergoeDINg. — BeVoegDHeID VaN De reCHTer.

6o reCHTSmISBruIk. — mISBruIk VaN reCHTSpLegINg. — TergeNDe of roeke-
Loze reCHTSpLegINg. — BegrIp.

7o reCHTSmISBruIk. — mISBruIk VaN reCHTSpLegINg. — proCeSHouDINg. — 
fouT. — BoeTe. — VoorwaarDeN.

1o en 2o De ontvankelijkheid van een nieuwe vordering die voor het eerst in 
hoger beroep wordt ingesteld, kan niet worden afgeleid uit de omstandig-
heid dat die vordering stoelt op feiten die incidenteel zijn aangevoerd in 
een conclusie in eerste aanleg of uit de omstandigheid dat de verwerende 
partij concludeert dat zij niet gegrond is, indien zij ontvankelijk wordt 
verklaard wat in hoofdorde wordt betwist  (1). (Artt. 807 en 1042, Gerechte-
lijk Wetboek)

3o Een partij kan in cassatie niet opkomen tegen een beslissing nopens de 
rechtspleging die in overeenstemming met haar conclusie werd gewezen (2).

4o en 5o De rechter die de afstand van geding heeft vastgesteld mag geen 
uitspraak meer doen over de grond van het geschil, maar dient wel te beslissen 
over een vordering tot schadevergoeding die gegrond is op het tergend of 
roekeloos karakter van de afstand (3).

6o Een procedurehandeling kan tergend of roekeloos zijn wanneer de auteur 
zijn recht om die handeling te stellen uitoefent met de bedoeling om een 
andere partij schade te berokkenen, of op een wijze die de perken van de 
normale uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en zorgvuldig 
persoon kennelijk te buiten gaat (4).

7o Het bestreden vonnis heeft op grond van uitspraken die impliceren dat 
de rechtbank van oordeel is dat het samengaan van de door de eiser ten 
onrechte gestelde handelingen en zijn afstand van geding, blijk geeft van 
een foutieve proceshouding, hem op wettige wijze de door artikel 780bis, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde boete kunnen opleggen (5). 
(Art. 780bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek) 

(B. e.a. T. T. e.a. ; B. e.a. T. T. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep A.R. nr. C.08.0323.F is gericht tegen het vonnis 
en het verbeterend vonnis die door de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel op 24 juni 2005 en op 30 juni 2006 in hoger beroep zijn gewezen.

  (1), (2), (3), (4), (5)  Zie de conclusie van het openbaar ministerie in Pas., 2012, nr. 175.
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Het cassatieberoep A.R. nr. C.09.0590.F is gericht tegen het vonnis van 
19 juni 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die uitspraak 
doet over het verzoek tot herroeping van het gewijsde dat de eisers 
hebben ingediend teneinde de voornoemde vonnissen van 24 juni 2005 en 
30 juni 2006 te doen intrekken.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 22 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

Tot staving van het cassatieberoep C.08.0323.F voeren de eisers twee 
middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tot staving van het cassatieberoep C.09.0590.F voeren de eisers drie 
middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Over de voeging van de cassatieberoepen

Het cassatieberoep A.R. nr. C.08.0323.F is gericht tegen het vonnis en 
het verbeterend vonnis die op 24 juni 2005 en 30 juni 2006 door de recht-
bank van eerste aanleg te Brussel in hoger beroep zijn gewezen. Het 
cassatieberoep A.R. nr. C.09.0590.F is, daarentegen, gericht tegen het 
vonnis van 19 juni 2009 van die rechtbank dat met name de eisers akte 
verleent van de afstand van hun verzoek tot herroeping van het gewijsde 
dat zij hebben ingediend tegen het voornoemde vonnis en het verbete-
rend vonnis. 

Een goede rechtsbedeling vereist dat die twee cassatieberoepen worden 
gevoegd.

Cassatieberoep A.R. C.08.0323.F
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Derde onderdeel

Artikel 807 Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens artikel 1042 van dat 
wetboek van toepassing is in hoger beroep, bepaalt dat een vordering die 
voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien 
de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of 
akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrij-
ving verschillend is.

Uit die bepaling volgt dat de ontvankelijkheid van een nieuwe vorde-
ring die voor het eerst in hoger beroep wordt ingesteld, niet kan worden 
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afgeleid uit de omstandigheid dat zij berust op feiten die bij tussenvorde-
ring in een conclusie in eerste aanleg zijn aangevoerd of uit de omstan-
digheid dat de partij die tegen die vordering verweer voert, concludeert 
dat zij niet gegrond zou zijn, indien zij toch ontvankelijk zou worden 
verklaard, wat in hoofdorde wordt betwist. 

Met de overweging dat “de term spar [werd] vermeld […] in de voor 
de eerste rechter genomen conclusie van de [verweerders] [en dat] de 
partijen conclusies hebben uitgewisseld over die nieuwe vorderingen” 
verantwoorden de bestreden vonnissen niet naar recht de beslissing 
waarbij de nieuwe vordering van de verweerders die ertoe strekt een 
spar te vellen, ontvankelijk wordt verklaard.

Het onderdeel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cassatieberoep A.R. C.09.0590.F

Eerste middel

Eerste onderdeel

Over de door de verweerders tegen het onderdeel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : de eisers hebben voor de rechtbank aanvaard 
dat deze hen in de kosten moest veroordelen

Een partij kan in cassatie geen beslissing over de procedure betwisten 
wanneer die conform haar conclusie is gewezen.

In hun syntheseconclusie betreffende de afstand van geding vorderden 
de eisers dat het “de rechtbank moge behagen de aan de verweerders 
verschuldigde rechtsplegingvergoeding vast te stellen op 75 euro”.

Bijgevolg kunnen zij niet opkomen tegen de beslissing van het 
bestreden vonnis, die hen, conform die conclusie, in de kosten veroor-
deelt nadat zij hun akte van de afstand heeft verleend.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.

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

Tweede middel

Eerste onderdeel

Artikel 820, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de partij, bij 
afstand van geding, afziet van de rechtspleging die zij is begonnen met 
een hoofdvordering of met een tussenvordering.

Krachtens artikel 563, derde lid, van dat wetboek worden tegenvorde-
ringen gegrond op het tergend of roekeloos karakter van een vordering, 
gebracht voor de rechter voor wie deze vordering aanhangig is.

Uit die bepalingen volgt dat de rechter, wanneer hij akte heeft verleend 
van de afstand van geding, geen uitspraak meer kan doen over de grond 
van het geschil, maar wel dient te beslissen over een vordering tot scha-
devergoeding die gegrond is op het tergend of roekeloos karakter van de 
afstand.

Het onderdeel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
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Tweede onderdeel

Over de door de verweerders tegen het onderdeel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : het impliceert een onderzoek van de feiten

Het onderdeel houdt staande dat het bestreden vonnis uit de gegevens 
die het vaststelt, niet naar recht heeft kunnen afleiden dat er misbruik 
van de rechtspleging is gepleegd.

Het Hof is bevoegd om na te gaan of zulks het geval is.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

De gegrondheid van het middel

Een procedurehandeling kan tergend of roekeloos zijn wanneer degene 
die ze stelt zijn recht daartoe uitoefent ofwel met de bedoeling om een 
andere partij schade te berokkenen, ofwel op een wijze die de perken 
van de normale uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en zorg-
vuldig persoon kennelijk te buiten gaat.

Het bestreden vonnis stelt vast dat, gelet op de afstand die is gebeurd, het 
aan de rechtbank niet staat te onderzoeken of het door de eisers ingediende 
verzoek tot herroeping van het gewijsde ontvankelijk en gegrond is.

Bovendien hadden de eisers, krachtens de artikelen 608 en 612 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het recht om cassatieberoep in te stellen tegen 
de vonnissen van 24 juni 2005 en 30 juni 2006, ofschoon zij een verzoek tot 
herroeping van het gewijsde hadden ingediend, en ervan afstand te doen, 
overeenkomstig artikel 820 van dat wetboek.

Het bestreden vonnis overweegt dat de eisers “zomaar hebben gekozen 
voor een ander rechtsmiddel [dan het verzoek tot herroeping van het 
gewijsde] tegen het vonnis van de 75e kamer, aangezien zij een cassa-
tieberoep hebben ingesteld, [dat] die beide rechtsmiddelen […] echter 
niet vergelijkbaar zijn en dat een partij aldus niet zomaar of naar eigen 
believen een van die rechtsmiddelen mag instellen tegen de tegenpar-
tijen, om uiteindelijk in de loop van de procedure nog eens van gedacht 
te veranderen, [en dat] die handelwijze volstrekt deloyaal is en, vanzelf-
sprekend, schade berokkent aan degenen die er het slachtoffer van zijn”.

Het bestreden vonnis dat aldus zijn beslissing dat de eisers de proce-
dure hebben misbruikt, uitsluitend afleidt uit het feit dat zij de rechten 
hebben uitgeoefend die zij mochten uitoefenen, maar geen enkele 
omstandigheid vermeldt waardoor die uitoefening onrechtmatig zou 
kunnen zijn, verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht.

In zoverre is het onderdeel gegrond.

Derde middel

Eerste en tweede onderdeel samen

Overeenkomstig artikel 780bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan 
de partij die de rechtspleging aanwendt voor kennelijk vertragende of 
onrechtmatige doeleinden, worden veroordeeld tot een geldboete.

Om de eisers op grond van die bepaling te veroordelen tot een geld-
boete, verwijst het bestreden vonnis naar de “procedurefouten waardoor 

ARREST-2012-03.indb   694 13/02/13   20:34



N° 175 - 16.3.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 695

een inleidende zitting werd gehouden, een beschikking werd gewezen om 
de zaak in gereedheid te brengen, een terechtzitting werd gehouden voor 
een collegiale kamer in tegenwoordigheid van het openbaar ministerie, 
een incident in verband met de verdeling werd uitgelokt (met advies van 
het openbaar ministerie), vervolgens een nieuwe terechtzitting voor een 
collegiale kamer werd gehouden, nog steeds in tegenwoordigheid van 
het parket, en uiteindelijk een vonnis werd gewezen dat de te laat neer-
gelegde conclusie en de afstand van geding verwierp” en erop wijst dat 
“evenmin uit het oog mag worden verloren dat telkens weer een beroep 
werd gedaan op de leden van de griffie en op het administratief personeel, 
en dat zulks bovendien een verspilling van papier en energie opleverde”.

Het bestreden vonnis heeft op grond van die vermeldingen, die impli-
ceren dat het samengaan van de door de eisers ten onrechte gestelde 
handelingen en hun afstand van geding, blijkt geeft van een foutieve 
proceshouding, hen op wettige wijze de door voornoemd artikel bepaalde 
boete kunnen opleggen.

Die onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum

Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen A.R. nrs. C.08.0323.F en C.09.0590.F ;

Betreffende het cassatieberoep A.R. nr. C.08.0323.F

Vernietigt de bestreden vonnissen van 24 juni 2005 en 30 juni 2006 in 
zoverre ze uitspraak doen over de vordering van de verweerders die ertoe 
strekt een eik en een spar te vellen.

Beveelt dat van dit 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 aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 
te Nijvel, rechtszitting houdende in hoger beroep.

Betreffende het cassatieberoep A.R. nr. C.09.0590.F

Vernietigt het bestreden vonnis van 19 juni 2009 in zoverre het de eisers 
veroordeelt tot betaling van schadeloosstelling en uitspraak doet over 
de kosten.

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

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten, houdt de overige kosten 

aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 

te Nijvel, rechtszitting houdende in hoger beroep.

16 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de 
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heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de 
heer Mahieu.

N° 176

1o kamer — 16 maart 2012
(C.11.0382.F)

1o HOGER BEROEP. — BurgerLIjke zakeN (HaNDeLSzakeN eN SoCIaLe zakeN 
INBegrepeN). — geVoLgeN. BeVoegDHeID VaN De reCHTer. — DeVoLuTIeVe 
werkINg. — DraagwIjDTe. — feITeN DIe zICH TIjDeNS De reCHTSpLegINg IN 
Hoger Beroep HeBBeN VoorgeDaaN. — BeVoegDHeID VaN De reCHTer.

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BurgerLIjke zakeN. — BeVoegDHeID. — 
aLgemeeN. — Hoger Beroep. — DeVoLuTIeVe werkINg. — DraagwIjDTe. — 
feITeN DIe zICH TIjDeNS De reCHTSpLegINg IN Hoger Beroep HeBBeN Voorge-
DaaN. — BeVoegDHeID VaN De reCHTer.

1o en 2o De devolutieve werking van het hoger beroep maakt het hele geschil, 
binnen de perken van het hoger beroep van de partijen, aanhangig bij de 
appelrechter met inbegrip van de feiten die zich tijdens de rechtspleging in 
hoger beroep hebben voorgedaan, en hij is, in de regel, verplicht de middelen 
te onderzoeken die wel in hoger beroep maar niet voor de eerste rechter 
werden aangevoerd  (1). (Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek)

(H. T. S.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Dinant van 6 oktober 2010.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 16 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert in het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, een middel aan.

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep 
tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het 
geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep.

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012 nr. 176.
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De devolutieve werking van het hoger beroep, zoals vastgelegd in 
voormelde bepaling, maakt het hele geschil, binnen de perken van het 
hoger beroep van de partijen, aanhangig bij de appelrechter met inbe-
grip van de feiten die zich tijdens de rechtspleging in hoger beroep 
hebben voorgedaan, en deze is, in de regel, verplicht de middelen te 
onderzoeken die in hoger beroep maar niet voor de eerste rechter 
werden aangevoerd.

Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de appelrechter “naast het 
geschil zelf, het dossier [dient] te onderzoeken op het tijdstip waarop 
de eerste rechter zijn beslissing heeft gewezen ten einde uit te maken of 
het deskundigenonderzoek, geheel of ten dele, verantwoord was” en de 
vordering zelf tot ontbinding van de litigieuze huurovereenkomst enkel 
onderzoekt in het licht van de processen-verbaal van plaatsbezichtiging 
van 5 september 1997 en 6 november 1998 die aan de eerste rechter waren 
voorgelegd en de nieuwe gegevens die de eiser in hoger beroep had aange-
voerd, zoals de vaststellingen die zijn technisch raadsman in augustus 
1997 heeft gedaan en de overwegingen die laatstgenoemde achteraf heeft 
gemaakt, van dat onderzoek uitsluit, schendt voormeld artikel 1068, 
eerste lid.

Het middel is gegrond.

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

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

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

rechtszitting houdende in hoger beroep.

16 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Foriers.

N° 177

3o kamer. — 19 maart 2012 
(C.09.0313.F.)

1o VerzekerINg. — w.a.m.-VerzekerINg. — VergoeDINgSpLICHT. — SCHaDe 
VeroorzaakT Door eeN moTorrIjTuIg DaT aLS LaNDBouwwerkTuIg geBruIkT 
worDT. — SCHaDe VeroorzaakT IN HeT wegVerkeer. — VerkeerSoNgeVaL. — 
BegrIp.

2o BeVoegDHeID eN aaNLeg. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BeVoegD-
HeID. — VoLSTrekTe BeVoegDHeID (maTerIeLe. perSooNLIjke). 
— poLITIereCHTBaNk. — SCHaDe VeroorzaakT Door eeN moTorrIjTuIg DaT aLS 
LaNDBouwwerkTuIg geBruIkT worDT. — VerkeerSoNgeVaL. — BegrIp.
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3o reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN arreSTeN. — op CoNSLuSIe. — 
BurgerLIjke zakeN (HaNDeLSzakeN eN SoCIaLe zakeN INBegrepeN. — SCHaDe 
VeroorzaakT Door eeN moTorrIjTuIg DaT aLS LaNDBouwwerkTuIg geBruIkT 
worDT. — VerkeerSoNgeVaL. — BegrIp.

1o, 2o en 3o Het bestreden vonnis, dat het ongeval waarbij een werkwagen-
landbouwwerktuig is betrokken dat als werktuig aan het manoeuvreren was 
en dus niet aan het verkeer deelnam, uitsluit van het begrip verkeerson-
geval en vervolgens beslist op grond van vaststellingen, die het in aanmer-
king neemt, dat de daaruit voortvloeiende schade wel degelijk schade is die 
karakteristiek is voor schade die kan zijn veroorzaakt door motorrijtuigen 
in het wegverkeer, verantwoordt op grond van die overweging de beslissing 
dat de schade is veroorzaakt in het wegverkeer, voldoende naar recht  (1). 
(Artt. 2, § 1, en 3, § 1, WAM 1989 ; art. 601bis Gerechtelijk Wetboek) 

(C. T. j. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 29 februari 2008 in 
hoger beroep is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

De zaak is bij beschikking van 1 maart 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. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan 
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

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

Het middel

De twee onderdelen samen

3. Krachtens artikel 601bis Gerechtelijk Wetboek, neemt de poli-
tierechtbank kennis van alle vorderingen tot vergoeding van schade 
ontstaan uit een verkeersongeval.

Het wegverkeersongeval, in de zin van die bepaling, is het ongeval 
bedoeld in de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen.

4. De draagwijdte van die laatste twee bepalingen moet worden bepaald 
overeenkomstig de uitlegging die het Benelux Gerechtshof heeft gegeven 
van de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, met een soortgelijke inhoud, van de 
gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux-overeenkomst 

  (1)  Cass. 5 dec. 2003, AR C.02.0261.F, AC 2003, nr. 626.
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van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen.

Het Benelux Gerechtshof heeft in zijn arrest van 23 oktober 1984, in de 
zaak A 83/2, voor recht gezegd dat :

 — de aansprakelijkheid voor schade, die veroorzaakt wordt bij het 
manoeuvreren van een motorrijtuig, zonder dat er sprake is van deelne-
ming door dat motorrijtuig aan het verkeer, geen aansprakelijkheid is 
die krachtens artikel 3, § 1, van de gemeenschappelijke bepalingen beho-
rende bij de Benelux-overeenkomst van 24 mei 1966, moet zijn gedekt ;

 — de omstandigheid dat de schade is veroorzaakt door een motor-
rijtuig dat niet of niet alleen is ingericht voor het verplaatsen van 
personen of goederen over wegen of terreinen, maar uitsluitend of mede 
om te dienen als werktuig voor andere verrichtingen dan het bewerk-
stelligen van dergelijk vervoer, en dat die schade is veroorzaakt terwijl 
het motorrijtuig aldus als werktuig werd gebruikt, staat er niet aan in 
de weg dat het motorrijtuig op dat moment deelnam aan het verkeer ;

 — wanneer, met name, het motorrijtuig bij het zich verplaatsen op 
een openbare weg of op terreinen als bedoeld in artikel 2, § 1, van de 
voormelde gemeenschappelijke bepalingen, schade veroorzaakt die 
karakteristiek is voor schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het 
verkeer, zou het feit dat het motorrijtuig tegelijkertijd als werktuig in 
de hiervoor bedoelde zin werd gebruikt, niet eraan in de weg staan dat de 
schade zou moeten worden aangemerkt als in het verkeer veroorzaakt ;

 — toch kan niet worden beslist dat zulks het geval is wanneer de 
verplaatsingen van het motorrijtuig redelijkerwijs slechts gezien 
kunnen worden als een onderdeel van het manœuvre waarbij het motor-
rijtuig als “werktuig” wordt gebruikt en als de schade niet is veroor-
zaakt op een wijze die karakteristiek is voor schadeveroorzaking door 
een motorrijtuig in het verkeer.

5. Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerder sub 4, die de tractor 
van de eiser bestuurde, de bovendrempel heeft geraakt van de deur van 
een loods voor strobalen, gelegen in een manege die geëxploiteerd werd 
door de verweerster sub 5, op het ogenblik dat hij uit die loods reed. Die 
botsing heeft geleid tot een val van betonblokken, waardoor de verweer-
ster sub 1 werd verwond.

Het vonnis wijst erop dat de tractor “zich verplaatste om strobalen 
uit het achterste gedeelte van de loods te halen en dat de bestuurder 
van plan was die balen voorlopig buiten te plaatsen”, “op een voor het 
publiek toegankelijk terrein”.

Het arrest vermeldt dat “de door de [verweerster sub 1] aangevo-
erde schade volgt uit de botsing tussen het beweeglijke gedeelte van 
het motorrijtuig-landbouwwerktuig en een vaste inrichting (de boven-
drempel van de toegangspoort van een loods)”, dat “het litigieuze ongeval 
het gevolg is van een foutief manœuvre van de bestuurder van de tractor, 
de [verweerder sub 4]”, die “onvoldoende voorzichtig of aandachtig is 
geweest op het ogenblik dat hij achteruitreed om de loods te verlaten”.

6. Het bestreden vonnis, dat “het ongeval waarbij een werkwagen-land-
bouwwerktuig is betrokken die als werktuig aan het manoeuvreren was 
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en dus niet aan het verkeer deelnam, uitsluit […] van het begrip wegver-
keersongeval”, beslist vervolgens op grond van de voormelde vaststel-
lingen dat de daaruit voortvloeiende schade “wel degelijk schade is die 
karakteristiek is voor schade die kan zijn veroorzaakt door motorrij-
tuigen in het wegverkeer”.

Op grond van die overweging wordt de beslissing dat de schade is 
veroorzaakt in het wegverkeer, voldoende naar recht verantwoord.

7. Het middel, dat het bestreden vonnis verwijt dat het beslist dat de 
verplaatsing van de tractor “geen werkmanoeuvre [vormde], maar een 
beweging die valt onder het begrip “wegverkeer””, kan in zoverre dus 
niet leiden tot vernietiging.

8. Geen enkel onderdeel kan worden aangenomen.

De vorderingen tot bindendverklaring van het arrest

9. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt elk belang aan de 
vorderingen tot bindendverklaring van het arrest.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vorderingen tot bindendverklaring 
van het arrest.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 maart 2012 — 3o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advo-
caat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en 
de heer De Bruyn.

N° 178

3o kamer. — 19 maart 2012

(C.10.0645.F)

1o BewIjS. — BurgerLIjke zakeN. — BewIjSLaST. — BeoorDeLINgSVrIjHeID. — 
HaNDeLSVerBINTeNIS. — DaDINg. — BewIjSmIDDeL. — geeN BegIN VaN BewIjS 
Door geSCHrIfT. — VermoeDeN. — ToeLaTINg.

2o DaDINg. — BewIjS. — BurgerLIjke zakeN. — HaNDeLSVerBINTeNIS. — 
BewIjSmIDDeL. — geeN BegIN VaN BewIjS Door geSCHrIfT. — VermoeDeN. — 
ToeLaTINg.

1o en 2o In geschillen betreffende handelszaken kan de rechter het bewijs 
van het bestaan van een dading door vermoedens toelaten, zelfs als er geen 
begin van bewijs door geschrift voorhanden is in de zin van artikel 1347 van 
het Burgerlijk Wetboek. (Art. 25, Wetboek van Koophandel ; artt. 1347 en 
2044, tweede lid, BW).

(VIVo B.V.B.a. T. THg NameN N.V.)
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arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 30 april 2010 van het 
hof van beroep te Luik.

De zaak is bij beschikking van 1 maart 2012 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 25 Wetboek van Koophandel kan het bestaan van 
handelsverbintenissen bewezen worden door andere middelen dan die 
welke in burgerlijk recht zijn toegestaan, en met name door vermoe-
dens, in alle gevallen waarin de rechter oordeelt dit te moeten toestaan, 
behoudens de uitzonderingen bepaald voor bijzondere gevallen.

Artikel 2044, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de 
dading een overeenkomst is die schriftelijk moet worden opgemaakt, is 
geen uitzondering in de zin van de voormelde bepaling.

In geschillen betreffende handelszaken kan de rechter dus het bewijs 
van het bestaan van die overeenkomst door vermoedens toelaten, zelfs 
als er geen begin van bewijs door geschrift voorhanden is in de zin van 
artikel 1347 Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

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

19 maart 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Palumbo, advocaat-generaat met opdracht. — Advocaten : de heer 
Mahieu en mevr. Oosterbosch.

N° 179

3o kamer. — 19 maart 2012
(S.10.0094.F)

1o arBeIDSoVereeNkomST. — eINDe. — opzeggINgSVergoeDINg. — Loop-
BaaNoNDerBrekINg. — VermINDerINg VaN De arBeIDSpreSTaTIeS. — oVereeN-
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gekomeN BrugpeNSIoeN. — aaNVuLLeNDe VergoeDINg Voor SommIge BejaarDe 
werkNemerS IN geVaL VaN oNTSLag. — BerekeNINg. 

2o BrugpeNSIoeN. — eINDe. — opzeggINgSVergoeDINg. — LoopBaaNoNDer-
BrekINg. — VermINDerINg VaN De arBeIDSpreSTaTIeS. — oVereeNgekomeN 
BrugpeNSIoeN. — aaNVuLLeNDe VergoeDINg Voor SommIge BejaarDe werkNe-
merS IN geVaL VaN oNTSLag. — BerekeNINg.

1o en 2o Het bedrag van de aanvullende vergoeding waarop de bejaarde werk-
nemers in geval van ontslag recht hebben krachtens artikel 5 van de C.A.O. 
nr. 17 van 19 december 1974, is gelijk aan de helft van het verschil tussen 
het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering ; het nettoreferteloon 
wordt berekend op grond van het maandelijks brutoloon dat de werknemer 
heeft ontvangen voor een refertemaand die in onderlinge overeenstemming 
werd vastgesteld of, bij gebrek aan een dergelijke overeenstemming, voor 
de kalendermaand die aan het ontslag voorafgaat ; wanneer de werknemer 
tijdens die refertemaand, overeenkomstig artikel 102bis van de wet van 
22 januari 1985, zijn arbeidsprestaties heeft verminderd en een vergoe-
ding heeft genoten zonder dat hij een deeltijdse arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, is het brutoloon dat de werknemer voor de refertemaand heeft 
ontvangen, het loon waarop de werknemer krachtens zijn voltijdse arbeids-
overeenkomst recht heeft voor voltijdse prestaties. (Artt. 5, 6 en 7, § 2 en 
6, cao nr. 17 gesloten op 19 dec. 1974 ; artt. 102bis en 107bis Herstelwet 
22 jan. 1985)

(SoCIaaL foNDS VaN HeT aaNVuLLeND parITaIr ComITé  
Voor De BeDIeNDeN T. H. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Bergen van 27 november 2009.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert de volgende twee middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 4, 3o en 4o, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1997 tot 
oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, algemeen verbindend verklaard 
bij het koninklijk besluit van 10 augustus 1997 ;

 — artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974 tot 
invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard 
bij het koninklijk besluit van 16 januari 1975 ;

 — voor zover nodig, artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest verklaart het hoofdberoep van de eiser ongegrond, beves-
tigt het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen en verwijst elke partij in haar 
eigen appelkosten. Die beslissing is gegrond op de volgende redenen :

“Het feit ten andere dat uit artikel 4, 3o en 4o, van de binnen de sector gesloten 
collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1997 volgt dat [de eiser] ten aanzien 
van de bediende een waarborgverplichting en ten aanzien van de werkgever een 
verplichting tot terugbetaling heeft, betekent nog niet dat [de eiser] betrokken 
is bij de totstandkoming van de conventionele brugpensioenregeling die, zodra 
ze is ingegaan, hem alleen maar kan worden tegengeworpen, zoniet zouden die 
verplichtingen elk praktisch nut missen.

De rechtbank heeft terecht erop gewezen dat krachtens de bij dat artikel 4, 3o 
en 4o, ingevoerde regeling de eiser enkel de verplichting heeft om de uitbetaling 
aan de bediende te waarborgen wanneer de werkgever, te wiens aanzien hij een 
verplichting tot terugbetaling heeft, in gebreke is gebleven, zodat eerst de werk-
gever veroordeeld moest worden om aan [de eerste verweerster] de aanvullende 
vergoeding te betalen en [de eiser] achteraf veroordeeld moest worden om die 
vergoeding terug te betalen.

Er is dus geen reden om het vonnis te wijzigen.
Het hoofdberoep [van de eiser] en het incidenteel beroep [van de eerste verweer-

ster] zijn bijgevolg niet gegrond terwijl het incidenteel beroep [van de tweede 
verweerster] niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, aangezien het strekt tot het 
verkrijgen van een beslissing die het voorwerp uitmaakt van het beroepen vonnis.

Aangezien geen van de partijen in hoger beroep in het gelijk wordt gesteld, 
verwijst het [arbeids]hof op grond van artikel 1017, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek, elke partij in haar eigen kosten van deze appelprocedure”.

Grieven

1. Luidens artikel 4, 3o, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1997, 
heeft de eiser tot doel de uitbetaling van de aanvullende vergoeding bij de werk-
loosheidsuitkeringen aan de ontslagen oudere bedienden te waarborgen ingeval 
de werkgever in gebreke blijft, overeenkomstig artikel 12 van de in de Nationale 
Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974 tot 
invoering van een regeling van aanvullende ten gunste van sommige bejaarde 
werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 16 januari 1975.

Luidens artikel 4, 4o, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1997, 
heeft de eiser tot doel aan de werkgever de aanvullende brugpensioenvergoeding 
en de daarop betrekking hebbende socialezekerheidsbijdragen terug te betalen.

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

Uit die bepalingen volgt dat de eiser slechts de aanvullende brugpensioenver-
goeding, berekend overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van 19 december 1974, en de desbetreffende socialezekerheids-
bijdragen moet terugbetalen aan de werkgever. Wanneer de werkgever aan zijn 
bediende een hogere vergoeding toekent dan die waarop hij recht heeft krachtens 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, is de eiser niet 
gehouden het verschil tussen die twee bedragen te dragen.

2. Luidens artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 19 december 1974, 
is het bedrag van de aanvullende vergoeding gelijk aan de helft van het verschil 
tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering.
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Wanneer de werknemer zijn arbeidsprestaties heeft verminderd voordat hem 
het brugpensioen werd toegekend, is het nettoreferteloon op grond waarvan de 
aanvullende brugpensioenvergoeding wordt berekend, het loon dat de werknemer 
daadwerkelijk heeft ontvangen (met name het loon voor deeltijdse arbeid). Geen 
enkele wettelijke bepaling laat in die gevallen toe de aanvullende vergoeding te 
berekenen op grond van het loon voor voltijdse arbeid.

De werkgever die, hoewel de bediende zijn arbeidsprestaties heeft verminderd, 
aanvaardt om de aanvullende brugpensioenvergoeding te berekenen op grond van 
het loon voor voltijdse arbeid, kent aan die bediende een voordeel toe waarop 
deze geen recht heeft krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 
19 december 1974.

Dat voordeel valt bijgevolg ten laste van de werkgever, die de terugbetaling 
van dat voordeel niet van de eiser kan vorderen.

3. Het bestreden arrest stelt vast dat de aanvullende brugpensioenvergoeding, 
ingevolge het akkoord tussen de eerste en de tweede verweerster berekend moet 
worden op grond van het nettoreferteloon voor een voltijdse betrekking.

Het beslist vervolgens dat dit akkoord aan de eiser kan worden tegengeworpen 
en dat laatstgenoemde gehouden is aan de tweede verweerster de aanvullende 
brugpensioenvergoedingen terug te betalen die zij aan de eerste verweerster zal 
hebben uitbetaald.

Het bestreden arrest legt aldus de eiser een aanvullend voordeel ten laste 
waarop de eerste verweerster geen recht heeft krachtens de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 17 van 19 december 1974.

Het bestreden arrest schendt artikel 4, 3o en 4o, van de collectieve arbeidsover-
eenkomst van 11 juni 1997, artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
17 van 19 december 1974 en artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

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

Tweede middel

Volgens artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tot 
invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van 
sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gesloten op 
19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975, is het bedrag van 
de aanvullende vergoeding waarop de ontslagen bejaarde werknemers 
krachtens artikel 4 van de overeenkomst recht hebben ten laste van hun 
werkgever, gelijk aan de helft van het verschil tussen het nettoreferte-
loon en de werkloosheidsuitkering.

Krachtens de artikelen 6 en 7, § 2 en § 6, van de collectieve arbeids-
overeenkomst wordt het netto-referteloon berekend op grond van het 
maandelijks brutoloon dat de werknemer heeft ontvangen voor een 
refertemaand die in onderlinge overeenstemming werd vastgesteld of, 
bij gebrek aan een dergelijke overeenstemming, voor de kalendermaand 
die aan het ontslag voorafgaat.

Wanneer de werknemer tijdens die refertemaand, overeenkomstig 
artikel 102bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale 
bepalingen, zijn arbeidsprestaties heeft verminderd en een vergoeding 
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heeft genoten zonder dat hij is overgestapt naar een deeltijdse arbeids-
overeenkomst overeenkomstig artikel 107bis, § 1, van de wet, is het in 
de voormelde artikelen 6 en 7, § 2 en § 6, bedoelde maandelijkse bruto-
loon dat de werknemer voor de refertemaand heeft ontvangen, het loon 
waarop de werknemer krachtens zijn voltijdse arbeidsovereenkomst 
recht heeft voor volledige prestaties.

Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

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

19 maart 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Palumbo, advocaat-generaat met opdracht. — Advocaat : de heer 
van Eeckhoutte.

N° 180

3o kamer — 19 maart 2012
(D.11.0003.F)

1o BeTekeNINgeN eN keNNISgeVINgeN. — aLgemeeN. — wIjze VaN 
keNNISgeVINg. — TermIjN. — aaNVaNgSDaTum. — geVoLg.

2o CaSSaTIeBeroep. — BurgerLIjke zakeN. — TermIjNeN VaN 
CaSSaTIeBeroep eN BeTekeNINg. — Duur, BegIN eN eINDe. — 
TermIjNeN VaN CaSSaTIeBeroep. — aaNVaNgSDaTum. — wIjze VaN keNNISge-
VINg. — geVoLg.

3o aDVoCaaT. — BeSLISSINg VaN De TuCHTraaD VaN Beroep. — CaSSaTIe-
Beroep. — TermIjNeN VaN CaSSaTIeBeroep— aaNVaNgSDaTum. — wIjze VaN 
keNNISgeVINg. — geVoLg.

1o, 2o en 3o De aanvangsdatum van de termijn die begint te lopen vanaf een 
kennisgeving wordt berekend volgens de wijze waarop de kennisgeving daad-
werkelijk is gebeurd en ongeacht de voorgeschreven wijze van kennisgeving ; 
de vaststelling dat de kennisgeving bij een ter post aangetekende brief met 
ontvangstbewijs is gebeurd, terwijl dit volgens de wet bij aangetekende brief 
moest gebeuren, wijkt hier niet van af  (1). (Artt. 53bis, 468, §§ 1 en 3, en 1079,  
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(STafHouDer VaN De fraNSTaLIge orDe VaN aDVoCaTeN Te BruSSeL  
T. N. e.a.)

  (1)  Cass. 17 juni 2011, AR D.10.0013.N, AC 2011, nr. 411.

ARREST-2012-03.indb   705 13/02/13   20:34



706 ARRESTEN VAN CASSATIE 19.3.12 - N° 180

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 19 januari 2011 
van de Franstalig en Duitstalige tuchtraad van beroep.

De zaak is bij beschikking van 18 januari 2011 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Het door het openbaar ministerie ambtshalve tegen het cassatiebe-
roep opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep 
is laattijdig :

1. Volgens artikel 468, § 1, Gerechtelijk Wetboek, geeft de secretaris bij 
een ter post aangetekende brief kennis van de beslissing van de tucht-
raad van beroep aan de betrokken advocaat, aan de stafhouder van de 
Orde waartoe hij behoort en aan de procureur-generaal.

Krachtens artikel 468, § 3, van datzelfde wetboek kan de stafhouder van 
de Orde waartoe de betrokken advocaat behoort, binnen de termijn van 
één maand te rekenen van de kennisgeving van de beslissing van de tucht-
raad van beroep, de beslissingen van die raad aan het Hof van Cassatie 
voorleggen in de vormen van de voorzieningen in burgerlijke zaken.

Luidens artikel 1079, eerste lid, van dat wetboek, wordt de voorziening 
ingesteld door op de griffie van het Hof van Cassatie een verzoekschrift 
in te dienen, dat in voorkomend geval vooraf wordt betekend aan de 
partij tegen wie de voorziening is gericht.

2. De aanvang van de termijn wordt berekend volgens de wijze waarop 
de kennisgeving daadwerkelijk is gebeurd, ongeacht de voorgeschreven 
wijze van kennisgeving. De vaststelling dat van de beslissing kennis is 
gegeven bij aangetekende brief met ontvangstbewijs, terwijl dit volgens 
de wet bij aangetekende brief moest gebeuren, wijkt hier niet van af.

De kennisgeving bij ter post aangetekende brief met ontvangstbe-
wijs biedt immers meer zekerheid omtrent de mogelijke datum van 
ontvangst, wat zowel de geadresseerde als de afzender ten goede kan 
komen. Het feit dat een ter post aangetekende brief met ontvangst-
bewijs werd verstuurd, blijkt daarenboven uit een vermelding op de 
omslag, wat, in tegenstelling tot wat de eiser beweert, de geadresseerde 
de mogelijkheid biedt hiervan op de hoogte te worden gebracht.

3. Artikel 53bis, 1°, van datzelfde wetboek bepaalt dat, wanneer 
de kennisgeving is gebeurd bij een ter post aangetekende brief met 
ontvangstbewijs, de termijn ten aanzien van de geadresseerde berekend 
wordt vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief werd aange-
boden op zijn woonplaats of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats 
of gekozen woonplaats.

Luidens artikel 54 wordt een in maanden of in jaren bepaalde termijn 
gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste.
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4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
bestreden beslissing aan de eiser ter kennis is gebracht bij een aangetek-
ende brief met ontvangstbewijs, die hem op 24 januari 2011 werd aange-
boden, zodat de termijn van een maand waarbinnen hij cassatieberoep 
diende in te stellen is ingegaan op dinsdag 25 januari 2011 en verstreken 
op donderdag 24 februari 2011.

Het cassatieberoep, dat is ingesteld bij een op vrijdag 25 februari 2011 
op de griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift, is ingediend buiten 
de wettelijke termijn.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

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

19 maart 2012 — 3o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer Grégoire.

N° 181

2okamer — 20 maart 2012
(P.11.1314.N)

STeDeNBouw. — HerSTeL VaN pLaaTS IN De VorIge STaaT. — BeTaLINg VaN 
eeN meerwaarDe. — VeroorDeLINg ToT BeTaLINg VaN eeN meerwaarDe — DoeL.

De veroordeling tot een bedrag gelijk aan de verkregen meerwaarde van 
het goed wil voorkomen dat het bestuur billijkheidshalve van een herstel 
in de vorige staat of van de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken 
zou afzien omwille van de ernstige gevolgen die dit voor de overtreder zou 
meebrengen en aldus een toestand zou aanvaarden die strijdig is met de 
goede ruimtelijke ordening waarbij de overtreder bovendien het voordeel van 
zijn overtreding zou behouden ; de maatregel strekt aldus tot het herstel van 
de goede ruimtelijke ordening door het tenietdoen van de gevolgen van de 
wetsovertreding, zij het in dit geval door het tenietdoen van de onwettige 
verrijking, door de betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde  (1). 
(Art. 6.1.41, § 1, VCRO)

(B.)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 10 juni 2011.

  (1)  Zie : Cass. 13 dec.1977, AC 1978, nr. 443.
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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

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest stelt vast dat de strafvordering voor de telastlegging A 
vervallen is door verjaring, ontslaat de eiser van rechtsvervolging voor de 
telastlegging B, en verklaart zich niet bevoegd om kennis te nemen van 
de herstelmaatregel die strekt tot het verwijderen van de reliëfwijziging. 

Het cassatieberoep tegen die beslissingen is bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk. 

Middel

2. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 13 EVRM, 
artikel 149 Grondwet en de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvor-
dering : het arrest is intern tegenstrijdig ; met de overweging dat de 
herstelvordering ontvankelijk is omdat zij het “herstel van de goede 
ruimtelijk ordening” tot doel heeft en aldus “het doen verdwijnen van 
een met de strafwet strijdige toestand” beoogt, beantwoordt het arrest 
niet eisers verweer dat de herstelvordering onontvankelijk moet worden 
verklaard wegens overschrijding van de redelijke termijn ; dit antwoord 
geldt alleen voor de gevorderde herstelwerkzaamheden, maar niet voor 
de gevorderde veroordeling tot een meerwaarde ; de meerwaarde heeft 
immers betrekking op een gedeelte van de onvergunde werken dat geen 
herstel behoeft in het licht van de goede ruimtelijke ordening ; op dat 
punt wordt eisers verweer niet beantwoord en is het arrest niet naar 
recht gemotiveerd ; het arrest preciseert immers niet waarom ook de 
vordering tot het betalen van een meerwaarde ontvankelijk wordt 
verklaard, niettegenstaande de ontvankelijkheid ervan bij conclusie 
werd betwist. 

3. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest de als geschonden 
vermelde artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering schendt. 

Het middel is in zoverre onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk. 
4. De veroordeling tot een bedrag gelijk aan de verkregen meerwaarde 

van het goed wil voorkomen dat het bestuur billijkheidshalve van een 
herstel in de vorige staat of van de uitvoering van bouw— of aanpas-
singswerken zou afzien omwille van de ernstige gevolgen die dit voor de 
overtreder zou meebrengen. Aldus zou een toestand worden aanvaard die 
strijdig is met de goede ruimtelijke ordening en waarbij de overtreder 
het voordeel van zijn overtreding zou behouden.

De maatregel strekt aldus tot het herstel van de goede ruimtelijke 
ordening door het tenietdoen van de gevolgen van de wetsovertreding, 
zij het in dit geval door het tenietdoen van de onwettige verrijking, door 
de betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde.
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Het middel dat ervan uitgaat dat de maatregel van betaling van de 
meerwaarde voor onvergunde werken geen herstel van de goede ruimte-
lijke ordening beoogt, faalt in zoverre naar recht. 

5. Voor het overige zijn de aangevoerde schending van de artikelen 6.1 
en 13 EVRM evenals de gebreken in de motivering volledig afgeleid uit 
de voormelde verkeerde rechtsopvatting. 

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

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,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

20 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Goet-
hals, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Steenbrugge (bij de balie 
te Gent).

N° 182

2okamer — 20 maart 2012
(P.11.1552.N)

wegVerkeer. — aLLerLeI. — wegVerkeer VaN uITzoNDerLIjke VoerTuIgeN. 
— koNVooI. — BegrIp. — reCHT VaN aLLe VoerTuIgeN VaN HeT koNVooI HeT 
eerSTe VoerTuIg Te VoLgeN. — reCHT om HeT kruISpuNT Te oNTruImeN. — 
VoorwaarDeN.

Wanneer het eerste voertuig van een konvooi, dit is het geheel van het uitzon-
derlijk vervoer en de begeleidings- of ondersteuningsvoertuigen, door het 
groene verkeerslicht rijdt, hebben alle voertuigen van het konvooi het recht 
dit te volgen en het kruispunt te ontruimen, op voorwaarde dat het overige 
verkeer dat door een rood licht werd stil gelegd, blijvend staande wordt 
gehouden door de verkeerscoördinator of begeleider. (Artt. 2, § 1, 10o, 27, 
eerste en tweede lid en 28, 1o KB Uitzonderlijke Voertuigen)

(proCureur DeS koNINgS Te meCHeLeN T. V.)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Mechelen van 22 juni 2011.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof 

Beoordeling

Middel

Tweede onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1 en 11 Wegver-
keerswet, de artikelen 41.3.1.2o.e en 61.1 Wegverkeersreglement en de 
artikelen 27 en 28 van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende 
het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen (hierna : KB Uitzonder-
lijke Voertuigen) : de bevoegdheid van de verkeerscoördinator en de 
begeleider is beperkt, in het bijzonder op kruispunten met verkeers-
lichten, tot het blijvend staande houden van het door een rood licht 
stil gelegde verkeer, gedurende de tijd nodig opdat het konvooi het 
kruispunt kan ontruimen ; zij zijn niet bevoegd om aanwijzingen te 
geven aan het uitzonderlijk vervoer om een rood licht voorbij te rijden ; 
omgekeerd geeft het feit dat de verkeerscoördinator of begeleider het 
door een rood licht stil gelegde verkeer, blijvend staande houdt opdat 
het konvooi het kruispunt kan ontruimen, aan het uitzonderlijk voer-
tuig niet het recht om het rode verkeerslicht te negeren, doch enkel 
het recht om het kruispunt dat het onder dekking van een groen licht 
opreed te ontruimen, ook nadat het verkeerslicht op rood oversloeg ; ten 
onrechte gaat het bestreden vonnis ervan uit dat de verweerder het rode 
licht mocht voorbijrijden indien ondertussen het verkeer uit de dwars-
richting blijvend staande werd gehouden door een verkeerscoördinator 
of begeleider, onder de voorwaarde dat deze laatste zelf onder dekking 
van een groen verkeerslicht het kruispunt waren opgereden ; de door 
het bestreden vonnis gehanteerde redenering maakt een onderscheid al 
naargelang het uitzonderlijk vervoer eensdeels rijdt op wegen met 2 × 2 
rijstroken en anderdeels op andere wegen.

2. Het bestreden vonnis maakt geen onderscheid tussen wegen met 2 × 2  
rijstroken en andere wegen.

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

3. Artikel 27, eerste lid, KB Uitzonderlijke Voertuigen bepaalt dat 
de verkeerscoördinator en de begeleiders waken over het goed verloop 
van het uitzonderlijk vervoer en dat zij aan de weggebruikers de nodige 
aanwijzingen geven om de veiligheid van het verkeer te verzekeren en 
om de doortocht van het uitzonderlijk voertuig te vergemakkelijken.

Artikel 27, tweede lid, KB Uitzonderlijke Voertuigen bepaalt dat zij 
om deze aanwijzingen te geven of om het verkeer stil te leggen gebruik 
maken van een schijf die het bord C2 voorstelt.

Artikel 28.1o KB Uitzonderlijke Voertuigen bepaalt dat de verkeersco-
ordinator en de begeleiders bevoegd zijn om op kruispunten uitgerust 
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met verkeerslichten, het door een rood licht stil gelegde verkeer blij-
vend staande te houden gedurende de tijd nodig opdat het konvooi het 
kruispunt kan ontruimen.

Het in dat laatste artikel gebruikte begrip “konvooi” wordt in artikel 2, 
§ 1, 10o KB Uitzonderlijke Voertuigen gedefinieerd als “het geheel van het 
uitzonderlijk voertuig en de begeleidings- of ondersteuningsvoertuigen”.

4. Uit deze bepalingen volgt dat het alle voertuigen zijn welke het 
konvooi samenstellen, als een geheel genomen, die de gelegenheid 
krijgen het kruispunt te ontruimen, terwijl het door een rood licht 
stil gelegd overige verkeer blijvend staande wordt gehouden door de 
verkeerscoördinator of begeleider. 

Rijdt het eerste voertuig van een konvooi door het groene verkeers-
licht dan hebben alle voertuigen van het konvooi het recht dit te volgen 
en het kruispunt te ontruimen, op voorwaarde dat het overige verkeer 
dat door een rood licht werd stil gelegd, blijvend staande wordt gehouden 
door de verkeerscoördinator of begeleider.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

20 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Maes.

N° 183

2o kamer — 20 maart 2012
(P.11.1774.N)

1o oNDerzoekSgereCHTeN. — BeSLISSINgeN. — oNDerzoek eN BeoorDe-
LINg VaN De reCHTmaTIgHeID. — BeVoegDHeDeN VaN HeT VoNNISgereCHT.

2o reCHTBaNkeN. — STrafzakeN. — STrafVorDerINg. — BeSLISSINgeN VaN 
De oNDerzoekSgereCHTeN. — oNDerzoek eN BeoorDeLINg VaN De reCHTmaTIg-
HeID. — BeVoegDHeID.

3o reCHTeN VaN De meNS. — VerDrag reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6. 
— arTIkeL 6.3. — oNDerzoek IN STrafzakeN. — BIjzoNDere opSporINgSme-
THoDeN. — VerTrouweLIjk DoSSIer. — geeN INzage. — geVoLg.
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4o reCHTeN VaN De meNS. — VerDrag reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6. 
— arTIkeL 6.3. — oNDerzoek IN STrafzakeN. — BIjzoNDere opSporINgSme-
THoDeN. — reCHT VaN VerDeDIgINg. — BeperkINg. — VoorwaarDe.

5o reCHT VaN VerDeDIgINg. — STrafzakeN. — oNDerzoek IN STrafzakeN. 
— BIjzoNDere opSporINgSmeTHoDeN. — BeperkINg VaN HeT reCHT VaN VerDe-
DIgINg. — VoorwaarDe.

6o BewIjS. — STrafzakeN. — BewIjSVoerINg. — afLuISTermaaTregeL. 
— meT reDeNeN omkLeDe BeSCHIkkINg. — BIjzoNDere moTIVerINgSVereISTe. 
— oNoNTBeerLIjke maaTregeL om De waarHeID aaN HeT LICHT Te BreNgeN. — 
reDeNgeVINg.

7o oNDerzoek IN STrafzakeN. — BewIjSVoerINg. — afLuISTermaaT-
regeL. — meT reDeNeN omkLeDe BeSCHIkkINg. — BIjzoNDere moTIVerINgS-
VereISTe. — oNoNTBeerLIjke maaTregeL om De waarHeID aaN HeT LICHT Te 
BreNgeN. — reDeNgeVINg.

8o oNDerzoekSreCHTer. — BewIjSVoerINg. — afLuISTermaaTregeL. 
— meT reDeNeN omkLeDe BeSCHIkkINg. — BIjzoNDere moTIVerINgSVereISTe. 
— oNoNTBeerLIjke maaTregeL om De waarHeID aaN HeT LICHT Te BreNgeN. — 
reDeNgeVINg.

1o en 2o Een vonnisgerecht heeft niet de rechtsmacht om de regelmatigheid van 
de beslissingen van het onderzoeksgerecht rechtstreeks of onrechtstreeks te 
onderzoeken of te beoordelen  (1).

3o, 4o en 5o Het feit dat de inverdenkinggestelde ook tijdens de behandeling 
te gronde geen inzage krijgt van het vertrouwelijk dossier, levert op zich 
geen schending op van artikel 6 EVRM ; dit is voor de inverdenkingge-
stelde weliswaar een beperking van zijn recht van verdediging die evenwel 
verantwoord is door de noodzaak de gebruikte technische hulpmiddelen 
en de politionele onderzoekstechnieken af te schermen alsmede de veilig-
heid van de uitvoerders te vrijwaren en hun identiteit af te schermen en die 
wordt gecompenseerd door het feit dat de regelmatigheid van de uitgevoerde 
opsporingsmethoden getoetst wordt door een onafhankelijk en onpartijdig 
gerecht, namelijk de kamer van inbeschuldigingstelling, die onaantastbaar 
vaststelt dat de gegevens van het open dossier, waaronder het proces-verbaal 
van uitvoering en deze van het proactief onderzoek, overeenstemmen met 
de gegevens van het vertrouwelijk dossier, en waarbij de beklaagde voor de 
feitenrechter op basis van het open dossier al zijn rechtsmiddelen tegen de 
aangewende opsporingsmethoden kan aanwenden terwijl de stukken uit het 
vertrouwelijk dossier bovendien niet als bewijs kunnen worden gebruikt  (2). 
(Art. 6.3 EVRM)

6o, 7o en 8o De loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen niet 
volstaan, voldoet niet aan de bijzondere motiveringsvereiste van artikel 
90quater, § 1, tweede lid, 2o, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat 
de beschikking van de onderzoeksrechter tot machtiging van de bewakings-
maatregel op grond van artikel 90ter op straffe van nietigheid, de redenen 
vermeldt waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan het 

  (1)  Cass. 5 april 2006, AR P.06.0322.F, AC 2006, nr. 205.
  (2)  Zie : Cass. 2 maart 2010, AR P.10.0177.N, AC 2010, nr. 143.
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licht te brengen ; waar de beschikking bijgevolg moet vermelden waarom de 
maatregel concreet onontbeerlijk is, is de naleving van deze motiverings-
plicht evenwel niet aan bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke 
bewoordingen onderworpen, maar kan zij blijken uit de samenhang van de 
bewoordingen van de beschikking  (1). (Artt. 90ter en 90quater, § 1, tweede 
lid, 2o, Wetboek van Strafvordering)

(V.)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 13 oktober 2011. 

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

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

Eerste middel

4. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de arti-
kelen 28bis, 47sexies, 47octies en 235ter Wetboek van Strafvordering : het 
bestreden arrest oordeelt dat ingevolge het eerdere arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling in het kader van de controle overeenkom-
stig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid of 
wettigheid van het proactief onderzoek niet langer ter discussie staat, 
evenmin als de bepaling van de zogenaamde onder- of bovengrens ervan ; 
aldus verleent het bestreden arrest aan het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling in het kader van de BOM-controle een inhoud 
die het nooit kan hebben overeenkomstig artikel 235ter, en evenmin 
heeft luidens de bewoordingen van dat arrest zelf ; het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling heeft zich immers niet uitgesproken 
over de proactieve recherche, maar enkel over de bijzondere opsporings-
methoden welke in het kader daarvan werden aangewend.

5. Overeenkomstig artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering 
kunnen de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld 
in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking 
die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, niet 
meer opgeworpen worden voor de feitenrechter, behoudens de middelen 
die verband houden met de bewijswaardering. Hetzelfde geldt voor de 
gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvorde-
ring, behalve wanneer ze zijn ontstaan na het debat voor de kamer van 

  (1)  Cass. 16 sept. 2008, AR P.08.0620.N, AC 2008, nr. 477 ; Zie : Cass. 5 okt. 2005, AR P.05.1056.F, 
AC 2005, nr. 483 ; Cass. 26 dec. 2006, AR P.06.1621.F, AC 2006, nr. 676.
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inbeschuldigingstelling. Wel zijn de bepalingen van deze paragraaf van 
artikel 235bis niet van toepassing ten aanzien van de partijen die pas na 
de verwijzing naar het vonnisgerecht in de rechtspleging betrokken zijn, 
behalve indien de stukken uit het dossier worden verwijderd overeen-
komstig artikel 131, § 2, of overeenkomstig artikel 235bis, § 6.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :

 — de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen bij schriftelijke 
vordering van de federale procureur van 29 december 2009 gelast werd 
met de controle overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvor-
dering ;

bij tussenarrest van 20 mei 2010 de kamer van inbeschuldigingstelling, 
“door partijen verzocht om tevens toepassing te maken van artikel 235bis 
Wetboek Strafvordering”, het debat hiervoor heropende ;

 — na het tussenarrest van 20 mei 2010 de beslissing tot bevestiging 
van het bestaan van machtigingen tot observatie en tot infiltratie van 
18 september 2008, evenals het proces-verbaal van de federale gerechte-
lijke politie van 25 september 2008 overeenkomstig de artikelen 47septies 
en 47novies Wetboek van Strafvordering aan het strafdossier werden 
toegevoegd ;

 — nadat het openbaar ministerie en de partijen, waaronder de eiser, 
in het kader van de toepassing van artikel 235bis Wetboek van Straf-
vordering in de gelegenheid werden gesteld hun standpunt naar voor te 
brengen, de kamer van inbeschuldigingstelling in haar arrest van 24 juni 
2010 vaststelde dat de procureur des Konings van Hasselt op 10 mei 2006 
de voorafgaande en schriftelijke toestemming voor een proactieve 
recherche rond de eiser overeenkomstig artikel 28bis, § 2, Wetboek van 
Strafvordering had verleend ;

 — de kamer van inbeschuldigingstelling in hetzelfde arrest oordeelde 
dat “de proactieve recherche, inbegrepen de bijzondere opsporingsme-
thoden observatie en infiltratie, voldoen aan de voorwaarden van de 
artikelen 28bis, 47sexies en 47octies Wetboek Strafvordering. De ernstige 
aanwijzingen voor de ten laste gelegde feiten en het redelijk vermoeden 
zoals omschreven in artikel 28bis Wetboek Strafvordering waren aanwezig 
en blijken uit het hoger genoemd proces-verbaal 005390/2008, het aanvan-
kelijk proces-verbaal van 17 september 2008 en de processen-verbaal van 
18 september 2008 (stukken 9 e.v., 20 e.v. en 24 e.v.). Uit deze processen-
verbaal van 17 en 18 september 2008 kan tevens worden opgemaakt dat de 
zogenaamde bovengrens van de proactieve recherche werd nageleefd. Op 
dat ogenblik werd besloten dat er enerzijds voldoende beeldvorming was 
tot stand gekomen en anderzijds dat er voldoende concrete aanwijzingen 
werden verzameld om een reactief onderzoek op te starten. Die concrete 
aanwijzingen werden verwoord in de schriftelijke antwoord- en vervan-
gende conclusie van het openbaar ministerie (blz. 3). Het vinden van 
een door V. W. op 15 augustus 2008 achtergelaten oplaadcode was hierbij 
cruciaal. Dezelfde processen-verbaal tonen aan dat de aangewende 
bijzondere opsporingsmethoden tijdens de proactieve recherche beant-
woorden aan de voorwaarden van proportionaliteit en subsidiariteit.” 
en dat “geen onregelmatigheden, nietigheden of schendingen werden 
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vastgesteld met betrekking tot de opeenvolging van de bevoegde magis-
traten en hun vervanging of delegatie, evenmin met betrekking tot de 
door hen gestelde onderzoeksdaden of uitgeschreven bevestigingen van 
de machtigingen tot bijzondere onderzoeksmethoden” ;

 — de kamer van inbeschuldigingstelling tot slot oordeelde dat het 
strafdossier in het kader van de controle op grond van de artikelen 235bis 
en 235ter Wetboek van Strafvordering volledig is, geen nietigheden, onre-
gelmatigheden of schendingen van verdragrechtelijke of wettelijke bepa-
lingen kunnen weerhouden worden en er evenmin onregelmatigheden 
werden begaan bij de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden ;

 — het door de eiser tegen het arrest van 24 juni 2010 ingestelde cassa-
tieberoep verworpen werd bij arrest van het Hof van 21 september 2010.

Aldus verantwoordt het arrest de beslissing naar recht dat ingevolge 
het eerdere arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling in het kader 
van de controle overeenkomstig de artikelen 235bis en 235ter Wetboek 
van Strafvordering de regelmatigheid of wettigheid van het proactief 
onderzoek niet langer ter discussie staat, evenmin als de bepaling van 
de zogenaamde onder- of bovengrens.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

7. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
artikel 28bis Wetboek van Strafvordering : het arrest beantwoordt niet 
eisers verzoek tot voeging van het verslag dat vermoedelijk werd opge-
steld door de federale gerechtelijke politie van Hasselt in vermoede-
lijk mei 2006 en dat de aanleiding was om een proactief onderzoek op te 
starten ; dit verslag diende immers gevoegd te worden om een debat toe 
te laten “over de regelmatigheid van de machtiging tot proactief onder-
zoek uitgaande van de procureur des Konings evenals over het behalen 
van de ondergrens teneinde, conform artikel 28bis Wetboek van Straf-
vordering, een proactief onderzoek te kunnen opstarten”.

8. Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat de appelrechters 
oordelen dat de regelmatigheid of wettigheid van het proactief onder-
zoek niet langer ter discussie staat, evenmin als de bepaling van de zoge-
naamde onder- of bovengrens. Zij dienden dan ook eisers verzoek dat 
hierop betrekking had, niet verder te beantwoorden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

9. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : door ener-
zijds te motiveren dat het niet aan de vonnisrechter toekomt de onder- 
of bovengrens van een proactief onderzoek te beoordelen en anderzijds 
de vrijspraak te bevestigen voor de telastlegging A.1, gesteund op de 
wering van stukken door de overschrijding van de bovengrens, is het 
arrest tegenstrijdig gemotiveerd.

10. De appelrechters spreken de eiser vrij voor het heromschreven feit 
van de telastlegging A.1 “bij gebrek aan afdoend bewijs”. Zij verwijzen 
hiervoor niet naar de redenen van het eerste vonnis.
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Het middel dat een tegenstrijdigheid in de motivering aanvoert, berust 
op een onjuiste lezing van het arrest.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Vierde middel 

11. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM : de appelrech-
ters hebben de rechtmatigheidstoets die vereist is voor de niet-open-
baarmaking van bewijsmateriaal, onvoldoende uitgevoerd ; het arrest 
oordeelt ten onrechte dat de BOM-controle, uitgevoerd door de kamer 
van inbeschuldigingstelling, voldeed aan de wettelijke criteria en dat 
de wetgever bedoeld heeft aan de verdediging geen inzagerecht van het 
vertrouwelijk dossier te verlenen zowel tijdens het gerechtelijk onder-
zoek als tijdens de behandeling ten gronde.

12. Een vonnisgerecht heeft niet de rechtsmacht om de regelmatigheid 
van de beslissingen van het onderzoeksgerecht rechtstreeks of onrecht-
streeks te onderzoeken of te beoordelen. 

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

13. Het feit dat de inverdenkinggestelde ook tijdens de behandeling ten 
gronde geen inzage krijgt van het vertrouwelijk dossier, levert op zich 
geen schending op van artikel 6 EVRM. Dit is voor de inverdenkingge-
stelde weliswaar een beperking van zijn recht van verdediging die evenwel 
verantwoord is door de noodzaak de gebruikte technische hulpmiddelen 
en de politionele onderzoekstechnieken af te schermen, alsmede de veilig-
heid van de uitvoerders te vrijwaren en hun identiteit af te schermen.

Deze beperking van het recht op tegenspraak blijft over de hele duur 
van het proces uitzonderlijk en wordt gecompenseerd door het feit dat de 
regelmatigheid van de uitgevoerde opsporingsmethoden getoetst wordt 
door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht, namelijk de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die onaantastbaar vaststelt dat de gegevens 
van het open dossier, waaronder het proces-verbaal van uitvoering en 
deze van het proactief onderzoek, overeenstemmen met de gegevens van 
het vertrouwelijk dossier.

Tevens kan de beklaagde voor de feitenrechter op basis van het open 
dossier al zijn rechtsmiddelen tegen de aangewende opsporingsmethoden 
aanwenden. 

Rekening houdend met het feit dat de stukken uit het vertrouwelijk 
dossier niet als bewijs kunnen worden gebruikt, wordt hierdoor het 
recht van verdediging van de inverdenkinggestelde niet aangetast. 

Het middel faalt in zoverre naar recht. 
14. De appelrechters die met overname van de redenen van het beroepen 

vonnis, aangevuld met eigen redenen, aldus oordelen, verantwoorden 
hun beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Vijfde middel

15. Het middel voert schending aan van de artikelen 28bis, 47septies, 
47octies, 47novies en 235ter Wetboek van Strafvordering : er werd geen 
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enkel stuk van de gehele fase van het proactief onderzoek aan het 
dossier toegevoegd ; het arrest oordeelt dat uitsluitend de kamer van 
inbeschuldigingstelling kennisneemt van het vertrouwelijk dossier en 
dat de wetgever uitdrukkelijk geen inzagerecht heeft verleend aan de 
verdediging ; de kamer van inbeschuldigingstelling kan evenwel nooit 
gevat worden van een controle van een proactief dossier waarin geen 
bijzondere opsporingsmethoden van observatie en infiltratie zijn uitge-
voerd ; de verdediging moet voor de feitenrechter ten volle het debat 
kunnen voeren over de regelmatigheid van een proactief onderzoek.

16. Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat :
 — de kamer van inbeschuldigingstelling niet alleen een BOM-controle 

overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering uitgevoerd 
heeft, maar in dat kader het debat heropend heeft teneinde een controle 
overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering uit te voeren ;

 — ter uitvoering van het tussenarrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van 20 mei 2010 meerdere stukken die verband 
hielden met het proactief onderzoek, aan het dossier werden gevoegd ;

 — de kamer van inbeschuldigingstelling bij arrest van 24 juni 2010 
oordeelde dat “de proactieve recherche, inbegrepen de bijzondere opspo-
ringsmethoden observatie en infiltratie, voldoen aan de voorwaarden 
van de artikelen 28bis, 47sexies en 47octies Wetboek Strafvordering” ;

 — het door de eiser tegen het arrest van 24 juni 2010 ingestelde cassa-
tieberoep verworpen werd bij arrest van het Hof van 21 september 2010.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Zesde middel

17. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de arti-
kelen 28bis en 47 Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning 
van het recht van verdediging : het komt de feitenrechter toe de over-
schrijding van de onder- en bovengrens van de proactieve recherche te 
beoordelen, minstens voor de aspecten die geen betrekking hebben op 
de tijdens het proactief onderzoek aangewende bijzondere opsporings-
methoden ; door de niet-tijdige overgang van een proactieve naar een 
reactieve fase niettegenstaande de stand van het onderzoek noopte tot 
dergelijke overgang, werd eisers recht van verdediging miskend.

18. In zoverre het middel het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is, of gericht is tegen het door het openbaar 
ministerie gevoerde onderzoek, is het niet ontvankelijk.

19. Voor het overige kunnen, zoals in het antwoord op het eerste middel 
werd vermeld, de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als 
bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschik-
king die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, 
overeenkomstig artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering niet 
meer opgeworpen worden voor de feitenrechter, behoudens de middelen 
die verband houden met de bewijswaardering.

Deze controle werd voor dit dossier uitgevoerd bij arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling te Antwerpen van 24 juni 2010. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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Zevende middel

20. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 40 
Wet Politieambt : op grond van de informatie waarover de onderzoekers 
en het openbaar ministerie beschikten in januari 2008, zoals bij wijze 
van voorbeeld blijkt uit het proces-verbaal nr. 6810/2008 van 18 september 
2008, diende alsdan te worden overgegaan tot het opstellen van een 
proces-verbaal ; door zulks niet te doen werd eisers recht van verdedi-
ging miskend.

21. Het middel komt op tegen het oordeel van het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling te Antwerpen van 24 juni 2010 dat :

 — de proactieve recherche liep tot 17 september 2008 ;
 — geen nietigheden of onregelmatigheden, noch schendingen van 

verdragrechtelijke of wettelijke bepalingen kunnen worden weerhouden ;
 — “de proactieve recherche, inbegrepen de bijzondere opsporingsme-

thoden observatie en infiltratie, voldoen aan de voorwaarden van de 
artikelen 28bis, 47sexies en 47octies Wetboek Strafvordering.”

Het door de eiser tegen dat arrest ingestelde cassatieberoep werd 
verworpen bij arrest van het Hof van 21 september 2010.

Het middel is niet ontvankelijk.

Achtste middel

22. Het middel voert schending aan van artikel 28bis Wetboek van 
Strafvordering : op 15 augustus 2008, tijdens de fase van het proac-
tief onderzoek, blijkt de undercoveragent een door de eiser gebruikte 
herlaadcode te hebben kunnen recupereren ; niettegenstaande hierover 
niets terug te vinden is in het dossier, dient aangenomen te worden dat 
deze code vervolgens door de undercoveragent inbeslaggenomen werd ; 
niettegenstaande dergelijke inbeslagname tijdens de fase van het proac-
tief onderzoek elke wettelijke basis ontbeert, oordelen de appelrechters 
dat deze inbeslagname gerechtvaardigd is.

23. Artikel 28bis, § 3 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de hande-
lingen van het opsporingsonderzoek, dat zich ook uitstrekt over de 
proactieve recherche, de inbeslagneming van de zaken, vermeld in de 
artikelen 35 en 35ter, kunnen inhouden.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Negende middel

24. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM : de appel-
rechters verwerpen ten onrechte eisers verzoek over te gaan tot een 
confrontatie met de undercoveragenten met de reden dat slechts een 
relatieve bewijswaarde aan de verklaringen van de undercoveragenten 
wordt gehecht en dat hun oordeel niet hoofdzakelijk op die verklaringen 
steunt ; de eiser heeft zich evenwel geen oordeel kunnen vormen over de 
betrouwbaarheid van de undercoveragenten ; de appelrechters laten ook 
na in te gaan “op het door de verdediging gestelde uitlokkingsverweer, 
welk verweer effectief niet door de verdediging kon worden gevoerd door 
het ontbreken van iedere inzage in het BOM-dossier”.
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25. Artikel 6.3.d EVRM waarborgt het recht van de beklaagde om 
getuigen à charge of à décharge op te roepen ; die bepaling verhindert 
niet dat de rechter onaantastbaar de noodzaak en de relevantie van een 
gevraagd getuigenverhoor beoordeelt en die vraag afwijst mits hij het 
recht van de partijen om een zodanig bewijs te leveren, niet miskent.

In zoverre faalt het middel naar recht.
26. Met overname van de redenen van de eerste rechter die zij met 

eigen redenen aanvullen, oordelen de appelrechters dat :
 — zij slechts een relatieve bewijswaarde hechten aan de verklaringen 

van de undercoveragent en geenszins hoofdzakelijk steunen op diens 
verklaring ;

 — “rekening houdende met de gevoerde procedure, de gevoerde BOM-
procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling, de behandeling 
ter zitting, de stukken die voorliggen, het gegeven dat twee undercover-
agenten verslag deden en hun bevindingen aan elkaar kunnen worden 
getoetst, het feit dat beklaagden getuigen konden oproepen en er zo 
onder meer op verzoek van de eiser en tweede beklaagde getuigen werden 
gehoord i.v.m. de uitlatingen van de eiser over de undercoveragenten, 
en met het gegeven dat de rechtbank en de beklaagden de verslagen in 
verband met de bevindingen van de undercoveragenten kunnen toetsen 
aan objectieve gegevens, onder meer de bij de huiszoekingen aange-
troffen goederen (vb. de kaart), het door de undercoveragent Billy met 
(de eiser) opgenomen gesprek, de sms-berichten, (vb. tussen de eiser en 
Billy) en telefonische gesprekken (vb. het gesprek met derde beklaagde)” 
zij voldoende ingelicht zijn om, vooral op basis van andere bewijsele-
menten dan die verklaringen, de waarheid te achterhalen en de schuld 
vast te stellen.

Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
27. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis (p. 67 tot 

69) beantwoorden de appelrechters eisers verweer omtrent het uitlok-
kingsverweer.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

Tiende middel

28. Het middel voert schending aan van de artikelen 90ter en 90quater 
Wetboek van Strafvordering : de typeformulering die identiek is aan alle 
beschikkingen tot telefoontap, beantwoordt niet aan de vereiste opgave 
van “de redenen waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid 
aan de dag te brengen” ; deze motiveringsverplichting is voorgeschreven 
op straffe van nietigheid ; de appelrechters hadden het bewijsmate-
riaal dat werd verkregen op grond van de nietige afluistermaatregelen, 
moeten uitsluiten.

29. Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 2o, Wetboek van Strafvordering 
bepaalt dat de beschikking tot machtiging van de bewakingsmaatregel 
op grond van artikel 90ter op straffe van nietigheid de redenen vermeldt 
waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te 
brengen.
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De loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen niet volstaan, 
voldoet niet aan de bijzondere motiveringsvereiste. De beschikking 
moet vermelden waarom de maatregel concreet onontbeerlijk is.

De naleving van de motiveringsverplichting is evenwel niet aan een 
bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoording 
onderworpen. Ze kan blijken uit de samenhang van de bewoordingen 
van de beschikking.

Het arrest oordeelt met overname van de redenen van de eerste rechter 
dat :

 — de verscheidene alinea’s van de beschikkingen die de tapmaatregel 
bevelen, samen gelezen dienen te worden ;

 — de alinea waarin een concreet relaas wordt gegeven omtrent 
de gegevens uit het onderzoek, alsook de alinea omtrent de ernstige 
aanwijzingen niet alleen dienstig zijn voor de motivering overeenkom-
stig artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1o, Wetboek van Strafvordering, 
maar tevens voor de motivering overeenkomstig artikel 90quater, § 1, 
tweede lid, 2o ;

 — er aanwijzingen bestonden dat de telefoonnummers gebruikt werden 
bij het plegen van drugsdelicten, lidmaatschap aan criminele organi-
satie en witwasmisdrijven ;

 — het van het allergrootste belang is dat de activiteiten en de 
identiteiten van de betrokkenen worden nagegaan, vastgesteld en 
omschreven ;

 — de leden van die organisatie zeer voorzichtig te werk gingen, erg 
achterdochtig waren en zeer regelmatig van gsm-nummer wisselden ;

 — de telefoonnummers herladen werden via herlaadcodes, wat het 
inderdaad aannemelijk maakt dat de klassieke middelen niet volstonden, 
zoals de beschikkingen vermelden ;

 — toepassing van de bewakingsmaatregel onontbeerlijk was om de 
waarheid aan het licht te brengen ;

 — het feit dat bepaalde tapbeschikkingen gelijkaardige bewoordingen 
bevatten, normaal is rekening houdende met het gegeven dat onderzoek 
werd gedaan naar één bepaalde criminele organisatie met een bepaalde 
manier van werken, bij voorbeeld wat betreft het gebruik van telefoon-
nummers ;

 — hetzelfde geldt voor de beschikkingen waarbij een maatregel van 
direct afluisteren of een verlenging werd bevolen. 

Aldus geeft het arrest te kennen dat de bekritiseerde beschikkingen 
zich niet beperken tot de loutere vaststelling dat de andere onderzoeks-
daden niet volstaan. Het onderzoekt de bewoordingen van die beschik-
kingen in hun onderlinge samenhang en oordeelt dat de onderzoeks-
rechter met het geheel van de redenen, vermeld in zijn beschikkingen, 
de feitelijke gegevens aangeeft waarom volgens hem de bevolen maat-
regelen concreet onontbeerlijk zijn om de waarheid aan het licht te 
brengen. Hierdoor is de beslissing naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
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Elfde middel

31. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de 
artikelen 90ter, 90quater en 90quinquies Wetboek van Strafvordering : de 
appelrechters stellen ten onrechte dat de eerste rechter zou geoordeeld 
hebben dat de verlenging van de tapmaatregelen niet volledig zou beant-
woorden aan de motiveringsplicht ; door te verwijzen naar een onbe-
staande motivering in het beroepen vonnis, voldoen de appelrechters 
niet aan hun motiveringsplicht ; de typeformulering die identiek is aan 
alle beschikkingen tot verlenging van de telefoontap, beantwoordt niet 
aan de vereiste opgave van “de redenen waarom de maatregel onontbeer-
lijk is om de waarheid aan de dag te brengen” ; voor sommige beschik-
kingen beantwoordt zij evenmin aan de verplichting tot opgave van “de 
omstandigheden die de verlenging van de maatregel wettigen” ; deze 
motiveringsverplichting is voorgeschreven op straffe van nietigheid ; de 
appelrechters hadden het bewijsmateriaal dat werd verkregen op grond 
van de nietige afluistermaatregelen, moeten uitsluiten.

De eerste rechter had geoordeeld dat :

 — de machtigingen tot telefoontaps, tot direct afluisteren en tot 
verlenging van die maatregelen voldoen aan de wettelijke voorwaarden ;

 — voor het opnieuw opstarten van twee maatregelen van direct 
afluisteren niet voldaan werd aan de motiveringsverplichting van 
artikel 90quinquies Wetboek van Strafvordering de nieuwe en ernstige 
omstandigheden te vermelden, wat op straffe van nietigheid is voorge-
schreven ;

 — het afluisteren met betrekking tot het voertuig van medebeklaagde 
R. V. V., bevolen bij beschikking van 17 januari 2009, en het afluisteren 
in de chalet van dezelfde medebeklaagde, bevolen bij beschikking van 
6 januari 2009 en verscheidene malen verlengd, dan ook uit het debat 
moeten worden geweerd.

33. De appelrechters nemen wat de telefoontaps, het direct afluis-
teren en de verlenging van die maatregelen betreft, de oordeelkundige 
redengeving van de eerste rechter over. Zij voegen er evenwel aan toe : 
“Voor zoveel als nodig moet het [hof van beroep] evenwel met de eerste 
rechter vaststellen dat het bevel van de verlenging van de tapbevelen, 
niet volledig beantwoordt aan de motiveringsplicht (zoals voorzien in 
art. 90quinquies in fine Sv.). De nieuwe ernstige omstandigheden die de 
verlenging verantwoorden zijn niet formeel vermeld, doch dit manke-
ment is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid (art. 90quater). 
Aangezien noch de betrouwbaarheid is aangetast noch het recht van 
verdediging is geschonden door dit mankement, besliste de eerste 
rechter terecht dat de tapgesprekken ingevolge de verlengingbeschik-
king wel als regelmatig bewijs dienstig kunnen zijn”.

34. Artikel 90quinquies, in fine, Wetboek van Strafvordering bepaalt : 
“Indien nieuwe en ernstige omstandigheden de maatregelen bedoeld in 
artikel 90ter noodzakelijk maken, kan de onderzoeksrechter een nieuwe 
maatregel bevelen, met inachtneming van de formaliteiten omschreven 
in de artikelen 90ter en 90quater, in dat geval moet de beschikking de 
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precieze nieuwe en ernstige omstandigheden vermelden die een nieuwe 
maatregel noodzakelijk maken en wettigen.”

35. Alhoewel de appelrechters in hun bijkomende redengeving melding 
maken van “de verlenging van de tapbevelen”, blijkt uit hun verwijzing 
naar de beslissing van de eerste rechter en naar het gebrek aan vermelden 
van de nieuwe en ernstige omstandigheden, zoals voorgeschreven door 
artikel 90quinquies, in fine, Wetboek van Strafvordering, dat de onregel-
matigheid waarvan zij melding maken, niet het bevel van de verlenging 
van de tapbevelen betreft, maar in werkelijkheid het opnieuw opstarten 
van twee maatregelen van direct afluisteren.

Het Hof vermag deze materiële vergissing recht te zetten.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
36. De eerste rechter heeft de eiser schuldig verklaard aan alle hem ten 

laste gelegde feiten, behoudens deze van de telastleggingen A.1, G.1.c en 
d, G.2.g en G.3, zonder rekening te houden met de stukken die uit het 
debat geweerd werden.

37. De appelrechters verklaren de eiser schuldig aan alle hem ten laste 
gelegde feiten, behoudens deze van de telastleggingen A.1, G.1.c en d, 
G.2.g en G.3, met verwijzing “naar de oordeelkundige redengeving van de 
eerste rechter. Die redengeving maakt het [hof van beroep] tot de zijne 
en beschouwt die als alhier herhaald.”

Aldus houden zij, net zoals de eerste rechter, geen rekening met het 
door hen niettegenstaande het vastgestelde motiveringsgebrek toch 
dienstig als bewijs geachte opnieuw opstarten van twee maatregelen van 
direct afluisteren. 

In zoverre het middel opkomt tegen een overtollige reden die de beslis-
sing niet schraagt en die het geheel van de overige zelfstandige redenen 
op grond waarvan de appelrechters de strafvordering ten laste van 
de eiser gedeeltelijk gegrond verklaren, onaangetast laat, is het niet 
ontvankelijk.

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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

20 maart 2012— 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Delbrouck (bij de balie te Hasselt).
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N° 184

2o kamer — 20 maart 2012
(P.11.1952.N)

1o BeSLag. — aLLerLeI. — STrafzakeN. — BeSLag meT HeT oog op BIjzoNDere 
VerBeurDVerkLarINg. — BeSLag op goeDereN BeDoeLD IN arTIkeL 42, 3o STraf-
weTBoek. — NIeT VermeLDeN VaN aaNwIjzINgeN. — geVoLg.

2o oNDerzoek IN STrafzakeN. — BeSLag meT HeT oog op BIjzoNDere 
VerBeurDVerkLarINg. — BeSLag op goeDereN BeDoeLD IN arTIkeL 42, 3o STraf-
weTBoek. — NIeT VermeLDeN VaN aaNwIjzINgeN. — geVoLg.

3o reCHTeN VaN De meNS. — VerDrag reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6. 
— arTIkeL 6.2 — oNDerzoek IN STrafzakeN. — BeSLag meT HeT oog op BIjzoN-
Dere VerBeurDVerkLarINg. — BeSLag op goeDereN BeDoeLD IN arTIkeL 42, 3o 
STrafweTBoek. — NIeT VermeLDeN VaN aaNwIjzINgeN. — geVoLg.

4o reCHTeN VaN De meNS. — INTerNaTIoNaaL VerDrag BurgerreCHTeN 
eN poLITIeke reCHTeN. — oNDerzoek IN STrafzakeN. — BeSLag meT HeT oog 
op BIjzoNDere VerBeurDVerkLarINg. — BeSLag op goeDereN BeDoeLD IN 
arTIkeL 42, 3o STrafweTBoek. — NIeT VermeLDeN VaN aaNwIjzINgeN. — geVoLg.

5o BeSLag. — aLLerLeI. — STrafzakeN. — BeSLag meT HeT oog op BIjzoNDere 
VerBeurDVerkLarINg of om De waarHeID aaN HeT LICHT Te BreNgeN. — reCHTS-
VormeN. — mISkeNNINg. — NIeTIgHeID. — VoorwaarDe.

6o reCHT VaN VerDeDIgINg. — STrafzakeN. — BeSLag meT HeT oog op 
BIjzoNDere VerBeurDVerkLarINg of om De waarHeID aaN HeT LICHT Te BreNgeN. 
— reCHTSVormeN. — mISkeNNINg. — NIeTIgHeID. — VoorwaarDe.

7o oNDerzoek IN STrafzakeN. — BeSLag meT HeT oog op BIjzoNDere 
VerBeurDVerkLarINg of om De waarHeID aaN HeT LICHT Te BreNgeN. — reCHTS-
VormeN. — mISkeNNINg. — NIeTIgHeID. — VoorwaarDe.

1o, 2o, 3o en 4o Het niet-vermelden van de aanwijzingen dat de inbeslaggenomen 
goederen door artikel 42, 3o, Strafwetboek bedoelde voorwerpen zijn, houdt 
op zich geen schending in van artikel 6.2 EVRM en artikel 14.2 IVBPR of 
een miskenning van het in die bepalingen vervatte vermoeden van onschuld. 
(Art. 6.2 EVRM ; Art. 14 IVBPR ; Artt. 35, 35bis, 35ter en 89 Wetboek van 
Strafvordering)

5o, 6o en 7o De vermelding van de motieven voor de raming van de vermoede-
lijke opbrengst van het misdrijf en van de ernstige en concrete aanwijzingen 
die de inbeslagneming rechtvaardigen, is noch substantieel noch op straffe 
van nietigheid voorgeschreven ; het niet-naleven van deze pleegvormen 
leidt enkel tot nietigheid indien het recht van verdediging is miskend  (1). 
(Artt. 35, § 1, 35ter en 89 Wetboek van Strafvordering)

(V. e.a.)

  (1)  Zie : Cass. 10 maart 2004, AR P.03.1233.F, AC 2004, nr. 137 ; Cass. 17 okt. 2006, AR 
P.06.0486.N, AC 2006, nr. 493 ; Cass. 31 maart 2010, AR P.10.0054.F, AC 2010, nr. 235.
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arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 november 2011.

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

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

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest doet uitspraak over de hogere beroepen tegen de beschik-
king van de onderzoeksrechter waarbij het door artikel 61quater Wetboek 
van Strafvordering bedoelde verzoek van de eisers tot opheffing van een 
onderzoekshandeling met betrekking tot hun goederen wordt afgewezen.

Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing en doet het evenmin 
uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek 
van Strafvordering.

De cassatieberoepen zijn in zoverre voorbarig, mitsdien niet ontvan-
kelijk.

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM en artikel 14.2 
IVBPR : het vermoeden van onschuld houdt in dat de vervolgende partij 
in beginsel de bewijslast draagt, wat er in het raam van het strafrech-
telijk beslag op neerkomt dat niet de eisers, maar wel de vervolgende 
partij dan wel de onderzoeksrechter dient te bewijzen, minstens aan te 
geven, dat het beslag wettig en gerechtvaardigd is ; het arrest kon dan 
ook niet volstaan met een verwijzing naar niet nader gespecificeerde 
aanwijzingen dat de batige saldi op de rekeningen ontvangen werden uit 
de ten laste gelegde feiten of met het oordeel dat eisers’ verweer over de 
legale herkomst allesbehalve duidelijkheid biedt.

3. Het niet-vermelden van de aanwijzingen dat de inbeslaggenomen 
goederen door artikel 42, 3o, Strafwetboek bedoelde voorwerpen zijn, houdt 
op zich geen schending in van artikel 6.2 EVRM en artikel 14.2 IVBPR of 
een miskenning van het in die bepalingen vervatte onschuldvermoeden.

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

4. Met het oordeel dat het verweer van de eisers omtrent de legale 
herkomst van de inbeslaggenomen voorwerpen allesbehalve duidelijk-
heid biedt, verwerpt het arrest (p. 5, ro 3.3.3) dit verweer als ongeloof-
waardig zonder artikel 6.2 EVRM en artikel 14.2 IVBPR te schenden of 
het in die bepalingen vervatte onschuldvermoeden te miskennen.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
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Tweede middel

5. Het middel voert schending aan van de artikelen 35ter en 89 Wetboek van 
Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte dat de door artikel 35ter, 
§ 1, Wetboek van Strafvordering bepaalde pleegvormen inzake de motive-
ring van de raming van het bedrag van de vermoedelijke opbrengst van het 
misdrijf en van de ernstige en concrete aanwijzingen die de inbeslagneming 
rechtvaardigen, niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven ; aan die 
voorwaarden moet op het ogenblik van het beslag voldaan zijn en een 
ongeldig beslag kan achteraf niet worden geregulariseerd.

Krachtens artikel 89, eerste lid, Wetboek van Strafvordering gelden 
de bepalingen van artikel 35ter Wetboek van Strafvordering ook voor de 
onderzoeksrechter.

Artikel 35, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat :
 — ingeval er ernstige en concrete aanwijzingen bestaan dat de verdachte 

een vermogensvoordeel in de zin van de artikelen 42, 3o, 43bis of 43quater 
Strafwetboek heeft verkregen en de zaken die dit vermogensvoordeel 
vertegenwoordigen als zodanig niet of niet meer in het vermogen van 
de verdachte kunnen worden aangetroffen, beslag kan worden gelegd op 
andere zaken die zich in het vermogen van de verdachte bevinden ten 
belope van het bedrag van de vermoedelijke opbrengst van het misdrijf ;

 — in het kantschrift de raming van het bedrag wordt gemotiveerd en 
ook de ernstige en concrete aanwijzingen worden vermeld die de inbe-
slagneming rechtvaardigen ;

 — deze gegevens worden hernomen in het proces-verbaal van inbeslag-
neming.

De vermelding van de motieven voor de raming van de vermoedelijke 
opbrengst van het misdrijf en van de ernstige en concrete aanwijzingen 
die de inbeslagneming rechtvaardigen, is noch substantieel noch op 
straffe van nietigheid voorgeschreven. Het niet-naleven van deze pleeg-
vormen leidt enkel tot nietigheid indien het recht van verdediging is 
miskend, omstandigheid die de eisers niet aanvoeren.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek

In zoverre het arrest uitspraak doet over de regelmatigheid van het 
beslag zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen.

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

20 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Hertogh 
(bij de balie te Mechelen).
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N° 185

2o kamer — 20 maart 2012
(P.12.0437.N)

VoorLopIge HeCHTeNIS. — BeVeL ToT aaNHouDINg. — IN VrIjHeID geLaTeN 
VerDaCHTe wegeNS oVerSCHrIjDINg VaN De TermIjN VaN 24 uur. — geeN 
aaNHouDINgSBeVeL uITgeVaarDIgD. — VerLeNeN VaN eeN BeVeL ToT aaNHou-
DINg LaSTeNS DIe VerDaCHTe IN eeN LaTer STaDIum VaN HeT oNDerzoek. — 
VoorwaarDe.

De omstandigheid dat een verdachte in vrijheid is gelaten na het overschrijden 
van de in artikel 12 Voorlopige Hechteniswet bedoelde termijn van 24 uur, 
zonder dat tegen hem een aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd, belet de 
onderzoeksrechter niet, indien nieuwe en ernstige omstandigheden dit nood-
zakelijk maken, lastens de verdachte overeenkomstig artikel 28 Voorlopige 
Hechteniswet later een bevel tot aanhouding te verlenen. (Artt. 12 en 28 
Voorlopige Hechteniswet)

(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 7 maart 2012.

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

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

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof 

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 12 Grondwet en de 
artikelen 3, 12, 15bis, 21, 28 en 30 Voorlopige Hechteniswet : de periode van 
vrijheidsberoving van ten hoogste 24 uur ingevolge een bevel tot mede-
brenging kan op geen enkele wijze, ook niet op basis van artikel 15bis 
Voorlopige Hechteniswet, worden verlengd ; na het verstrijken van de 
termijn van 24 uur moet de verdachte in vrijheid worden gesteld omdat 
de detentie vanaf dan is behept met een onherstelbare onwettigheid ; 
tegen een verdachte die aldus in vrijheid is gesteld of gelaten kan noch 
op grond van artikel 16 Voorlopige Hechteniswet noch op grond van 
artikel 28 Voorlopige Hechteniswet, in geval van nieuwe en ernstige 
omstandigheden, een bevel tot aanhouding worden verleend ; uit de vast-
stelling door het arrest dat op 3 februari 2012 om 15 uur aan de eiser 
een bevel tot medebrenging werd betekend en dat de invrijheidstelling 
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slechts [op 4 februari 2012] om 17.45 uur is gebeurd, volgt dat eisers vrij-
heidberoving vanaf 4 februari 2012 om 15 uur onrechtmatig was en de 
onderzoeksrechter geen enkele beoordelingsbevoegdheid meer had ; het 
arrest dat oordeelt dat het bevel tot verlenging van de arrestatieduur 
wetsconform is geschied, zodat eisers arrestatieduur op 4 februari 2012 
om 00.10 uur nog met 24 uur kon worden verlengd en de onderzoeksrechter 
op 16 februari 2012 op grond van nieuwe en ernstige omstandigheden een 
“nieuw” bevel tot aanhouding kon verlenen, handhaaft op onwettige 
wijze de door de onderzoeksrechter bevolen onwettige vrijheidsberoving.

2. Artikel 28, § 1, 2o, Voorlopige Hechteniswet bepaalt onder meer dat 
de onderzoeksrechter in elke stand van de zaak een bevel tot aanhou-
ding kan uitvaardigen tegen een in vrijheid gelaten verdachte, indien 
nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel noodzakelijk maken.

3. De omstandigheid dat een verdachte in vrijheid is gelaten na het 
overschrijden van de in artikel 12 Voorlopige Hechteniswet bedoelde 
termijn van 24 uur, zonder dat tegen hem een aanhoudingsbevel werd 
uitgevaardigd, belet de onderzoeksrechter niet, indien nieuwe en 
ernstige omstandigheden dit noodzakelijk maken, lastens de verdachte 
overeenkomstig artikel 28 Voorlopige Hechteniswet later een bevel tot 
aanhouding te verlenen.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële en op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen 
werden nageleegd en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

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

20 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Rieder (bij de 
balie te Gent) en de heer Van Bavel (bij de balie te Brussel).

N° 186

2o kamer — 21 maart 2012
(P.10.2017.F)

1o VoorLopIge HeCHTeNIS. — INVrIjHeIDSTeLLINg oNDer VoorwaarDeN. — 
BorgToCHT. — STorTINg. — INVerDeNkINggeSTeLDe. — geDeTINeerDe. — aDVo-
CaaT. — LaSTgeVINg. — geVoLg.

2o LaSTgeVINg. — VoorLopIge HeCHTeNIS. — INVrIjHeIDSTeLLINg oNDer Voor-
waarDeN. — BorgToCHT. — STorTINg. — INVerDeNkINggeSTeLDe. — geDeTI-
NeerDe. — aDVoCaaT. — LaSTgeVINg. — geVoLg.
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1o en 2o De borgtocht die door de advocaat van een gedetineerde inverden-
kinggestelde, voor en namens die gedetineerde, aan de Deposito- en Consig-
natiekas is gestort, behoort, in de regel, de gedetineerde toe  (1). (Art. 1984, 
B.W. ; art. 35, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis)

(N. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 1 december 2010.

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

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 6 januari 2012 een 
conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 22 februari 2012 heeft raadsheer Pierre Cornelis 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde procureur-generaal gecon-
cludeerd.

II. feITeN

De rechtsvoorganger van de eisers werd onder aanhoudingsbevel 
geplaatst wegens oplichting en wederrechtelijke uitoefening van de 
geneeskunde, en vervolgens vrijgelaten na storting van een borgsom van 
vijftig miljoen Belgische frank.

Bij vonnis van 19 april 2006 werd hij veroordeeld tot een gevangenis-
straf en een geldboete. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. 
Zijn verzoek tot teruggave van de borgsom werd afgewezen omdat het 
voorbarig was.

Het hof van beroep dat kennisneemt van het door de beklaagde inge-
stelde hoger beroep, heeft bij arrest van 21 oktober 2009 vastgesteld dat 
de strafvordering vervallen is door diens overlijden op 12 augustus 2007.

De eisers verzoeken om de teruggave van de borgtocht. Het bestreden 
arrest wijst hun vordering af.

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Tweede middel

Eerste onderdeel

Wanneer de advocaat van de inverdenkinggestelde de borgsom betaalt 
die is bepaald bij artikel 35, § 4, Voorlopige Hechteniswet, stelt hij een 
handeling die noodzakelijk is ter verdediging van de belangen van zijn 
cliënt en wordt hij verondersteld te handelen in de hoedanigheid van 
diens lasthebber ad litem.

Door de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, als bedoeld in artikel 1984 
Burgerlijk Wetboek, kan de lastgever de door de lasthebber ingestelde 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 186.
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procedure tot inning van de schuldvordering tot teruggave van een 
borgsom voortzetten. Krachtens artikel 724, eerste lid, van hetzelfde 
wetboek treden de erfgenamen van de lastgever van rechtswege in die 
schuldvordering.

Het hof van beroep beslist dat de door de rechtsopvolgers van de inver-
denkinggestelde ingestelde vordering tot teruggave niet ontvankelijk 
was bij gebrek aan hoedanigheid en bij gebrek aan belang, op grond 
dat de gelden die gebruikt zijn voor de borgsom die aan deze inverden-
kinggestelde was opgelegd, door een vennootschap aan de advocaat van 
die inverdenkinggestelde waren gestort. Het verantwoordt aldus zijn 
beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

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

21 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaat : de heer Grégoire.

N° 187

2o kamer — 21 maart 2012
(P.11.1945.F)

1o CaSSaTIeBeroep. — STrafzakeN. — afSTaND. — BurgerLIjke reCHTS-
VorDerINg. — BurgerLIjke BeLaNgeN. — amBTSHaLVe aaNgeHouDeN.

2o BurgerLIjke reCHTSVorDerINg. — BurgerLIjke BeLaNgeN. — 
amBTSHaLVe aaNgeHouDeN. — CaSSaTIeBeroep. — afSTaND. — geVoLg.

1o en 2o De beslissing waarbij het arrest ambtshalve de uitspraak over de 
burgerlijke belangen aanhoudt is zelfs bij ontstentenis van burgerlijke 
partijstelling geen beschikking van het bestreden arrest die betrekking heeft 
op de vervolgde eisende vennootschap, vermits het geen beslissing is over een 
tegen haar gerichte rechtsvordering ; aangezien het cassatieberoep van de 
vervolgde eisende vennootschap alleen gericht is tegen alle beschikkingen 
van het bestreden arrest die op haar betrekking hebben, heeft de afstand 
geen bestaansreden en dient geen akte ervan te worden verleend. (Art. 4, 
tweede lid, Voorafgaandelijke Titel Wetboek van Strafvordering)

(LICorNe peTroLeum NeDerLaND,  
VeNNooTSCHap Naar NeDerLaNDS reCHT, B.V., e.a.)

ARREST-2012-03.indb   729 13/02/13   20:34



730 ARRESTEN VAN CASSATIE 21.3.12 - N° 187

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn respectievelijk gericht tegen twee arresten 
van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 29 maart en 
18 oktober 2011.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan. Zij legt eveneens een akte neer van gedeeltelijke afstand.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

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

B. Afstand

De eiseres verklaart dat zij afstand doet van haar cassatieberoep 
in zoverre het gericht is tegen de beslissing waarbij de appelrech-
ters, met toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, hun uitspraak over de eventuele burgerlijke belangen 
aanhouden.

Het cassatieberoep van de eiseres is gericht tegen alle beschikkingen 
van het arrest die op haar betrekking hebben.

De beslissing waarbij het arrest ambtshalve de uitspraak over de 
burgerlijke belangen aanhoudt, is, zelfs bij ontstentenis van burgerlijke 
partijstelling, geen beschikking van het arrest die betrekking heeft op 
de eiseres, vermits het geen beslissing is over een tegen haar gerichte 
rechtsvordering.

Aangezien het cassatieberoep niet is ingesteld tegen de beslissing 
waarbij de uitspraak over de burgerlijke belangen wordt aangehouden, 
heeft de afstand geen bestaansreden en zal er geen akte van worden 
verleend.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

21 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de 
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, 
procureur-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.
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N° 188

2o kamer — 21 maart 2012

(P.12.0365.F)

STrafuITVoerINg. — STrafuITVoerINgSreCHTBaNk. — BeVoegDHeID. — 
perSoNeN Voorwerp VaN eeN INTerNerINgSmaaTregeL BeSLIST Door De mINISTer 
VaN juSTITIe. — uITgaaNS- of VerLofVerguNNINg. — Verzoek. 

Vanaf 1 januari 2012 worden de personen die het voorwerp uitmaken van een 
interneringsmaatregel die door de minister van Justitie is beslist, ter beschik-
king gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank, die bevoegd is om uitspraak 
te doen over het verzoek tot het verkrijgen van een uitgaans- of verlofver-
gunning, krachtens artikel 95/11 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de 
externe rechtspositie van de veroordeelden. (Artt. 4 en 12, Wet 26 april 2007 ; 
art. 95/11, Wet Strafuitvoering) 

(T.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Brussel van 13 februari 2012.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. feITeN

Bij arrest van 8 januari 2009 veroordeelt het hof van beroep te Brussel 
de eiser tot een gevangenisstraf van vier jaar en een terbeschikkingstel-
ling van de regering gedurende tien jaar. Die straf was uitgezeten op 
9 december 2011.

Op 1 december 2011 gelast de minister van Justitie, met toepassing 
van de artikelen 25 en 25bis Wet Bescherming Maatschappij, de interne-
ring van de eiser na afloop van zijn straf, op grond dat zijn reclassering 
onmogelijk blijkt te zijn daar nog concrete stappen dienen ondernomen 
te worden, zowel op het vlak van huisvesting, teneinde de aanbevolen 
structuur en veiligheid biedende situatie te garanderen waarin de 
betrokkene op eigen benen staat, als op het vlak van tewerkstelling.

Op 20 januari 2012 dient de eiser bij de strafuitvoeringsrechtbank een 
verzoek in met het oog op het verkrijgen van uitgaansvergunningen en 
penitentiaire verloven, op grond van artikel 95/11 Wet Strafuitvoering.

De strafuitvoeringsrechtbank verklaart zich niet bevoegd om kennis 
te nemen van dit verzoek op grond dat de inwerkingtreding van de wet 
van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een gees-
tesstoornis, werd uitgesteld naar 1 januari 2013.
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III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

De wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met 
een geestesstoornis, die niet in werking is getreden, heeft betrekking op 
de personen die, in de zin van artikel 1 Wet Bescherming Maatschappij, 
hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van 
geestesstoornis of van zwakzinnigheid verkeren, die hen ongeschikt 
maakt tot het controleren van hun daden, en die als dusdanig met 
een gerechtelijke beslissing erkend zijn. Artikel 14 Wet Bescherming 
Maatschappij bepaalt dat de internering plaatsvindt in een inrichting 
aangewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, 
die belast is met het toezicht op die maatregel.

Artikel 25bis Wet Bescherming Maatschappij, vóór de opheffing ervan 
bij de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank, die in werking is getreden op 1 januari 2012, 
bepaalde dat de minister van Justitie de internering kon gelasten van een 
veroordeelde die ter beschikking van de regering is gesteld, wanneer na 
afloop van een vrijheidsstraf zijn reclassering onmogelijk bleek te zijn of 
wanneer zijn gedragingen in vrijheid een gevaar voor de maatschappij te 
zien gaven. Artikel 25ter Wet Bescherming Maatschappij voorzag in een 
beroep bij de rechterlijke macht tegen die beslissing en artikel 25quater 
stelde de voorwaarden vast waarin de veroordeelde geïnterneerde zijn 
invrijheidstelling kon vragen aan de minister van Justitie.

Artikel 12 van de wet van 26 april 2007 bepaalt dat bij de inwerking-
treding van deze wet de dossiers van ter beschikking van de regering 
gestelden waarin de minister van Justitie hetzij een beslissing tot 
internering, hetzij een beslissing tot invrijheidstelling op proef heeft 
genomen ambtshalve en zonder kosten ingeschreven worden op de alge-
mene rol van de strafuitvoeringsrechtbanken. De bijzondere bevoegd-
heden van die rechtbank zijn vastgesteld in titel XIbis Wet Strafuitvoe-
ring, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 26 april 2007.

Uit de vergelijking van die bepalingen volgt dat beide vormen van 
internering verschillende stelsels volgen : enerzijds, de internering die 
met een gerechtelijke beslissing is bevolen wegens een geestesstoornis 
en die dient geregeld te worden door de wet van 21 april 2007, en, ander-
zijds, de internering die door de minister is bevolen, die niet op dergelijke 
stoornis is gebaseerd en die voortaan onder de wet van 26 april 2007 valt.

Daaruit volgt dat overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 april 
2007, de personen die het voorwerp uitmaken van een interneringsmaat-
regel die door de minister van Justitie is beslist, vanaf 1 januari 2012 
ter beschikking worden gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank, die 
bevoegd is om uitspraak te doen over het verzoek tot het verkrijgen van 
een uitgaansvergunning of penitentiair verlof, krachtens artikel 95/11 
Wet Strafuitvoering.
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Nadat de strafuitvoeringsrechtbank heeft vastgesteld dat de minister 
ten aanzien van de eiser een dergelijke maatregel had genomen, schendt 
zij, door zich niet bevoegd te verklaren op grond van het feit dat de wet 
van 21 april 2007 niet in werking is getreden, de artikelen 4 en 12 van de 
wet van 26 april 2007.

Het middel is gegrond.

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

het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders 

samengesteld.

21 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer 
Hoffmann en de heer Bastien (bij de balie te Nijvel).

N° 189

2o kamer — 21 maart 2012
(P.12.0439.F)

1o VoorLopIge HeCHTeNIS. — CaSSaTIeBeroep. — regeLINg VaN De reCHTS-
pLegINg. — raaDkamer. — VerwIjzINg Naar De CorreCTIoNeLe reCHTBaNk. — 
HaNDHaVINg VaN De HeCHTeNIS. — afzoNDerLIjke BeSCHIkkINg. — CaSSaTIeBe-
roep. — oNTVaNkeLIjkHeID.

2o VoorLopIge HeCHTeNIS. — CaSSaTIeBeroep. — regeLINg VaN De reCHTS-
pLegINg. — raaDkamer. — VerwIjzINg Naar De CorreCTIoNeLe reCHTBaNk. — 
HaNDHaVINg VaN De HeCHTeNIS. — afzoNDerLIjke BeSCHIkkINg. — geeN CaSSa-
TIeBeroep. — reCHTeN VaN De meNS. — arT. 5.4 VerDrag reCHTeN VaN De 
meNS. — SCHeNDINg.

3o reCHTeN VaN De meNS. — VerDrag reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6. 
— arTIkeL 6.1. — BegrIp.

1o De inverdenkinggestelde kan geen cassatieberoep instellen tegen de afzon-
derlijke beschikking van de raadkamer die, met toepassing van artikel 26, 
§ 3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, beslist 
dat hij aangehouden blijft  (1). (Art. 31, §§ 1 en 2, Wet Voorlopige Hech-
tenis)

2o Het feit dat geen cassatieberoep mogelijk is tegen de afzonderlijke  beschikking 
van de raadkamer die, met toepassing van artikel 26, § 3, van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, beslist dat de inverdenkinggestelde 

  (1)  Cass. 8 dec. 2010, AR P.10.1892.F, AC 2010, nr. 719.
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aangehouden blijft, schendt artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet, vermits de 
beklaagde die naar het vonnisgerecht wordt verwezen het recht behoudt om 
daar een verzoek tot invrijheidstelling in te dienen, overeenkomstig artikel 
27, §§ 1 en 3, van de wet van 20 juli 1990  (1). (Art. 31, §§ 1 en 2, Wet Voor-
lopige Hechtenis)

3o Artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden is niet bedoeld om te bepalen hoe in het 
intern recht de rechtsmiddelen moeten worden geregeld die de inverdenking-
gestelde worden geboden tegen zijn vrijheidsberoving vóór de berechting van 
de zaak. (Art. 6.1, EVRM) 

(z.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking van de raadkamer 
van de rechtbank van eerste aanleg te Namen van 7 maart 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Inzake voorlopige hechtenis wordt het cassatieberoep niet geregeld 
door de artikelen 407 en 416 Wetboek van Strafvordering maar door 
artikel 31 Voorlopige Hechteniswet. Uit de paragrafen 1 en 2 van dit 
artikel volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan 
instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die, 
met toepassing van artikel 26, § 3, van de voormelde wet beslist dat hij 
aangehouden blijft. Dergelijke beschikking is immers noch een arrest 
noch een vonnis, in de zin van artikel 31, § 1.

Het feit dat cassatieberoep hiertegen niet mogelijk is, ontzegt de 
beklaagde die naar de correctionele rechtbank is verwezen, niet het 
recht om toezicht te doen uitoefenen op de voorlopige hechtenis, daar 
hij zonder voorwaarde van termijn een verzoek tot invrijheidstelling 
kan indienen met toepassing van artikel 27 van de voormelde wet.

Krachtens paragraaf 3, vierde lid, van dat artikel, dient het gerecht 
dat kennisneemt van dergelijk verzoek, de handhaving van de hechtenis 
na te gaan in het licht van de feitelijke omstandigheden van de zaak en 
die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid, die de volstrekte noodzake-
lijkheid van de hechtenis voor de openbare veiligheid verantwoorden. 
Het moet ook, voor zover het maximum van de van toepassing zijnde 
straf vijftien jaar opsluiting niet te boven gaat, het risico beoordelen op 

  (1)  Ibidem.
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herhaling, het risico dat de betrokkene zich aan het optreden van het 
gerecht zou onttrekken, het gevaar dat bewijzen zouden verdwijnen of 
dat de betrokkene zich zou verstaan met derden.

Die procedure voldoet aan de vereisten van artikel 5.4 EVRM omdat 
zij een rechter de mogelijkheid biedt onverwijld na te gaan of de hoofd-
voorwaarden voor de handhaving van de voorlopige hechtenis vervuld 
zijn. Artikel 5.4 vereist immers niet dat cassatieberoep moet mogelijk 
zijn tegen alle beslissingen die in deze materie in laatste aanleg zijn 
gewezen.

Artikel 31 van de wet schendt evenmin artikel 6.1 van het Verdrag. Dat 
artikel is niet bedoeld om te bepalen hoe in het intern recht de rechts-
middelen moeten worden geregeld die de inverdenkinggestelde worden 
geboden tegen zijn vrijheidsberoving vóór de berechting van de zaak.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Het middel van de eiser dat geen verband houdt met de ontvankelijk-

heid van zijn cassatieberoep, behoeft geen antwoord.

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

21 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advo-
caat : de heer Chateau (bij de balie te Brussel).

N° 190

1o kamer — 22 maart 2012
(C.10.0152.N)

1o oNTeIgeNINg TeN aLgemeNeN NuTTe. — oNTeIgeND perCeeL. — 
waarDeBepaLINg. — CrITerIa. — ruImTeLIjk uITVoerINgSpLaN. — waarDeVer-
meerDerINg of —VermINDerINg. — pLaNoLogISCHe BeSTemmINg. — wIjzIgINg. 
— geVoLg.

2o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 159. — meT 
eIgeNLIjke reCHTSpraak BeLaST orgaaN — BeVoegDHeID eN VerpLICHTINgeN. 
— weTTIgHeIDSToezICHT. — omVaNg. — BurgerLIjke zakeN. — eXCepTIe VaN 
oNweTTIgHeID. — BewIjSLaST. — oVerLeggINg VaN STukkeN eN eLemeNTeN.

3o maCHTeN. — reCHTerLIjke maCHT. — groNDweT 1994. — arTIkeL 159. — meT 
eIgeNLIjke reCHTSpraak BeLaST orgaaN — BeVoegDHeID eN VerpLICHTINgeN. 
— weTTIgHeIDSToezICHT. — omVaNg. — BurgerLIjke zakeN. — eXCepTIe VaN 
oNweTTIgHeID. — BewIjSLaST. — oVerLeggINg VaN STukkeN eN eLemeNTeN.

4o BewIjS. — BurgerLIjke zakeN. — BewIjSLaST. BeoorDeLINgSVrIjHeID. — 
BewIjSLaST. — groNDweT 1994. — arTIkeL 159. — meT eIgeNLIjke reCHTSpraak 
BeLaST orgaaN. — BeVoegDHeID eN VerpLICHTINgeN. — weTTIgHeIDSToezICHT. 
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— omVaNg. — eXCepTIe VaN oNweTTIgHeID. — oVerLeggINg VaN STukkeN eN 
eLemeNTeN. 

1o De regel dat bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel geen 
rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die 
voortvloeit uit de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan, geldt 
slechts voor zover de onteigening wordt gevorderd met het oog op de verwe-
zenlijking van dat ruimtelijk uitvoeringsplan ; deze regel belet niet dat bij 
de waardering van het onteigende perceel rekening wordt gehouden met de 
planologische bestemming van het onteigende perceel vóór de bestemming-
wijziging door het ruimtelijk uitvoeringsplan ter verwezenlijking waarvan 
de onteigening wordt doorgevoerd, maar verhindert daarentegen wel dat 
rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering 
volgend uit de wijziging door dit ruimtelijk uitvoeringsplan van de voorheen 
geldende planologische bestemming  (1). (Art. 72, § 1, eerste lid, Steden-
bouwdecreet 1999). 

2o, 3o en 4o De op elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan rustende macht 
en plicht de interne en externe wettigheid na te gaan van elke administra-
tieve akte waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond, belet niet 
dat het voor de burgerlijke rechter in beginsel behoort aan de partij die de 
exceptie van onwettigheid inroept, om overeenkomstig artikel 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek de stukken en elementen aan te brengen noodzake-
lijk voor die wettigheidstoets, onverminderd de mogelijkheid voor de rechter 
om iedere procespartij te bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit over te 
leggen  (2). (Art. 159 Grondwet ; Art. 870 Gerechtelijk Wetboek) 

(V. T. proVINCIaLe oNTwIkkeLINgSmaaTSCHappIj aNTwerpeN) 

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal :

SITuerINg

Deze zaak situeert zich in de problematiek van een onteigeningspro-
cedure. 

Het enig cassatiemiddel komt op tegen de beslissing over de waarde-
ring van de onteigeningsvergoeding, inzonderheid dat bij het bepalen 
van de onteigeningsvergoeding geen rekening kan worden gehouden 
met de status van de onteigende gronden zoals voortvloeiende uit het 
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, namelijk regionaal bedrijven-
terrein, maar dat dient uitgegaan te worden van de bestemming van de 
gronden volgens het Gewestplan Mechelen, goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 5 augustus 1976.

Bespreking van het eerste onderdeel
Het eerste onderdeel verwijt het bestreden arrest de waarde van de 

gronden te hebben bepaald rekening houdende met de planbestem-
ming van de litigieuze percelen als “agrarisch gebied”, zoals bepaald 
in het Gewestplan Mechelen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
  (2)  Id.
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5 augustus 1976, geldend vóór de vervanging door het Provinciaal Ruim-
telijk Uitvoeringsplan “Regionaal Bedrijventerrein Pullaar II” van 
2004, goedgekeurd bij MB van 12 juli 2004, dat de bestemming “regionaal 
bedrijventerrein” voorzag, en ter verwezenlijking waarvan eiser werd 
onteigend.

Eiser voert aan dat, bij de waardebepaling van de goederen bij ontei-
gening, geen rekening kan gehouden worden met de bepalingen van een 
vroeger bestemmingsplan dat op datum van de eigendomsoverdracht 
reeds was opgeheven en dat op datum van de eigendomsoverdracht 
derhalve geen bindende en verordenende kracht meer had. Ingeval 
derhalve de onteigening wordt gevorderd voor de verwezenlijking van 
een ruimtelijk uitvoeringsplan en het vroegere bestemmingsplan over-
eenkomstig het artikel 2, § 1 van de wet van 29 maart 1962 (hierna te 
noemen Stedenbouwwet) en het artikel 201 van het Stedenbouwdecreet 
1999 ingevolge het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan is opgeheven, dient 
de waarde van het onteigende perceel te worden bepaald op datum van 
de eigendomsoverdracht (in casu 19 december 2005), rekening houdend 
met “de concrete objectieve kenmerken van het perceel” die de waarde 
van dat perceel op dat ogenblik bepalen.

Het onderdeel gaat aldus uit van het principieel standpunt dat bij 
de waardebepaling van de goederen bij onteigening geen rekening kan 
gehouden worden met de bepalingen van een vroeger bestemmingsplan 
dat op datum van de eigendomsoverdracht reeds was opgeheven en dat 
op datum van de eigendomsoverdracht derhalve geen bindende en veror-
denende kracht meer had.

Zoals door verweerster aangevoerd in haar memorie van antwoord, 
lijkt het onderdeel mij te berusten op een verwarring van twee duidelijk 
van elkaar te onderscheiden principes inzake de waardebepaling van de 
onteigende gronden, met name enerzijds het tijdstip van de waardebepa-
ling en anderzijds de voor de waardebepaling in aanmerking te nemen 
ruimtelijke bestemming.

Artikel 16 van de Grondwet vereist voor de onteigening een “billijke 
en voorafgaande schadeloosstelling”. Dit Grondwetsartikel omschrijft 
echter niet wat onder dergelijke billijke schadeloosstelling dient te 
worden verstaan.

Uw Hof preciseerde in zijn rechtspraak dat de onteigeningsvergoeding, 
om billijk te zijn, even groot moet zijn als het bedrag dat moet betaald 
worden om zich een onroerend goed aan te schaffen van dezelfde waarde 
als het goed waarvan de onteigende werd ontzet  (1). 

Sommige wetsbepalingen bevatten echter specifieke regels voor de 
berekening van de schadeloosstelling. 

Zo wordt krachtens het te dezen toepasselijke artikel 72, § 1, van het 
Stedenbouwdecreet 1999 bij het bepalen van de waarde van het ontei-
gende perceel geen rekening gehouden met de waardevermeerdering of 
-vermindering die voortvloeit uit de voorschriften van een ruimtelijk 

  (1)  Cass. (volt. zitt.), 20 sept. 1979, AC 1979-80, nr. 43, met concl. van procureur-gene-
raal Dumon in Pas. 1980, 69 ; Cass. 24 april 1980, AC 1979-80, nr. 541 ; Cass. 21 sept. 2006, AR 
C.05.0448.F, AC 2006, nr. 429 ; Cass. 29 okt. 2009, AR C.08.0436.N, AC 2009, nr. 626.
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uitvoeringsplan, voor zover de onteigening wordt gevorderd voor de 
verwezenlijking van dat ruimtelijk uitvoeringsplan.

Hetzelfde voorschrift was reeds voorzien in artikel 31 van de Steden-
bouwwet. Uw Hof verduidelijkte in zijn arrest van 3 maart 1983 dat dit 
artikel 31 van de Stedenbouwwet de toepassing vormt van een algemeen 
beginsel “(dat) de openbare overheid zich bij de onteigening niet mag 
beroepen op een waardevermindering ten gevolge van vroegere maatre-
gelen die zij heeft bevolen of heeft doen bevelen, (en dat) dat beginsel 
niet geldt voor dergelijke maatregelen wanneer zij niets te maken 
hebben met het oogmerk van de onteigening”  (1).

Deze regel dat bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel 
geen rekening mag worden gehouden met de waardevermeerdering of 
-vermindering die voortvloeit uit de voorschriften van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, die soms wordt omschreven onder de term “planologi-
sche neutraliteit van de onteigeningsvergoeding”, geldt aldus slechts 
voor zover de onteigening wordt gevorderd voor de verwezenlijking van 
dat ruimtelijk uitvoeringsplan.

Uw Hof bepaalde de draagwijdte van de bij artikel 31 van de Stedenbouwwet 
voorziene planologische neutraliteit in zijn arrest van 20 september 1979  (2), 
waarin wordt gesteld dat “zoals dat het geval is voor elke onteigening 
ten algemenen nutte, bij het bepalen van de vergoeding geen rekening 
kan worden gehouden met de gevolgen, inzonderheid met de wijzigingen 
die het resultaat zijn van die onteigening zelf, het ook verboden is, inge-
volge artikel 31 van de wet van 29 maart 1962, bij het bepalen van de 
waarde van een onteigend perceel ter verwezenlijking van een streek-, 
gewest- of gemeentelijk plan van aanleg als bedoeld in die wet, reke-
ning te houden met de waardevermeerdering of -vermindering die voort-
vloeit uit de voorschriften van dat plan ; dat daarentegen geen enkele 
wettelijke bepaling verbiedt dat, om de vergoeding te bepalen die aan 
de eigenaar van een onteigend goed moet worden toegekend, rekening 
wordt gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die het 
gevolg is van een dergelijk plan met de verwezenlijking waarvan die 
 onteigening niets te maken heeft gehad”. 

Wanneer de onteigening derhalve niets te maken heeft met het plan 
dat voor de waardering van het goed in aanmerking wordt genomen, 
geldt aldus de planologische neutraliteit niet.

De regel van de planologische neutraliteit lijkt mij als dusdanig niet 
te beletten dat bij de waardering van het onteigende perceel rekening 
wordt gehouden met de planologische bestemming van dit perceel vóór 
de bestemmingswijziging door het ruimtelijk uitvoeringsplan, ter verwe-
zenlijking waarvan de onteigening wordt doorgevoerd, maar wel te 
verhinderen dat rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering 
of -vermindering volgend uit de opheffing door dit ruimtelijk uitvoerings-
plan van de voorheen geldende planologische bestemming. Het komt mij 
dus voor dat niets belet dat rekening wordt gehouden met de “juridische” 
situatie van het goed i.p.v. met de “objectieve” situatie van het goed. 

  (1)  Cass. 3 maart 1983, AR 6725, AC 1982-83, nr. 366.
  (2)  Cass. 20 sept. 1979, AC 1979-80, nr. 46.
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Het bestreden arrest oordeelt, zonder op dit punt te worden aange-
vochten door eiser, dat te dezen niet is aangetoond dat het Gewestplan 
Mechelen reeds enig verband zou hebben gehad met de onteigening die 
thans wordt doorgevoerd ter verwezenlijking van het uitvoeringsplan 
dat het gewestplan, wat de litigieuze gronden betreft, vervangt.

Het verbod rekening te houden met de waardevermeerdering die voort-
vloeit uit de bestemmingswijziging waarvoor onteigend wordt, brengt 
te dezen met zich dat bij de waardebepaling van de onteigende goederen 
geen rekening kon gehouden worden met de waardevermeerdering voort-
vloeiende uit het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Regionaal 
Bedrijventerrein Pullaar II” (bestemming “regionaal bedrijventerrein”), 
en dat wel rekening diende te worden gehouden met de waardevermin-
dering voortvloeiende uit de voordien geldende planbestemming (“agra-
risch gebied” volgens het Gewestplan Mechelen).

Dat bij een onteigening voor de realisatie van een bestemmingswij-
ziging, bij de waardebepaling abstractie moet gemaakt worden van 
deze bestemmingswijziging, en rekening moet gehouden worden met 
de voordien geldende bestemming, tot gevolg heeft dat de rechter bij 
de waardebepaling een bestemming in aanmerking dient te nemen die 
niet meer gold op het tijdstip van de eigendomsoverdracht van het goed, 
is het onvermijdelijk gevolg van de correcte toepassing van artikel 71, 
§ 1, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999. Het belet niet dat de 
rechter de verkoopwaarde op het tijdstip van de eigendomsoverdracht 
kan schatten, doch betekent alleen dat dit de verkoopwaarde zal zijn op 
dat tijdstip, volgens de voorheen geldende bestemming.

Het arrest van Uw Hof van 3 februari 2000 lijkt mij deze visie te beves-
tigen. In dit arrest werd beslist dat “voor het bepalen van de waarde 
van een perceel dat onteigend wordt ter verwezenlijking van een voor-
lopig goedgekeurd ontwerp van gewestplan waarvan de voorschriften 
afwijken van die van een gemeentelijk plan van aanleg dat het schorst, 
met de voorschriften van het geschorste plan van aanleg moet worden 
rekening gehouden  (1)”.

Het feit dat te dezen de voorschriften van het gewestplan Mechelen 
met betrekking tot de litigieuze percelen vervangen waren door de voor-
schriften van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, belette de 
rechter dan ook geenszins om bij de waardebepaling van die percelen 
rekening te houden met de bestemmingsvoorschriften van dit vervangen 
en opgeheven gewestplan. 

Het onderdeel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, lijkt mij 
aldus naar recht te falen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BeSprekINg VaN HeT DerDe oNDerDeeL

Ook het derde onderdeel verwijt het bestreden arrest voor de waarde-
bepaling van de gronden rekening te hebben gehouden met de bestem-
ming van de gronden van eiser volgens het Gewestplan Mechelen, goed-
gekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 augustus 1976, hoewel eiser had 

  (1)  Cass. 3 feb. 2000, AR C.97.0305.N, AC 2000, nr. 88.
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aangevoerd dat dit gewestplan onwettig was. Zoals hierboven bij de 
bespreking van het tweede onderdeel uiteengezet zou deze onwettig-
heid volgens eiser voortvloeien uit het feit dat het ontwerp-gewestplan 
(waarin als bestemming van de gronden van eiser natuurrecreatie was 
voorzien) verschilt van het gewestplan (waarin deze gronden de bestem-
ming agrarisch gebied kregen) zonder wettige motivering en de vaststel-
ling dat bovendien elke motivering ontbreekt om de bestaande bestem-
ming van nijverheidszone te wijzigen naar landbouwzone. 

Het onderdeel voert aan dat zodra de rechter vaststelt dat het defini-
tief gewestplan afwijkt van het ontwerp-gewestplan, hij geen toepas-
sing mag maken van het definitieve gewestplan, tenzij hij vaststelt dat 
de afwijking betrekking heeft op bezwaren of opmerkingen, tijdens het 
openbaar onderzoek naar voren gebracht of blijkend uit geformuleerde 
adviezen. Derhalve diende verweerster aan te tonen dat de afwijking 
betrekking heeft op bezwaren of opmerkingen, tijdens het openbaar 
onderzoek naar voren gebracht of blijkend uit geformuleerde adviezen. 
Bij gebrek aan bewijs hiervan diende de rechter volgens eiser te beslui ten 
tot de onwettigheid van het definitieve gewestplan en diende hij dit 
buiten toepassing te laten.

Krachtens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken 
de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen 
alleen toe in zover zij met de wetten overeenstemmen. Deze “exceptie 
van onwettigheid” vormt in onze rechtsorde, samen met de vernieti-
gingsbevoegdheid van de Raad van State, de tandem van het rechterlijk 
wettigheidstoezicht op administratieve overheidsakten. De rechterlijke 
wettigheidscontrole vindt haar bestaansreden in het principe van de 
rechtsstaat, dat de naleving gebiedt door regering en administratie van 
de rechtsregels in het algemeen en van de regels die hun bevoegdheid 
omschrijven in het bijzonder  (1). 

Elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of 
de besluiten en verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie 
is gegrond, met de wet overeenstemmen ; dit wettigheidstoezicht met 
het oog op de mogelijke weigering van de toepassing van administra-
tieve akten betreft zowel de externe of formele wettigheid van de akten 
als hun interne wettigheid  (2).

Dit onderdeel stelt de problematiek aan de orde hoe deze “exceptie 
van onwettigheid”, zoals die is vastgelegd in artikel 159 van de gecoördi-
neerde Grondwet, zich verhoudt tot het burgerlijk bewijsrecht.

Anders dan door het onderdeel voorgehouden, meen ik dat de enkele 
vaststelling dat er een afwijking is van het definitief gewestplan ten 
opzichte van het ontwerp-gewestplan niet betekent dat, met toepassing 
van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, tot de onwettigheid van 
het gewestplan moet besloten worden, tenzij ook wordt vastgesteld dat 
deze afwijking steunt op bezwaren of opmerkingen tijdens het openbaar 
onderzoek naar voren gebracht of blijkend uit geformuleerde adviezen.

  (1)  J. THeuNIS, “De “exceptie van onwettigheid” (artikel 159 G.W.) : meer vragen dan 
antwoorden ?”, RW 2007-08, p. 1266, nr. 1. 

  (2)  Cass. 4 dec. 2006, AR S.06.0066.F, AC 2006, nr. 620.
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De bewijslast inzake de exceptie van onwettigheid die wordt opgeworpen 
voor de burgerlijke rechter dient naar mijn oordeel bepaald te worden 
volgens de in het burgerlijke recht geldende algemene bewijslastregels 
zoals onder meer vervat in artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

De Raad van State oordeelde dat het loutere feit dat de verzoekende 
partij toentertijd het gewestplan niet met een annulatieberoep heeft 
bestreden, haar niet belet zich voor de Raad van State op artikel 159 
van de Grondwet te beroepen, maar “dat een en ander wel tot gevolg 
heeft dat, nu het gewestplan niet het voorwerp van dit beroep uitmaakt, 
de bewijslast m.b.t. de onwettigheid van dat gewestplan volledig bij 
de verzoekende partij ligt, en dit des te meer is wanneer het Vlaamse 
Gewest geen partij is in deze zaak”  (1).

Hetzelfde principe lijkt mij te gelden voor de burgerlijke rechter : de 
partij die in een geding waarin het Vlaamse Gewest niet is betrokken, 
beweert dat een wijziging van het gewestplan t.o.v. het ontwerp-gewest-
plan niet steunt op bezwaren of opmerkingen tijdens het openbaar 
onderzoek naar voren gebracht of blijkend uit geformuleerde adviezen, 
draagt hiervan de bewijslast. 

In beginsel behoort het aan de partij die de exceptie van onwettigheid 
inroept, om overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek 
de stukken en elementen aan te brengen noodzakelijk voor het door-
voeren van de legaliteitstoets, dit onverminderd de mogelijkheid voor 
de rechter om iedere gedingvoerende partij te bevelen het bewijsmate-
riaal dat zij bezit over te leggen. 

Enerzijds is er het vermoeden van regelmatigheid van de adminis-
tratieve akte, anderzijds beschikt de burgerlijke rechter niet over het 
administratief dossier en moet hij oordelen op de stukken die hem 
worden voorgelegd.

Stelt de rechter vast dat hij niet beschikt over het volledig adminis-
tratief dossier, en dat met name essentiële stukken ontbreken zoals het 
advies van de betrokken gemeente waar het perceel gelegen is, en de 
eventuele bezwaren, zijnde stukken waaruit wel zou kunnen blijken dat 
de wijziging steunt op bezwaren of opmerkingen tijdens het openbaar 
onderzoek naar voren gebracht of blijkend uit geformuleerde adviezen, 
dan dient hij te besluiten tot afwezigheid van bewijs, wat moet weer-
houden worden lastens de partij die de bewijslast draagt.

Is de exceptie gericht tegen de overheid die het betwiste besluit heeft 
genomen, kan de rechter uiteraard die overheid bevelen het volledige 
administratieve dossier over te leggen, in toepassing van artikel 871 van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

De appelrechters oordelen dat :
 — moet worden vastgesteld dat geen volledig administratief dossier in 

verband met dit gewestplan wordt bijgebracht ;
 — onder meer het advies van de gemeente Puurs-Ruisbroek, de even-

tuele bezwaren, de plannen, het advies van de Raad van State niet 
worden bijgebracht ;

  (1)  RvS, 28 maart 2002, nr. 105.331, www.raadvst-consetat.be, r.o. 3.1.2.1. 
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 — eiser derhalve niet aantoont dat het gewestplan onwettig zou zijn.
Het bestreden arrest kon naar mijn mening dan ook volkomen wettig, 

zonder schending van de in het onderdeel aangehaalde bepalingen, 
oordelen dat eiser niet de onwettigheid van het gewestplan aantoont.

Het onderdeel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden. 
Conclusie : Verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 1 december 2009.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 27 januari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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

Middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 72, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, wordt 
bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel geen rekening 
gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit 
uit de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan, voor zover de 
onteigening wordt gevorderd met het oog op de verwezenlijking van dat 
ruimtelijk uitvoeringsplan.

2. De regel dat bij het bepalen van de waarde van het onteigende 
perceel geen rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering of 
-vermindering die voortvloeit uit de voorschriften van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, geldt slechts voor zover de onteigening wordt gevor-
derd met het oog op de verwezenlijking van dat ruimtelijk uitvoerings-
plan. 

Die regel belet niet dat bij de waardering van het onteigende perceel 
rekening wordt gehouden met de planologische bestemming van het 
onteigende perceel vóór de bestemmingswijziging door het ruimtelijk 
uitvoeringsplan ter verwezenlijking waarvan de onteigening wordt 
doorgevoerd. 

Hij verhindert daarentegen wel dat rekening wordt gehouden met de 
waardevermeerdering of -vermindering volgend uit de wijziging door 
dit ruimtelijk uitvoeringsplan van de voorheen geldende planologische 
bestemming. 
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3. Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt 
naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

6. Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de 
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen 
toe in zover zij met de wetten overeenstemmen.

7. De aldus op elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan rustende 
macht en plicht de interne en externe wettigheid na te gaan van 
elke administratieve akte waarop een vordering, verweer of exceptie 
is gegrond, belet niet dat het voor de burgerlijke rechter in beginsel 
behoort aan de partij die de exceptie van onwettigheid inroept, om over-
eenkomstig artikel 870 Gerechtelijk Wetboek de stukken en elementen 
aan te brengen noodzakelijk voor die wettigheidstoets, onverminderd 
de mogelijkheid voor de rechter om iedere procespartij te bevelen het 
bewijsmateriaal dat zij bezit over te leggen.

8. De appelrechters oordelen dat :
 — moet worden vastgesteld dat geen volledig administratief dossier in 

verband met dit gewestplan wordt voorgelegd ;
 — onder meer het advies van de gemeente Puurs-Ruisbroek, de even-

tuele bezwaren, de plannen, het advies van de Raad van State ontbreken ;
 — de eiser derhalve niet aantoont dat het gewestplan onwettig zou zijn.

9. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat, wanneer een definitief gewest-
plan afwijkt van het ontwerp-gewestplan, moet worden aangenomen 
dat het definitieve gewestplan nietig is, tenzij de partij die zich op dit 
plan beroept aantoont dat de afwijking betrekking heeft op bezwaren 
of opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek naar voren gebracht of 
blijkend uit geformuleerde adviezen, kan niet worden aangenomen.

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

22 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en 
mevr. Geinger.

N° 191

1o kamer — 22 maart 2012
(C.10.0155.N)

1o STeDeNBouw. — ruImTeLIjke orDeNINg. — pLaN VaN aaNLeg. — oNTeI-
geNINg TeN aLgemeNeN NuTTe. — oNTeIgeNINgSBeSLuIT. — uITVoerINgSpLaN. 
— TegeLIjk opgemaakT. — goeDkeurINg VaN HeT oNTeIgeNINgSpLaN. — oNTeI-
geNINgSmaCHTIgINg. — VLaamS geweST. — BeVoegDe mINISTer.

ARREST-2012-03.indb   743 13/02/13   20:34



744 ARRESTEN VAN CASSATIE 22.3.12 - N° 191

2o oNTeIgeNINg TeN aLgemeNeN NuTTe. — oNTeIgeNINgSBeSLuIT. — 
uITVoerINgSpLaN. — TegeLIjk opgemaakT. — goeDkeurINg VaN HeT oNTeI-
geNINgSpLaN. — oNTeIgeNINgSmaCHTIgINg. — VLaamS geweST. — BeVoegDe 
mINISTer. 

3o oNTeIgeNINg TeN aLgemeNeN NuTTe. — oNTeIgeND perCeeL. — 
waarDeBepaLINg. — CrITerIa. — ruImTeLIjk uITVoerINgSpLaN. — waarDeVer-
meerDerINg of —VermINDerINg. — pLaNoLogISCHe BeSTemmINg. — wIjzIgINg. 
— geVoLg.

4o groNDweT — groNDweT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 16. — oNTeIgeNINg. 
— BILLIjke eN VoorafgaaNDe SCHaDeVergoeDINg. — omVaNg. — koSTeN VaN 
jurIDISCHe BIjSTaND. 

5o oNTeIgeNINg TeN aLgemeNeN NuTTe. — BILLIjke eN VoorafgaaNDe 
SCHaDeVergoeDINg. — omVaNg. — koSTeN VaN jurIDISCHe BIjSTaND. 

6o oNTeIgeNINg TeN aLgemeNeN NuTTe. — gereCHTSkoSTeN. — oNTeI-
geNINgSweT 1962. — aarD. — geVoLg. — VorDerINg IN HerzIeNINg. — koSTeN-
regeLINg.

7o gereCHTSkoSTeN. — BurgerLIjke zakeN. — aLLerLeI. — oNTeIgeNINg 
TeN aLgemeNeN NuTTe. — oNTeIgeNINgSweT 1962. — aarD. — geVoLg. — VorDe-
rINg IN HerzIeNINg. — koSTeNregeLINg. 

8o oNTeIgeNINg TeN aLgemeNeN NuTTe. — VorDerINg IN HerzIeNINg. 
— gereCHTSkoSTeN. — IN HeT oNgeLIjk geSTeLDe parTIj. — VerwIjzINg IN 
De koSTeN VaN De HerzIeNINgSproCeDure. — geVoLg. — proCeDure Voor De 
VreDereCHTer. — koSTeN VaN jurIDISCHe BIjSTaND. 

9o gereCHTSkoSTeN. — BurgerLIjke zakeN. — aLLerLeI. — oNTeIgeNINg 
TeN aLgemeNeN NuTTe. — VorDerINg IN HerzIeNINg. — IN HeT oNgeLIjk geSTeLDe 
parTIj. — VerwIjzINg IN De koSTeN VaN De HerzIeNINgSproCeDure. — geVoLg. 
— proCeDure Voor De VreDereCHTer. — koSTeN VaN jurIDISCHe BIjSTaND. 

1o en 2o Artikel 70, § 2, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, voorziet in een 
bijzondere procedureregeling waardoor, ingeval het onteigeningsbesluit tege-
lijk met het uitvoeringsplan wordt opgemaakt, niet de Vlaamse Minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden, maar de Vlaamse Minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening, bevoegd voor het goedkeuren van het plan 
van aanleg, de bevoegdheid heeft het onteigeningsplan goed te keuren en de 
daarmee verbonden bevoegdheid tot het verlenen van de onteigeningsmachti-
ging  (1). (Art. 70, § 2, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 ; Art. 1 B.Vl.Ex. 
19 dec. 1991 ; Artt. 3, § 6, 5o, 5 en 11, eerste lid, B.Vl.Reg. 27 juli 2004)

3o De regel dat bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel geen 
rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering of —vermindering 
die voortvloeit uit de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan, geldt 
slechts voor zover de onteigening wordt gevorderd met het oog op de verwe-
zenlijking van dat ruimtelijk uitvoeringsplan ; deze regel belet niet dat bij 
de waardering van het onteigende perceel rekening wordt gehouden met de 
planologische bestemming van het onteigende perceel vóór de bestemming-
wijziging door het ruimtelijk uitvoeringsplan ter verwezenlijking waarvan 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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de onteigening wordt doorgevoerd  (1). (Art. 72, § 1, eerste lid, Stedenbouw-
decreet 1999). 

4o en 5o De billijke en voorafgaande schadevergoeding verschuldigd aan de 
onteigende moet alle schadeposten omvatten die deze heeft geleden en die 
in oorzakelijk verband staan met de onteigening, hierin begrepen de kosten 
van juridische bijstand die in noodzakelijk oorzakelijk verband staan met de 
onteigening (2). (Art. 16 Grondwet)

6o en 7o De Onteigeningswet 1962 is in beginsel een bijzondere wettelijke bepa-
ling krachtens welke de kosten ten laste kunnen gelegd worden van de partij 
door wie zij zijn veroorzaakt, zelfs indien de andere partij in het ongelijk is 
gesteld, als dit nodig is om de onteigende te vergoeden voor de gedwongen 
afstand van zijn goed ; dit houdt niet in dat de vordering in herziening, die 
volgens artikel 16, tweede lid, van deze wet behandeld wordt overeenkomstig 
de regels van het Gerechtelijk Wetboek en geen noodzakelijk gevolg is van 
de beslissing te onteigenen, wordt onttrokken aan de kostenregeling van 
het Gerechtelijk Wetboek (3). (Artt. 1017, eerste lid, en 1022 Gerechtelijk 
Wetboek ; Art. 16, tweede lid, Onteigeningswet 1962) 

8o en 9o De omstandigheid dat de partij die in het kader van de vordering in 
herziening in het ongelijk wordt gesteld, dient te worden verwezen in de 
kosten van die procedure, houdt niet in dat over de kosten van juridische 
bijstand van de onteigende in de procedure voor de vrederechter mag worden 
beslist op grond dat de onteigende in het kader van de procedure in herzie-
ning de in het ongelijk gestelde partij is (4). (Art. 16 Grondwet ; Artt. 1017, 
eerste lid, en 1022 Gerechtelijk Wetboek ; Art. 16, tweede lid, Onteige-
ningswet 1962) 

(B. e.a. T. proVINCIaLe oNTwIkkeLINgSmaaTSCHappIj aNTwerpeN) 

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal :

SITuerINg

Deze zaak situeert zich in de problematiek van een onteigeningspro-
cedure waarbij de gronden van eisers werden onteigend ter verwezenlij-
king van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Pullaar”. 

In het kader van deze onteigeningsprocedure bepaalde het hof van beroep 
te Antwerpen in het bestreden arrest van 1 december 2009 de definitieve 
onteigeningsvergoeding op 207.432,58 euro, en werden eisers veroordeeld 
tot terugbetaling van 25.880,77 euro, te verhogen met de intresten. Eisers 
kregen tevens een vergoeding voor de kosten van technische bijstand van 
187,55 euro maar werden veroordeeld in de gedingkosten, met inbegrip 
van de rechtsplegingsvergoeding van 10.000 euro per aanleg.

Eisers komen met de voorziening op tegen dit arrest, en voeren daartoe 
drie middelen aan. 

HeT eerSTe CaSSaTIemIDDeL

Het eerste cassatiemiddel komt op tegen het arrest dat het hoger beroep 
van eisers ontvankelijk doch ongegrond verklaart en hun grief verwerpt 

  (1), (2), (3), (4)  Zie de concl. van het O.M.
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dat de onteigeningsmachtiging verleend bij ministerieel besluit van de 
Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, 
Wetenschappen en Technologische Innovatie van 12 juli 2004 en bij minis-
terieel besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening van 20 april 2005 in strijd zou zijn met artikel 159 
van de Grondwet want met machtsoverschrijding doorgevoerd.

De in dit eerste cassatiemiddel aan Uw Hof voorgelegde rechtsvraag 
betreft de aanwijzing van de minister bevoegd om de onteigenings-
machtiging te verlenen wanneer overeenkomstig artikel 70, § 2, van het 
Stedenbouwdecreet 1999 bij een onteigening in uitvoering van een ruim-
telijk uitvoeringsplan, het onteigeningsplan samen met een plan van 
aanleg wordt opgemaakt. 

Naar het eerste onderdeel miskent het bestreden arrest het juridisch 
onderscheid tussen de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het ontei-
geningsplan en de bevoegdheid tot het verlenen van de onteigenings-
machtiging.

Volgens eisers kan de goedkeuring van een onteigeningsplan exclusief 
gebeuren door de functioneel bevoegde minister, terwijl het verlenen 
van de onteigeningsmachtiging aan een gemeente of provincie om op 
basis van het onteigeningsplan een gerechtelijke onteigeningsproce-
dure te starten, op grond van de delegatie in de Vlaamse regering, dient 
te gebeuren door de minister van Binnenlandse Aangelegenheden, met 
instemming van de functioneel bevoegde minister, te dezen de minister 
van Ruimtelijke Ordening. 

Het bestreden arrest dat oordeelt dat te dezen de Vlaamse minister 
bevoegd voor Ruimtelijke Ordening alleen de onteigeningsmachtiging 
kon verlenen om reden dat de goedkeuring van het provinciaal ruim-
telijk uitvoeringsplan een bevoegdheid is van die Vlaamse minister 
van Ruimtelijke Ordening, en dat aldus ook het onteigeningsplan en 
de daarbij horende machtiging aan de Gewestelijke Ontwikkelings-
maatschappij Antwerpen door deze minister dienen genomen te worden, 
miskent volgens eisers het juridisch onderscheid tussen de bevoegd-
heid inzake de goedkeuring van het onteigeningsplan en de bevoegd-
heid tot het verlenen van de onteigeningsmachtiging. Het geeft volgens 
eisers een verkeerde invulling aan de bevoegdheidsverdelende regels in 
de schoot van de Vlaamse regering en miskent de bevoegdheid van de 
Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden. 

Het bestreden arrest heeft volgens eisers niet wettig geoordeeld dat 
de ministeriële besluiten van 12 juli 2004 en 20 april 2005 door de ter zake 
bevoegde minister werden genomen en niet wegens machtsoverschrij-
ding buiten toepassing dienen te worden gelaten en is dan ook niet naar 
recht verantwoord.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BeSprekINg VaN HeT eerSTe oNDerDeeL VaN HeT eerSTe CaSSaTIemIDDeL

Krachtens artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet kan niemand van 
zijn eigendom ontzet worden dan ten algemenen nutte, in de gevallen en 
op de wijze bij wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schade-
loosstelling.
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Het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, oordeelde bij zijn arrest 
van 30 juni 2004  (1) dat de Grondwetgever door het gebruik van de woorden 
“bij wet bepaald” alleen de bevoegdheid van de uitvoerende macht heeft 
willen uitsluiten door de bevoegdheid om de gevallen en de nadere regels 
van onteigening voor te behouden aan democratisch verkozen beraadsla-
gende vergaderingen.

Krachtens artikel 79 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen werd aan de Vlaamse regering de bevoegd-
heid verleend om over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte in 
de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald bij decreet, met inacht-
neming van de bij wet vastgestelde gerechtelijke procedures en van 
het principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling bepaald 
bij artikel 11 van de Grondwet (thans artikel 16 van de gecoördineerde 
Grondwet 1994).

Bij decreet van 13 april 1988 werden de gevallen en de modaliteiten 
bepaald waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen 
ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden. Artikel 2 
van dit decreet bepaalt dat de Executieve wordt gemachtigd over te gaan 
tot onteigeningen ten algemenen nutte van de onroerende goederen in 
de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk 
is voor de uitbouw van de infrastructuur of voor het beleid inzake de 
gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

Tevens werd in artikel 3 van voormeld decreet bepaald dat de Execu-
tieve andere rechtspersonen, die bevoegd zijn om onroerende goederen 
ten algemene nutte te onteigenen, kan machtigen tot onteigening in 
de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk 
is voor de uitbouw van de infrastructuur of voor het beleid inzake de 
gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Artikel 4 tenslotte 
bepaalt dat deze machtigingen zullen verleend worden met overeen-
komstige toepassing van de regels en procedures voorgeschreven bij de 
inzake onteigeningen geldende wetgeving.

Dit decreet bevestigt aldus dat de onteigeningsmachtiging slechts kan 
uitgaan van de (Vlaamse) regering, en niet van andere rechtspersonen.

In het advies van de Raad van State bij het ontwerp van bovenver-
meld decreet werd erop gewezen dat de machtiging tot onteigening 
een maatregel is die tot het specifiek toezicht behoort, wat in geregio-
naliseerde aangelegenheden zaak is van de Executieve en dat dit stand-
punt aansluit bij de algemene opzet van de staatshervorming, waarbij 
Gemeenschappen en Gewesten autonoom exclusieve bevoegdheden 
uitoefenen. De Executieven moeten over middelen en instrumenten 
beschikken om in de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn een 
coherent en sluitend beleid te voeren  (2).

  (1)  Arbitragehof, 30 juni 2004, nr. 115/2004, AA 2004, (1317) 1326, r.o. B.3.2. 
  (2)  Concl. van advocaat-generaal Mortier bij Cass. 21 juni 2010, AR C.09.0113.N, AC 

2010, nr. 442.
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Krachtens artikel 1 van het te dezen toepasselijke besluit van de 
Vlaamse Executieve van 19 december 1991 inzake onteigeningen ten 
algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de 
intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaat-
schappijen, is de Gemeenschapsminister, bevoegd voor de Binnenlandse 
Aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in de wet, bevoegd om 
de gemeenten, provincies, intercommunale verenigingen en de gewes-
telijke ontwikkelingsmaatschappijen te machtigen over te gaan tot 
onteigeningen te algemenen nutte, met instemming van de functioneel 
bevoegde Gemeenschapsminister.

Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot 
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering 
(hierna te noemen het “Delegatiebesluit 2003”), zoals van toepassing voor 
de opheffing ervan bij artikel 17 van het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 27 juli 2004, bepaalde dat de heer Dirk Van Mechelen, lid van de 
Vlaamse Regering, bevoegd was voor : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4o de ruimtelijke ordening, zoals vermeld in artikel 6, § 1, I, 1o, 2o, 5o en 
6o van de bijzondere wet, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en dat hij uit hoofde van de hem toegewezen bevoegdheden in het 
eerste lid van dit artikel de titel droeg van Vlaams minister van Finan-
ciën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technolo-
gische Innovatie. 

Artikel 13 van het Delegatiebesluit 2003 bepaalde de draagwijdte van 
de bevoegdheden in de aangelegenheden die bij de artikelen 3 tot 12 aan 
de leden van de Vlaamse regering werden toegewezen, en voorzag in zijn 
eerste lid, sub 8, dat de leden van de Vlaamse regering, ieder wat hem of 
haar betreft, in de hem toegewezen aangelegenheden, bevoegd zijn voor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4o het specifiek administratief toezicht
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8o het verlenen van onteigeningsmachtigingen, onverminderd de 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 
1991 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de 
gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de gewes-
telijke ontwikkelingsmaatschappijen.

Krachtens artikel 3, § 6, eerste lid, 5o, van het besluit van de Vlaamse 
regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden 
van de Vlaamse regering (hierna te noemen het “Delegatiebesluit 2004”), 
zoals te dezen van toepassing, is de Vlaamse minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening, in casu de heer Dirk Van Mechelen, 
bevoegd voor de ruimtelijke ordening, vermeld in artikel 6, § 1, I, 1o, 2o, 
4o, 5o, 6o en 7o van de bijzondere wet : 

a) de stedenbouw en de ruimtelijke ordening ; 
b) de rooiplannen van de gemeentewegen ; 
c) de stadsvernieuwing ; 
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d) de vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimten ; 
e) het grondbeleid ; 
f) de monumenten en de landschappen, alsook het archeologisch patri-

monium en het varend erfgoed.
Krachtens artikel 5 van het Delegatiebesluit 2004, zoals te dezen van 

toepassing, zijn de leden van de Vlaamse regering, ieder wat hem of 
haar betreft, inzake de aangelegenheden die hen krachtens artikel 3 zijn 
toegewezen, bevoegd voor : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4o het specifiek administratief toezicht
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8o het verlenen van onteigeningsmachtigingen, onverminderd de 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 
1991 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de 
gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de gewes-
telijke ontwikkelingsmaatschappijen.

Krachtens artikel 11, eerste lid, van het Delegatiebesluit 2004, zoals 
te dezen van toepassing, heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor de 
Binnenlandse Aangelegenheden, delegatie om onteigeningsmachti-
gingen te verlenen ten algemenen nutte, behoudens in de gevallen bepaald 
in de wet, aan de gemeenten, de provincies, de intergemeentelijke samen-
werkingsverbanden en de erkende provinciale ontwikkelingsmaat-
schappijen, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 
19 december 1991 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve 
van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de 
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen. 

Krachtens artikel 70, § 2, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, 
wordt het onteigeningsplan dat ter uitvoering van dit decreet tegelij-
kertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt, tegelijk 
met het ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan de procedureregels 
bepaald voor het opmaken van dat ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Evenwel wordt een uitvoeringsplan dat gekoppeld is aan een gemeen-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat ter goedkeuring aan de bestendige 
deputatie wordt voorgelegd, niet aan die bestendige deputatie maar 
aan de Vlaamse regering ter goedkeuring voorgelegd, na de goedkeu-
ring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de besten-
dige deputatie. De Vlaamse regering beslist over het onteigeningsplan 
en verleent een onteigeningsmachtiging conform de wetgeving inzake 
onteigeningen.

In haar conclusie bij het arrest van Uw Hof van 21 juni 2010 wees advo-
caat-generaal Mortier erop dat de bedoeling van deze bepaling is het 
stroomlijnen van de verschillende procedures tot een coherent geheel en 
beletten dat datgene wat om efficiëntieredenen samen werd opgemaakt 
(onteigeningsplan en ruimtelijk uitvoeringsplan resp. plan van aanleg) 
aan twee verschillende procedures zou onderworpen worden  (1).

  (1)  Ibid.
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Krachtens artikel 196bis, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, is 
deze bepaling eveneens van toepassing bij de verwerving van onroerende 
goederen, vereist voor de verwezenlijking van de plannen van aanleg, 
bedoeld in het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoör-
dineerd op 22 oktober 1996.

In zijn arrest van 21 juni 2010 besliste Uw Hof dat uit deze bepalingen 
volgt dat het artikel 70, § 2, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, 
voorziet in een bijzondere procedureregeling, waardoor, ingeval het 
onteigeningsplan tegelijk met het uitvoeringsplan wordt opgemaakt, 
niet de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, maar de 
Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, 
bevoegd voor het goedkeuren van het plan van aanleg, de bevoegdheid 
heeft het onteigeningsplan goed te keuren en de daarmee verbonden 
bevoegdheid tot het verlenen van de onteigeningsmachtiging  (1).

Uw Hof oordeelde immers in dit arrest “dat het artikel 70, § 2, eerste 
lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 juncto het artikel 196bis, eerste lid, 
van dit decreet, voorzien in een uitzondering in de zin van het artikel 11 
van het Delegatiebesluit op de bevoegdheid van de Vlaamse minister 
van Binnenlandse Aangelegenheden en dat, ingeval het onteigenings-
plan tegelijk met het plan van aanleg wordt opgemaakt, de Vlaamse 
minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, bevoegd 
voor het goedkeuren van het plan van aanleg, ook de bevoegdheid heeft 
het onteigeningsplan goed te keuren en de daarmee verbonden bevoegd-
heid tot het verlenen van de onteigeningsmachtiging”.

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, lijkt mij 
dan ook naar recht te falen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HeT TweeDe CaSSaTIemIDDeL

Het tweede cassatiemiddel komt op tegen de beslissing over de waar-
dering van de onteigeningsvergoeding, inzonderheid dat bij het bepalen 
van de onteigeningsvergoeding geen rekening kan worden gehouden met 
de status van de onteigende gronden zoals voortvloeiende uit het provin-
ciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, namelijk regionaal bedrijventerrein, 
maar dat dient uitgegaan te worden van de bestemming van de gronden 
volgens het Gewestplan Mechelen, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 5 augustus 1976.

Dit tweede middel verwijt het bestreden arrest de waarde van de 
gronden te hebben bepaald rekening houdende met de planbestemming 
van de litigieuze percelen als “agrarisch gebied”, zoals bepaald in het 
Gewestplan Mechelen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 5 augustus 
1976, geldend vóór de vervanging door het provinciaal ruimtelijk uitvoe-
ringsplan “Regionaal Bedrijventerrein Pullaar II” van 2004, goedgekeurd 
bij MB van 12 juli 2004, dat de bestemming “regionaal bedrijventerrein” 
voorzag, en ter verwezenlijking waarvan eisers werden onteigend.

  (1)  Cass. 21 juni 2010, AR C.09.0113.N, AC 2010, nr. 442, met concl. van advocaat-gene-
raal Mortier. 
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Eisers voeren aan dat, bij de waardebepaling van de goederen bij ontei-
gening, geen rekening kan gehouden worden met de bepalingen van een 
vroeger bestemmingsplan (in casu het Gewestplan Mechelen) dat was 
opgeheven en dat derhalve geen rechtskracht meer had. Volgens eisers 
moesten de goederen op basis van artikel 72, § 1, van het Stedenbouw-
decreet 1999 worden gewaardeerd aan de hand van de intrinsieke eigen-
schappen van de gronden en was het ongeoorloofd om terug te keren 
naar de voorheen bestaande stedenbouwkundige bestemming van de 
goederen als landbouwgrond in het Gewestplan Mechelen. Op die afge-
schafte stedenbouwkundige bestemming kon volgens eisers bijgevolg 
ook in het kader van de waardering van de onteigende gronden geen 
beroep meer worden gedaan.

BeSprekINg VaN HeT TweeDe CaSSaTIemIDDeL

Het tweede cassatiemiddel gaat aldus uit van het principieel standpunt 
dat bij de waardebepaling van de goederen bij onteigening geen rekening 
kan gehouden worden met de bepalingen van een vroeger bestemmings-
plan dat op datum van de eigendomsoverdracht reeds was opgeheven en 
dat op datum van de eigendomsoverdracht derhalve geen bindende en 
verordenende kracht meer had. Volgens eisers dient, wanneer de ontei-
gening gebeurt ter verwezenlijking van een planologische bestemming, 
bij de waardering abstractie te worden gemaakt van de planologie. De 
waardering gebeurt dan volgens eisers alsof er geen plannen bestaan, in 
functie van de objectieve of natuurlijke bestemming van het goed. 

Artikel 16 van de Grondwet vereist voor de onteigening een “billijke 
en voorafgaande schadeloosstelling”. Dit Grondwetsartikel omschrijft 
echter niet wat onder dergelijke billijke schadeloosstelling dient te 
worden verstaan.

Uw Hof preciseerde in zijn rechtspraak dat de onteigeningsvergoeding, 
om billijk te zijn, even groot moet zijn als het bedrag dat moet betaald 
worden om zich een onroerend goed aan te schaffen van dezelfde waarde 
als het goed waarvan de onteigende werd ontzet  (1). 

Sommige wetsbepalingen bevatten echter specifieke regels voor de 
berekening van de schadeloosstelling. 

Zo wordt krachtens het te dezen toepasselijke artikel 72, § 1, van het 
Stedenbouwdecreet 1999 bij het bepalen van de waarde van het ontei-
gende perceel geen rekening gehouden met de waardevermeerdering of 
-vermindering die voortvloeit uit de voorschriften van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, voor zover de onteigening wordt gevorderd voor de 
verwezenlijking van dat ruimtelijk uitvoeringsplan.

Hetzelfde voorschrift was reeds voorzien in artikel 31 van de Steden-
bouwwet. Uw Hof verduidelijkte in zijn arrest van 3 maart 1983 dat dit 
artikel 31 van de Stedenbouwwet de toepassing vormt van een algemeen 
beginsel “(dat) de openbare overheid zich bij de onteigening niet mag 
beroepen op een waardevermindering ten gevolge van vroegere maatre-

  (1)  Cass (volt. zitt.), 20 sept. 1979, AC 1979-80, nr. 43, met concl. van procureur-gene-
raal Dumon in Pas. 1980, 69 ; Cass. 24 april 1980, AC 1979-80, nr. 541 ; 21 sept. 2006, AR 
C.05.0448.F, AC 2006, nr. 429 ; Cass. 29 okt. 2009, AR C.08.0436.N, AC 2009, nr. 626.
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gelen die zij heeft bevolen of heeft doen bevelen, (en dat) dat beginsel 
niet geldt voor dergelijke maatregelen wanneer zij niets te maken 
hebben met het oogmerk van de onteigening  (1)”. 

Deze regel dat bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel 
geen rekening mag worden gehouden met de waardevermeerdering of 
-vermindering die voortvloeit uit de voorschriften van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, die soms wordt omschreven onder de term “planolo-
gische neutraliteit van de onteigeningsvergoeding”, geldt aldus slechts 
voor zover de onteigening wordt gevorderd voor de verwezenlijking van 
dat ruimtelijk uitvoeringsplan.

Uw Hof bepaalde de draagwijdte van de bij artikel 31 van de Stedenbouw wet 
voorziene planologische neutraliteit in zijn arrest van 20 september 
1979  (2), waarin wordt gesteld dat “zoals dat het geval is voor elke ontei-
gening ten algemenen nutte, bij het bepalen van de vergoeding geen 
rekening kan worden gehouden met de gevolgen, inzonderheid met 
de wijzigingen die het resultaat zijn van die onteigening zelf, het ook 
verboden is, ingevolge artikel 31 van de wet van 29 maart 1962, bij het 
bepalen van de waarde van een onteigend perceel ter verwezenlijking van 
een streek-, gewest- of gemeentelijk plan van aanleg als bedoeld in die 
wet, rekening te houden met de waardevermeerdering of -vermindering 
die voortvloeit uit de voorschriften van dat plan ; dat daarentegen geen 
enkele wettelijke bepaling verbiedt dat, om de vergoeding te bepalen 
die aan de eigenaar van een onteigend goed moet worden toegekend, 
rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering 
die het gevolg is van een dergelijk plan met de verwezenlijking waarvan 
die onteigening niets te maken heeft gehad”. 

Wanneer de onteigening derhalve niets te maken heeft met het plan 
dat voor de waardering van het goed in aanmerking wordt genomen, 
geldt aldus de planologische neutraliteit niet.

De regel van de planologische neutraliteit lijkt mij als dusdanig niet 
te beletten dat bij de waardering van het onteigende perceel rekening 
wordt gehouden met de planologische bestemming van dit perceel 
vóór de bestemmingswijziging door het ruimtelijk uitvoeringsplan, ter 
verwezenlijking waarvan de onteigening wordt doorgevoerd, maar wel te 
verhinderen dat rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering 
of -vermindering volgend uit de opheffing door dit ruimtelijk uitvoerings-
plan van de voorheen geldende planologische bestemming. Het komt mij 
dus voor dat niets belet dat rekening wordt gehouden met de “juridische” 
situatie van het goed i.p.v. met de “objectieve” situatie van het goed. 

Het bestreden arrest oordeelt, zonder op dit punt te worden aange-
vochten door eiser, dat te dezen niet is aangetoond dat het Gewestplan 
Mechelen reeds enig verband zou hebben gehad met de onteigening die 
thans wordt doorgevoerd ter verwezenlijking van het uitvoeringsplan 
dat het gewestplan, wat de litigieuze gronden betreft, vervangt.

Het verbod rekening te houden met de waardevermeerdering die voort-
vloeit uit de bestemmingswijziging waarvoor onteigend wordt, brengt 

  (1)  Cass. 3 maart 1983, A.R. 6725, AC 1982-83, nr. 366.
  (2)  Cass. 20 sept. 1979, AC 1979-80, nr. 46.
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te dezen met zich dat bij de waardebepaling van de onteigende goederen 
geen rekening kon gehouden worden met de waardevermeerdering 
voortvloeiende uit het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Regio-
naal Bedrijventerrein Pullaar II” (bestemming “regionaal bedrijventer-
rein”), en dat wel rekening diende te worden gehouden met de waarde-
vermindering voortvloeiende uit de voordien geldende planbestemming 
(“agrarisch gebied” volgens het Gewestplan Mechelen).

Dat bij een onteigening voor de realisatie van een bestemmingswij-
ziging, bij de waardebepaling abstractie moet gemaakt worden van 
deze bestemmingswijziging, en rekening moet gehouden worden met 
de voordien geldende bestemming, tot gevolg heeft dat de rechter bij 
de waardebepaling een bestemming in aanmerking dient te nemen die 
niet meer gold op het tijdstip van de eigendomsoverdracht van het goed, 
is het onvermijdelijk gevolg van de correcte toepassing van artikel 71, 
§ 1, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999. Het belet niet dat de 
rechter de verkoopwaarde op het tijdstip van de eigendomsoverdracht 
kan schatten, doch betekent alleen dat dit de verkoopwaarde zal zijn op 
dat tijdstip, volgens de voorheen geldende bestemming.

Het arrest van Uw Hof van 3 februari 2000 lijkt mij deze visie te beves-
tigen. In dit arrest werd beslist dat “voor het bepalen van de waarde 
van een perceel dat onteigend wordt ter verwezenlijking van een voor-
lopig goedgekeurd ontwerp van gewestplan waarvan de voorschriften 
afwijken van die van een gemeentelijk plan van aanleg dat het schorst, 
met de voorschriften van het geschorste plan van aanleg moet worden 
rekening gehouden”  (1).

Het feit dat te dezen de voorschriften van het Gewestplan Mechelen 
met betrekking tot de litigieuze percelen vervangen waren door de voor-
schriften van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, belette de 
rechter dan ook geenszins om bij de waardebepaling van die percelen 
rekening te houden met de bestemmingsvoorschriften van dit vervangen 
en opgeheven gewestplan. 

Het onderdeel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, lijkt mij 
aldus naar recht te falen. 

HeT DerDe CaSSaTIemIDDeL

Het derde cassatiemiddel komt op tegen de beslissing tot afwijzing van 
de door eisers gevorderde provisionele vergoeding wegens verdedigings- 
en bijstandkosten. Het verwijt het bestreden arrest eisers’ aanspraken 
met toepassing van het bij de wet van 21 april 2007 gewijzigde artikel 1022 
van het Gerechtelijk Wetboek te hebben verworpen. 

Nu het gewijzigde voorschrift van artikel 1022 van het Gerechtelijk 
Wetboek pas in werking is getreden op 1 januari 2008, en van toepassing 
is op zaken die hangende zijn op het moment dat het in werking treedt, 
en de herzieningsprocedure op grond van artikel 16 van de wet van 26 juli 
1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden 
inzake onteigening ten algemenen nutte, een op zichzelf staande en 
autonome procedure is die niet kan aanzien worden als een hoger beroep 
tegen de beslissing van de vrederechter met toepassing van artikel 14 

  (1)  Cass. 3 feb. 2000, AR C.97.0305.N, AC 2000, nr. 88.
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van dezelfde wet, was er volgens eisers geen sprake van een “hangend 
geschil” en kon het bestreden arrest, volgens eisers, niet wettig de bij 
het vonnis van het vredegerecht toegekende vergoeding voor kosten van 
juridische bijstand onder verwijzing naar artikel 1022 van het Gerechte-
lijk Wetboek hervormen. 

De beslissing is volgens eisers aldus ook onverenigbaar met de 
vaststelling dat eisers in de procedure voor het vredegerecht niet in 
het ongelijk werden gesteld en miskent hun recht om voor de proce-
dure voor de vrederechter, vergoeding te bekomen van de juridische 
bijstand, vergoeding die eisers niet wettig op herziening kon worden 
ontnomen.

BeSprekINg VaN HeT DerDe CaSSaTIemIDDeL

Krachtens artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet kan niemand van 
zijn eigendom ontzet worden dan ten algemenen nutte, in de gevallen en 
op de wijze bij wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schade-
loosstelling.

In zijn arrest van 31 januari 2008 besliste Uw Hof dat die schadeloosstel-
ling alle schadeposten moet omvatten die de onteigende heeft geleden en 
die in oorzakelijk verband staan met de onteigening, hierin begrepen de 
kosten van juridische bijstand die in noodzakelijk oorzakelijk verband 
staan met de onteigening  (1). 

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat :
 — de vrederechter van het kanton Willebroek overeenkomstig het 

artikel 14 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen 
nutte voorlopig het bedrag bepaalde van de vergoeding die voor de ontei-
gening verschuldigd is en hierbij aan de eisers onder meer een bedrag 
toekende van 1 euro provisioneel voor kosten van juridische bijstand ;

 — de verweerster de herziening vorderde van de door de vrederechter 
toegekende voorlopige vergoeding, met inbegrip van de voor kosten van 
juridische bijstand toegekende provisie.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de toekenning door de vrede-
rechter bij het bepalen van de voorlopige vergoeding van een bedrag van 
1 euro provisioneel voor kosten van juridische bijstand niet het voor-
werp uitmaakte van de vordering in herziening, lijkt het mij feitelijke 
grondslag te missen.

Krachtens artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, verwijst 
ieder eindvonnis, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, zelfs ambts-
halve de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de 
overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.

Krachtens artikel 1022, eerste lid, van dit wetboek is de rechtsplegings-
vergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen 
van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Krachtens artikel 1022, laatste lid, van dit wetboek, kan geen partij 
boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken 

  (1)  Cass. 31 jan. 2008, AR C.06.0250.N, AC 2008, nr. 76.
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tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van een advocaat 
van een andere partij.

De wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte is in 
beginsel een bijzondere wettelijke bepaling krachtens welke de kosten 
ten laste kunnen worden gelegd van de partij door wier toedoen zij zijn 
veroorzaakt, zelfs indien de andere partij in het ongelijk is gesteld, als 
dit nodig is om de onteigende te vergoeden voor de gedwongen afstand 
van zijn goed. Zoals hierboven gesteld moet de schadeloosstelling van de 
onteigende immers alle schadeposten omvatten die hij heeft geleden en 
die in oorzakelijk verband staan met de onteigening.

Anders is het echter gesteld met de vordering in herziening. Uw Hof 
besliste immers in zijn arrest van 4 december 1992 dat er geen reden 
bestaat om de vordering in herziening, die volgens artikel 16, tweede lid, 
van de voornoemde wet van 26 juli 1962, behandeld wordt overeenkom-
stig de regels van het Gerechtelijk Wetboek en geen noodzakelijk gevolg 
is van de beslissing te onteigenen, te onttrekken aan de kostenregeling 
van het Gerechtelijk Wetboek  (1). 

De omstandigheid dat de partij die in het kader van de vordering in 
herziening in het ongelijk wordt gesteld, dient te worden verwezen in de 
kosten van die procedure, houdt evenwel naar mijn mening niet in dat 
over de kosten van juridische bijstand van de onteigende in de procedure 
voor de vrederechter mag worden beslist op grond van de beoordeling 
dat de onteigende in het kader van de procedure in herziening de in het 
ongelijk gestelde partij is.

De appelrechters wijzen de door de eisers gevorderde provisionele 
vergoeding van 1 euro voor kosten van verdediging en bijstand door een 
raadsman volledig af op grond dat de eisers in het kader van procedure 
tot herziening als de in het ongelijk gestelde partijen dienen te worden 
aangezien.

Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters naar mijn 
mening hun beslissing niet naar recht.

Het middel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn. 
Conclusie : Vernietiging in zoverre het bestreden arrest oordeelt over 

de vordering van eisers in betaling van een provisionele vergoeding van 
1 euro voor de kosten van verdediging en bijstand door een raadsman en 
over de kosten, 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 1 december 2009.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 27 januari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

  (1)  Cass. 4 dec. 1992, AR 7725, AC 1991-92, nr. 768. 
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Advocaat-generaal Christian Vandewal 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

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 
19 december 1991 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve 
van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en 
de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, is de gemeenschapsmi-
nister, bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden, behoudens in de 
gevallen bepaald in de wet, bevoegd om de gemeenten, provincies, inter-
communale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschap-
pijen te machtigen over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte, 
met instemming van de functioneel bevoegde gemeenschapsminister.

Krachtens artikel 11, eerste lid, van het Besluit van de Vlaamse rege-
ring van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden 
van de Vlaamse regering, (hierna Delegatiebesluit), heeft de Vlaamse 
minister, bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden, behoudens in 
de gevallen bepaald in de wet, delegatie om onteigeningsmachtigingen 
te verlenen ten algemenen nutte aan de gemeenten, de provincies, de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de erkende provin-
ciale ontwikkelingsmaatschappijen, overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse Executieve van 19 december 1991 inzake onteigeningen ten 
algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de inter-
communale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschap-
pijen. 

2. Krachtens artikel 3, § 6, 5o, Delegatiebesluit, zoals te dezen van 
toepassing, is de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening bevoegd voor de ruimtelijke ordening, vermeld in 
artikel 6, § 1, I, 1o, 2o, 4o, 5o, 6o en 7o van de bijzondere wet : a) de stedenbouw 
en de ruimtelijke ordening ; b) de rooiplannen van de gemeentewegen ; c) 
de stadsvernieuwing ; d) de vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimten ; 
e) het grondbeleid ; f) de monumenten en de landschappen, alsook het 
archeologisch patrimonium en het varend erfgoed.

Krachtens artikel 5 Delegatiebesluit, zoals te dezen van toepassing, 
zijn de leden van de Vlaamse regering, ieder wat hem of haar betreft, 
inzake de aangelegenheden die hen krachtens artikel 3 zijn toegewezen, 
bevoegd voor : 8o het verlenen van onteigeningsmachtigingen, onver-
minderd de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Executieve van 
19 december 1991 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve 
van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de 
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen.
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3. Krachtens artikel 70, § 2, eerste lid, van het Decreet van het Vlaamse 
Parlement van 18 mei 1999 betreffende de ruimtelijke ordening (hierna 
Stedenbouwdecreet 1999), wordt het onteigeningsplan dat ter uitvoering 
van dit decreet tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt 
opgemaakt, tegelijk met het ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen 
aan de procedureregels bepaald voor het opmaken van dat ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Evenwel wordt een uitvoeringsplan dat gekoppeld is 
aan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat ter goedkeuring 
aan de bestendige deputatie wordt voorgelegd, niet aan die bestendige 
deputatie maar aan de Vlaamse regering ter goedkeuring voorgelegd, na 
de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door 
de bestendige deputatie. De Vlaamse regering beslist over het onteigen-
ingsplan en verleent een onteigeningsmachtiging conform de wetgeving 
inzake onteigeningen.

4. Uit deze bepalingen volgt dat artikel 70, § 2, eerste lid, Stedenbouw-
decreet 1999, voorziet in een bijzondere procedureregeling, waardoor, 
ingeval het onteigeningsplan tegelijk met het uitvoeringsplan wordt 
opgemaakt, niet de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegen-
heden, maar de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruim-
telijke Ordening, bevoegd voor het goedkeuren van het plan van aanleg, 
de bevoegdheid heeft het onteigeningsplan goed te keuren en de daarmee 
verbonden bevoegdheid tot het verlenen van de onteigeningsmachtiging.

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

8. Voormeld artikel bepaalt dat het onteigeningsplan dat ter uitvoe-
ring van het Stedenbouwdecreet 1999 tegelijkertijd met het ruimtelijk 
uitvoeringsplan wordt opgemaakt, tegelijk met het uitvoeringsplan 
onderworpen is aan de procedureregels bepaald voor het opmaken van 
dat ruimtelijk uitvoeringsplan.

De eigenlijke toewijzing van bevoegdheid volgt evenwel uit de bepal-
ingen van het Delegatiebesluit.

9. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de toewijzing van bevoegd-
heid ter zake niet geschiedde door de Vlaamse regering, mist het feite-
lijke grondslag.

Tweede middel

10. Krachtens artikel 72, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, wordt 
bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel geen rekening 
gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit 
uit de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan, voor zover de 
onteigening wordt gevorderd met het oog op de verwezenlijking van dat 
ruimtelijk uitvoeringsplan.

11. De regel dat bij het bepalen van de waarde van het onteigende 
perceel geen rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering of 
-vermindering die voortvloeit uit de voorschriften van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, geldt slechts voor zover de onteigening wordt gevorderd 
met het oog op de verwezenlijking van dat ruimtelijk uitvoeringsplan.
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Die regel belet niet dat bij de waardering van het onteigende perceel 
rekening wordt gehouden met de planologische bestemming van het 
onteigende perceel vóór de bestemmingswijziging door het ruimtelijk 
uitvoeringsplan ter verwezenlijking waarvan de onteigening wordt 
doorgevoerd. 

12. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar 
recht.

Derde middel

13. Artikel 16 Grondwet bepaalt dat iemand slechts tegen een billijke 
en voorafgaande schadeloosstelling ten algemenen nutte van zijn 
eigendom kan worden ontzet.

Die schadeloosstelling moet alle schadeposten omvatten die de ontei-
gende heeft geleden en die in oorzakelijk verband staan met de onteige-
ning, hierin begrepen de kosten van juridische bijstand die in noodzake-
lijk oorzakelijk verband staan met de onteigening.

14. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
 — de vrederechter van het kanton Willebroek overeenkomstig 

artikel 14 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen 
nutte, voorlopig het bedrag bepaalde van de vergoeding die voor de ontei-
gening verschuldigd is en hierbij aan de eisers onder meer een bedrag 
toekende van 1 euro provisioneel voor kosten van juridische bijstand ;

 — de verweerster de herziening vorderde van de door de vrederechter 
toegekende voorlopige vergoeding, met inbegrip van de voor kosten van 
juridische bijstand toegekende provisie.

15. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de toekenning door de 
vrederechter bij het bepalen van de voorlopige vergoeding van een 
bedrag van 1 euro provisioneel voor kosten van juridische bijstand niet 
het voorwerp uitmaakte van de vordering tot herziening, kan het niet 
worden aangenomen.

16. Krachtens artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, verwijst 
ieder eindvonnis, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, zelfs ambts-
halve de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de 
overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.

Krachtens artikel 1022, eerste lid, van dit wetboek is de rechtsplegings-
vergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen 
van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Krachtens artikel 1022, laatste lid, van dit wetboek, kan geen partij 
boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken 
tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van een andere partij.

17. De voormelde wet van 26 juli 1962 is in beginsel een bijzondere 
wettelijke bepaling krachtens welke de kosten ten laste kunnen worden 
gelegd van de partij door wie zij zijn veroorzaakt, zelfs indien de andere 
partij in het ongelijk is gesteld, als dit nodig is om de onteigende te 
vergoeden voor de gedwongen afstand van zijn goed.

Dit houdt niet in dat de vordering in herziening, die volgens artikel 16, 
tweede lid, van deze wet behandeld wordt overeenkomstig de regels van 
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het Gerechtelijk Wetboek en geen noodzakelijk gevolg is van de beslis-
sing te onteigenen, wordt onttrokken aan de kostenregeling van het 
Gerechtelijk Wetboek.

De omstandigheid dat de partij die in het kader van de vordering in 
herziening in het ongelijk wordt gesteld, dient te worden verwezen in 
de kosten van die procedure, houdt evenwel niet in dat over de kosten 
van juridische bijstand van de onteigende in de procedure voor de vrede-
rechter mag worden beslist op grond dat de onteigende in het kader van 
de procedure in herziening de in het ongelijk gestelde partij is.

18. De appelrechters wijzen de door de eisers gevorderde provisionele 
vergoeding van 1 euro voor kosten van verdediging en bijstand door een 
raadsman volledig af op grond dat de eisers in het kader van procedure 
tot herziening als de in het ongelijk gestelde partijen dienen te worden 
aangezien.

Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de 

vordering van de eisers in betaling van een provisionele vergoeding van 
1 euro voor kosten van verdediging en bijstand door een raadsman en 
over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eisers in twee derden van de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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.

22 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en mevr. Geinger.

N° 192

1o kamer — 22 maart 2012
(C.11.0551.N)

1o reCHT VaN VerDeDIgINg. — BurgerLIjke zakeN. — Taak VaN De 
reCHTer. — amBTSHaLVe aaNVuLLeN VaN reCHTSgroNDeN. — ToepaSSINg. — 
oVereeNkomST. — BeDINg. — kwaLIfICaTIe. — amBTSHaLVe wIjzIgINg Door De 
reCHTer. — geeN TegeNSpraak. — geVoLg. 

2o reCHTSBegINSeLeN (aLgemeNe). — reCHT VaN VerDeDIgINg. — 
BurgerLIjke zakeN. — Taak VaN De reCHTer. — amBTSHaLVe aaNVuLLeN VaN 
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reCHTSgroNDeN. — ToepaSSINg. — oVereeNkomST — BeDINg. — kwaLIfICaTIe. 
— amBTSHaLVe wIjzIgINg Door De reCHTer. — geeN TegeNSpraak. — geVoLg. 

3o reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN arreSTeN. — op CoNCLuSIe. — 
BurgerLIjke zakeN (HaNDeLSzakeN eN SoCIaLe zakeN INBegrepeN). — reCHT 
VaN VerDeDIgINg. — Taak VaN De reCHTer. — amBTSHaLVe aaNVuLLeN VaN 
reCHTSgroNDeN. — ToepaSSINg. — oVereeNkomST. — BeDINg. — kwaLIfICaTIe. 
— amBTSHaLVe wIjzIgINg Door De reCHTer. — geeN TegeNSpraak. — geVoLg. 

1o, 2o en 3o Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de eiser aanvoerde dat de vergoeding in een beding van een over-
eenkomst een strafbeding is in de zin van artikel 1226 van het Burgerlijk 
Wetboek en verzocht tot matiging van de krachtens dit beding verschul-
digde vergoeding, en niet blijkt dat door de partijen werd aangevoerd dat 
dit beding een bedongen vergoeding is als tegenprestatie om de overeenkomst 
voortijdig te beëindigen en waarop voornoemd wetsartikel niet van toepas-
sing zou zijn, miskent het bestreden arrest het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging wanneer het ambtshalve beslist dat die vergoe-
ding is bedongen als tegenprestatie voor het recht om de overeenkomst voor-
tijdig te beëindigen, zonder hierover tegenspraak toe te laten  (1). (Algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging) 

(V. T. V.)

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal :

feITeN eN proCeDureVoorgaaNDeN

De huidige voorziening is beperkt tot de beslissing van de appelrech-
ters met betrekking tot de tegenvordering van verweerders ; deze tegen-
vordering strekte ertoe eiser te horen veroordelen tot het betalen van de 
bedragen van 221.554,83 euro en 49.578,70 euro wegens voortijdige beëin-
diging door eiser van de managementsovereenkomst afgesloten tussen 
hem en de N.V. ASC EUROPE, later ASC/PALLMAC genoemd. 

De eerste rechter verklaarde die tegenvordering ontvankelijk en 
gegrond ; het bestreden arrest bevestigde die beslissing.

HeT eNIg CaSSaTIemIDDeL

In het enig cassatiemiddel voert eiser schending aan van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging en van 
de artikelen 1226, 1231, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

In het eerste onderdeel voert eiser aan dat hij in hoger beroep heeft 
laten gelden dat artikel 9.2 van de managementsovereenkomst tussen 
hem en de N.V. ASC EUROPE (later ASC/PALLMAC) een beding is in 
de zin van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek, en dat hij het hof 
van beroep verzocht heeft de schadevergoeding die hij krachtens dit 
artikel verschuldigd is te matigen ; in hun conclusies hebben eisers niet 
de stelling verdedigd dat dit artikel 9.2 van de managementsovereen-
komst een vergoeding bevat bedongen als tegenprestatie voor het recht 

  (1)  Zie de andersl. concl. van het O.M.
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om de overeenkomst voor het verstrijken van de eerste drie jaren te 
beëindigen.

Door ambtshalve te beslissen dat de vergoeding van artikel 9.2 van 
de managementsovereenkomst is bedongen als tegenprestatie voor het 
recht om de overeenkomst voor het verstrijken van de drie jaar te beëin-
digen zonder aan eiser de kans te geven zich hieromtrent te verdedigen, 
schendt het bestreden arrest volgens eiser zijn recht van verdediging.

In het tweede onderdeel voert eiser aan dat dit artikel 9.2 van de over-
eenkomst handelt over contractbreuk bestaande uit de vroegtijdige 
onmiddellijke en eenzijdige beëindiging van de overeenkomst en over 
schade die forfaitair op een bepaalde som wordt begroot. Eiser voert aan 
dat het hier dus gaat om een aan rechterlijke matiging onderhevig straf-
beding in de zin van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek en dat de 
appelrechters de bewijskracht schenden van dit artikel 9.2 van de over-
eenkomst, door dit artikel uit te leggen als een bepaling die een vergoe-
ding bedingt als tegenprestatie voor het recht om de overeenkomst voor 
het verstrijken van de termijn van drie jaar te beëindigen (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek). 

Daardoor schendt het arrest volgens eiser ook de artikelen 1226 en 1231 
van het Burgerlijk Wetboek, nu voormeld artikel 9.2 van de overeen-
komst niet handelt over het recht van partijen om de overeenkomst 
voortijdig te beëindigen maar over de gevolgen van contractbreuk op 
het vlak van de te vergoeden schade. 

BeSprekINg VaN HeT eerSTe oNDerDeeL

Uw Hof heeft in zijn rechtspraak duidelijk de voorwaarden omschreven 
onder dewelke de rechter kan overgaan tot het ambtshalve aanvullen 
van rechtsgronden.

Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof moet de rechter de juri-
dische aard van de door partijen aangevoerde feiten onderzoeken en mag 
hij, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben 
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, 
op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen 
bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op 
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp 
noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij het recht 
van verdediging van partijen eerbiedigt  (1).

Het eerste onderdeel, dat schending van het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging aanvoert, nodigt Uw Hof aldus uit tot het 
preciseren van de contouren van dit recht in het kader van het ambts-
halve aanvullen van rechtsgronden door de rechter. 

  (1)  Zie o.m. Cass. 29 sept. 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514 ; Cass. 31 jan. 2011, AR 
C.10.0123.F, AC 2011, nr. 88 ; Cass. 1 feb. 2010, AR S.09.0064.N, AC 2010, nr. 77, met concl. 
van advocaat-generaal Mortier ; Cass. 28 mei 2009, AR C.06.0248.F, AC 2009, nr. 355, met 
conc1. van advocaat-generaal Henkes ; Cass. 28 mei 2009, AR C.08.0066.F, AC 2009, nr. 356 ; 
Cass. 28 sept. 2009, AR C.04.0253.F, AC 2009, nr. 529, met concl. van advocaat-generaal 
Genicot in Pas. 2009, nr. 529.
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De eerbiediging van het recht van verdediging impliceert dat de rechter 
de partijen in beginsel steeds de gelegenheid moet geven om tegenspraak 
te voeren over alle feitelijke en juridische elementen die relevant zijn 
voor zijn eindoordeel. De partij moet de mogelijkheid hebben gehad om 
alles wat van aard was de beslissing van de rechter te beïnvloeden, te 
weerleggen. Desgevallend zal de rechter de debatten moeten heropenen.

Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging lijkt mij 
echter niet onbeperkt te zijn. Er dient inderdaad gezocht te worden naar 
een evenwicht tussen dit recht en een doelmatige en efficiënte rechts-
gang  (1). Zo besliste Uw Hof reeds dat het recht van verdediging niet 
uitsluit dat met het oog op een goede procesordening de partijen kunnen 
gedwongen worden een einde te maken aan hun geschriften  (2).

Uw Hof oordeelde, zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken, dat het 
opwerpen door de feitenrechter van een “louter feitelijk middel” dat hij 
afleidt uit een feit of een stuk van het dossier dat hem regelmatig ter 
beoordeling is voorgelegd, niet automatisch tot de heropening van de 
debatten leidt  (3). 

Uw Hof preciseerde eveneens dat de rechter de heropening van de 
debatten niet dient te bevelen wanneer hij de gehele of gedeeltelijke 
afwijzing van de vordering laat steunen op feitelijke gegevens die aan 
zijn oordeel waren onderworpen  (4). 

Ook de recente rechtsleer is afgestapt van een te rigide benadering 
van het recht van verdediging en van de verplichting tot heropening van 
de debatten, om bij de toepassing van het beginsel van de tegenspraak 
soepelheid te vragen. Het recht van verdediging dient immers tele-
ologisch te worden benaderd ; men moet nagaan of het normdoel werd 
bereikt. 

Het normdoel van het recht van verdediging lijkt mij het “verrassings-
verbod” te zijn. Rechterlijke verrassingen moeten vermeden worden. 
Een partij mag inderdaad niet verschalkt worden. Dit betekent echter 
niet dat zij niet waakzaam moet blijven en het processuele verloop 
niet nauwgezet dient op te volgen. “Vigilantibus non dormientibus iura 
subveniunt”, luidt de oude maar nog steeds actuele rechtsspreuk : het 
recht komt op voor de waakzamen, niet voor de slapenden. Van een 
diligente procespartij mag immers worden verwacht dat zij anticipeert 
op een rechterlijke beslissing waarbij het standpunt van de tegenpartij 
wordt aanvaard.

Het criterium is derhalve het voorzienbaar karakter van het ambts-
halve opgeworpen middel. De rechter zal zich dus moeten onthouden een 
beslissing te nemen die partijen, gelet op de door hen aangehaalde stand-

  (1)  B. DeCoNINCk, “Actuele tendensen inzake proceseconomie : loyaal procederen in 
het civiele geding vanuit proceseconomisch perspectief”, in Actualia Vermogensrecht, 
Liber Amicorum Prof. Dr. G. Macours, Brugge, Die Keure, 2005, (727) 728.

  (2)  Zie Cass. 22 mei 2003, AR C.01.0490.F, AC 2003, nr. 314 ; Cass. 20 april 2007, AR 
C.06.0444.N, AC 2007, nr. 199.

  (3)  Zie de concl. van advocaat-generaal Henkes bij Cass. 28 mei 2009, AR C.09.0248.F, 
AC 2009, nr. 355, en de aldaar geciteerde rechtspraak van Uw Hof. 

  (4)  Cass. 11 jan. 1988, AR 5854, AC 1987-88, nr. 283 ; Cass. 1 feb. 2010, AR S.09.0064.N, AC 
2010, nr. 77, met concl. van advocaat-generaal Mortier.
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punten of argumenten, niet konden verwachten. Konden zij dergelijke 
beslissing wel verwachten, dan is er geen sprake van enige “rechterlijke 
verrassing”. Het normdoel van het recht van verdediging is immers in 
dit geval bereikt. 

Een ander nauw met deze problematiek verweven begrip is de “procesec-
onomie”. Deze wordt door K. Wagner aldus omschreven :

“Dit is een begrip dat meestal gebruikt wordt met een normatieve 
connotatie, namelijk als verplichting tot proceseconomisch handelen. 
Proceseconomisch handelen is gericht op een doelmatige toepassing van 
de procesregels met een redelijke en zo efficiënt mogelijke tijdsbesteding 
en arbeidsinzet voor rechter en partijen. Een traag en duur procesverloop 
is immers een “bron van onrecht”. 

De proceseconomie kan bijgevolg ook omschreven worden als de 
verplichting tot procesrechtelijke zuinigheid, waarbij zuinigheid niet te 
verwarren is met gierigheid of luiheid : zuinigheid dient hier begrepen 
te worden als het streven naar een zo goed mogelijk resultaat met een 
zo redelijk mogelijke inspanning. 

In zekere zin vormt de proceseconomie voor het gerecht de tegen-
hanger van wat het streven naar winstmaximalisatie voor het bedrijfs-
leven is. Een bedrijf streeft ernaar om met de beschikbare middelen 
een maximale winst te realiseren ; het gerecht en al zijn medewerkers 
dienen ernaar te streven om met de beschikbare middelen maximale 
gerechtigheid te realiseren. Maximale gerechtigheid heeft in deze context 
niet alleen betrekking op het streven naar rechtvaardige en inhoudelijk 
juridisch correcte uitspraken, maar ook op het bekomen van dergelijke 
uitspraken tegen aanvaardbare kosten voor de maatschappij en voor de 
partijen, en dit binnen een redelijke tijdpanne”  (1). 

Deze auteur wijst er verder op dat “de proceseconomie thans nagenoeg 
algemeen erkend (wordt) als een basisregel van het civiele geding”  (2). 

B. Deconinck wijst er met verwijzing naar prof. M. Storme op dat 
het begrip proceseconomie in hoofdorde de nadruk legt op het doel dat 
elk gerechtelijk geding op een zoveel als mogelijk snelle, goedkope 
en eenvoudige wijze naar zijn einddoel wordt gebracht d.w.z. met een 
minimum aan tijd, geld en arbeidsinzet voor rechter en partijen en 
dat het zich opdringt aan alle gebruikers of actoren van justitie, zowel 
partijen en advocaten als magistraten. Het normdoel van het civiele 
procesrecht is immers een doelmatig gebruik van de procesregels om het 
geding op een snelle, goedkope en eenvoudige wijze naar zijn einddoel te 
brengen  (3). 

Deze proceseconomie is aldus niet gebaat bij al te veel of nodeloze 
debatheropeningen. 

Ik meen dan ook dat de klassieke regel verfijnd kan worden : een 
heropening van de debatten lijkt mij niet nodig te zijn wanneer de 
partijen over het betreffende element reeds tegenspraak hebben 

  (1)  K. WagNer, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 
2007, 67-68.

  (2)  Ibid.
  (3)  B. DeCoNINCk, op. cit., 730-731.
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gevoerd of dat hadden kunnen doen. B. Allemeersch heeft het in dit 
verband over het “concept van de objectieve verwachting” : Het alge-
meen rechtsbeginsel van het recht van verdediging lijkt mij dan ook 
niet geschonden te worden wanneer een rechter zijn beslissing steunt op 
elementen waarvan de partijen, gelet op de aard van het geschil of het 
verloop van het processueel debat, mochten verwachten dat de rechter 
ze in zijn oordeel zou betrekken en waarover ze dus tegenspraak hebben 
of hadden kunnen voeren. Daarbij dient rekening te worden gehouden 
met de gewekte verwachtingen en de gerechtvaardigde belangen van 
partijen. 

“Als partijen zich hadden kunnen verwachten aan een bepaald middel 
maar nagelaten hebben daarover argumenten uit te wisselen, dan is er 
geen aanleiding tot een heropening van de debatten. Enige objectivering 
is hier aan de orde ; het gaat er niet zozeer om dat de betrokken partij zich 
effectief verwachtte aan de ambtshalve aanvulling, maar eerder dat zij 
geacht mag worden zich daaraan te verwachten. Achter dit concept van 
de objectieve verwachting schuilt (opnieuw) een doelgebonden analyse 
van de tegensprekelijkheidsnorm. Dat doel bestaat erin te beletten dat 
de partijen verrast worden door een bepaald element, door hun de gele-
genheid te geven zich daarover uit te spreken  (1)”.

Een arrest van Uw Hof van 24 maart 2006, dat weliswaar betrekking had 
op de problematiek van het “louter feitelijk middel”, lijkt mij een aanzet 
in de richting van die verfijning te hebben gegeven  (2). Het oordeelde 
dat het bestreden arrest, steunend op feiten die in het debat waren, de 
door de partijen aangevoerde redenen heeft aangevuld, en dat het hof 
van beroep het recht van verdediging niet heeft miskend “aangezien de 
partijen die feiten hebben kunnen bespreken”. Uw Hof gebruikte hier de 
bewoordingen “hebben kunnen bespreken” en niet “hebben besproken”. 
De mogelijkheid tot tegenspraak volstond dus, ongeacht of partijen 
van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. Ik meen aldus ook in 
dit arrest een toepassing van het voorzienbaarheidscriterium te mogen 
zien ; wanneer bepaalde gegevens regelmatig worden overgelegd aan de 
rechter en de partijen de gelegenheid gehad hebben zich daarover uit te 
spreken doch van die gelegenheid geen gebruik maken, dan kunnen zij 
moeilijk voorhouden verrast te worden door de rechter die wel met de 
betrokken gegevens rekening houdt. 

Uw Hof heeft de contouren van het recht van verdediging in de 
voormelde zin definitief verfijnd in een recent arrest van 29 september 
2011 ; dit arrest stelt immers dat “het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging niet (wordt) miskend wanneer een rechter zijn 
beslissing steunt op elementen waarvan de partijen, gelet op het verloop 
van het debat, mochten verwachten dat de rechter ze in zijn oordeel zou 
betrekken en waarover zij tegenspraak hebben kunnen voeren  (3)”. 

  (1)  B. ALLemeerSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2007, 308.

  (2)  Cass. 24 maart 2006, AR C.05.0360.F, AC 2006, nr. 173. 
  (3)  Cass. 29 sept. 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514. 
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In de huidige zaak hebben de appelrechters naar mijn mening de 
redelijke verwachtingen van partijen niet verschalkt. Door de appelrech-
ters werd ambtshalve beslist dat de vergoeding bepaald in artikel 9.2 van 
de tussen partijen gesloten overeenkomst de tegenprestatie uitmaakt 
van het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen en aldus vreemd 
is aan het door artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek omschreven 
strafbeding. Op basis van hetzelfde artikel 1226 van het Burgerlijk 
Wetboek werd immers door eiser voorgehouden dat voormelde contrac-
tuele bepaling wel een strafbeding inhield. Door de appelrechters worden 
aldus ambtshalve de door partijen aangevoerde redenen aangevuld op 
grond van de contractuele bepaling die reeds het voorwerp uitmaakte 
van het debat. Zij verwerpen het verweer van eiser en werpen ambts-
halve het onvervuld zijn van de voorwaarde van de ingeroepen wette-
lijke bepaling ter ondersteuning van het verweer van eiser op. Partijen 
konden zich, gelet op de aard van het geschil en het verloop van het 
debat, redelijkerwijze aldus verwachten aan een beoordeling over de 
aard en de draagwijdte van de in het debat zijnde contractuele bepaling, 
die nauw verweven was met de vorderingen van partijen, en over de al 
dan niet  toepasselijkheid van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek, 
en hebben of hadden hieromtrent tegenspraak kunnen voeren. 

Het onderdeel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden.

BeSprekINg VaN HeT TweeDe oNDerDeeL

Door artikel 9.2 van de overeenkomst uit te leggen als een bepaling die 
een vergoeding voorziet als tegenprestatie voor het recht om de overeen-
komst vóór het verstrijken van drie jaar te beëindigen, geven de appel-
rechters naar mijn mening van deze contractuele bepaling geen uitleg-
ging die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is.

Het onderdeel lijkt mij in zoverre feitelijke grondslag te missen.
Voor het overige lijken de grieven mij volledige afgeleid te zijn uit de 

tevergeefs aangevoerde miskenning van de bewijskracht van artikel 9.2 
van de overeenkomst zodat het onderdeel mij in zoverre niet ontvanke-
lijk lijkt te zijn.

Conclusie : Verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 11 april 2011.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 27 januari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.
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III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
eiser aanvoerde dat de vergoeding in artikel 9.2 van de managemento-
vereenkomst een strafbeding is in de zin van artikel 1226 Burgerlijk 
Wetboek en verzocht tot matiging van de krachtens dit beding verschul-
digde vergoeding. Het blijkt niet dat door de partijen werd aangevoerd 
dat dit beding een bedongen vergoeding is als tegenprestatie om de over-
eenkomst voortijdig te beëindigen en waarop artikel 1226 Burgerlijk 
Wetboek niet van toepassing zou zijn.

2. Door ambtshalve te beslissen dat de vergoeding vermeld in artikel 9.2 
van de overeenkomst een “vergoeding is bedongen als tegenprestatie 
voor het recht om de overeenkomst vóór het verstrijken van de drie jaar 
te beëindigen”, zonder hierover tegenspraak toe te laten, miskent het 
arrest het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Het onderdeel is gegrond.

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

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

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

22 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Vandewal, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en de heer Mahieu.

N° 193

1o kamer — 23 maart 2012
(D.11.0002.F)

1o Hoger Beroep. — TuCHTzakeN. — akTe VaN Hoger Beroep. — geeN 
VermeLDINg VaN De grIeVeN. — SaNCTIe. — VoorwaarDe.

2o CaSSaTIemIDDeLeN. — BurgerLIjke zakeN. — BeLaNg. — SuBSTITuTIe 
VaN moTIeVeN. — oNTVaNkeLIjkHeID.

1o De niet-naleving van de verplichting om in de akte van hoger beroep de 
grieven te vermelden, leidt alleen tot nietigheid van de akte indien zij de 
belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt. (Artt. 861 en 1057, 
7o, Ger. W.)
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2o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat niet tot 
cassatie kan leiden doordat de bestreden beslissing op grond van een door 
het Hof in de plaats gestelde reden naar recht verantwoord is  (1).

(D. T. orDe Der apoTHekerS)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Franstalige 
raad van beroep van de Orde der apothekers van 23 december 2010.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert de volgende twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 2 en 1057 van het Gerechtelijk Wetboek ;
 — de artikelen 21 tot 25 van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 

betreffende de Orde der apothekers ;
 — de artikelen 32 tot 36 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot regeling 

van de organisatie en de werking der raden van de Orde der apothekers.

Aangevochten beslissingen

De bestreden beslissing verklaart het hoofdberoep ontvankelijk.
De beslissing is gegrond op de sub 1.1 opgegeven redenen, en meer bepaald op de 

volgende overweging :
“Krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de in dit wetboek 

gestelde regels van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze 
geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing 
van de bepalingen van dit wetboek.

Dat artikel betekent dat een in het Gerechtelijk Wetboek gestelde regel niet van 
toepassing is op een welbepaalde rechtspleging wanneer die regel tegengesproken 
wordt of die rechtspleging anders georganiseerd is, hetzij door een vroegere, niet 
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepaling, hetzij door een latere wetsbepaling.

Dit is te dezen het geval.
Noch de artikelen 21 en volgende van het koninklijk besluit nr. 80 van 

10 november 1967 die de procedure van hoger beroep tegen de beslissingen van de 
provinciale raden van de Orde der apothekers regelen, noch de artikelen 32 en 
volgende van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot regeling van de organi-
satie en de werking der raden van de Orde der apothekers leggen de verplichting 
op tot uitdrukkelijke motivering van het hoger beroep.

Krachtens artikel 25, § 4, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967, 
nemen de raden van beroep kennis van het geheel van de zaak, zelfs indien enkel 
hoger beroep werd ingesteld door de apotheker.

  (1)  Cass. 26 sept. 2008, AR C.07.0416.N, AC 2008, nr. 510.
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Het ontbreken van een uitdrukkelijke motivering tast de intrinsieke geldig-
heid van de akte van hoger beroep niet aan — of die nu uitgaat van de apotheker 
dan wel van de voorzitter van de nationale raad die samen met de magistraat-
bijzitter van de nationale raad optreedt —, daar het tegensprekelijk debat de 
appellanten in de gelegenheid stelt hun grieven tegen de bestreden beslissing 
naar voren te brengen.

Het hoger beroep is ontvankelijk”.

Grieven

Krachtens artikel 1057, 7o, van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de akte van 
hoger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van de grieven, met 
uitzondering van het geval waarin het bij conclusie wordt ingesteld. Om aan die 
verplichting te voldoen, is het noodzakelijk maar voldoende dat de appellant zijn 
grieven tegen de bestreden beslissing vermeldt. Die vermelding moet klaar en 
duidelijk genoeg zijn om de geïntimeerde in staat te stellen zijn conclusie voor 
te bereiden en om de appelrechter in staat te stellen de draagwijdte ervan te 
beoordelen.

Artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de in dit wetboek gestelde 
regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze gere-
geld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechts-
beginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de 
bepalingen van dit wetboek.

Dat artikel impliceert dat een in het Gerechtelijk Wetboek gestelde regel niet 
van toepassing is op een welbepaalde rechtspleging wanneer die regel tegenge-
sproken wordt of de rechtspleging anders georganiseerd is, hetzij door een vroe-
gere, niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepaling, hetzij door een latere wetsbe-
paling. Bij gebrek aan andersluidende bepalingen zijn daarentegen de regels van 
het Gerechtelijk Wetboek van toepassing.

Het hoger beroep tegen de beslissingen van de provinciale raden van de Orde der 
apothekers wordt geregeld door de artikelen 21 tot 25 van het koninklijk besluit 
nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers en de artikelen 32 
tot 36 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot regeling van de organisatie 
en de werking der raden van de Orde der apothekers. Die teksten bevatten geen 
enkele bepaling die afwijkt van artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek.

De in artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde verplichting om de 
akte van hoger beroep met redenen te omkleden, is derhalve van toepassing op 
het hoger beroep tegen een beslissing van een provinciale raad van de Orde der 
apothekers.

De bestreden beslissing oordeelt echter dat uit de artikelen 21 en volgende van 
het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 en de artikelen 32 en volgende 
van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 volgt dat artikel 1057, 7o, van het 
Gerechtelijk Wetboek te dezen niet van toepassing is en dat het ontbreken van 
een uitdrukkelijke motivering de intrinsieke geldigheid van de akte van hoger 
beroep niet aantast, daar het tegensprekelijk debat de appellanten in de gelegen-
heid stelt hun grieven tegen de beroepen beslissing naar voren te brengen.

De bestreden beslissing die aldus uitspraak doet in algemene bewoordingen, 
vat de artikelen 21 tot 25 van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der apothekers en de artikelen 32 tot 36 van het konink-
lijk besluit van 29 mei 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der 
raden van de Orde der apothekers op als een afwijking van artikel 1057, 7o, van 
het Gerechtelijk Wetboek, hoewel die niet voorkomt in deze bepalingen (schen-
ding van de artikelen 21 tot 25 van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 
1967 en van de artikelen 32 tot 36 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970) en 
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weigert bijgevolg ten onrechte om artikel 1057, 7o, van het Gerechtelijk Wetboek 
toe te passen overeenkomstig het vereiste van artikel 2 van datzelfde wetboek 
(schending van de artikelen 2 en 1057, 7o, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor 
zover nodig, van de andere in het middel aangewezen bepalingen).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Artikel 1057, 7o, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de akte van hoger 
beroep, met uitzondering van het geval waarin het bij conclusie wordt 
ingesteld, op straffe van nietigheid de uiteenzetting van de grieven 
vermeldt.

Overeenkomstig artikel 861 Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter 
evenwel een proceshandeling alleen dan nietig verklaren indien het 
aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen 
schaadt van de partij die de exceptie opwerpt.

De bestreden beslissing stelt vast dat de voorzitster van de nationale 
raad van de Orde der apothekers, samen met de magistraat-bijzitter 
optredend, hoger beroep heeft ingesteld, dat de partijen conclusies en 
aanvullende conclusies hebben uitgewisseld en dat zij zijn gehoord op 
een openbare terechtzitting.

De bestreden beslissing wijst erop dat, krachtens artikel 25, § 4, van 
het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde 
der apothekers, de raden van beroep kennisnemen van het geheel van de 
zaak, zelfs indien enkel hoger beroep werd ingesteld door de apotheker, 
en beslist dat “het ontbreken van een uitdrukkelijke motivering de 
intrinsieke geldigheid van de akte van hoger beroep niet aantast, daar 
het tegensprekelijk debat de appellanten in de gelegenheid stelt hun 
grieven tegen de bestreden beslissing naar voren te brengen”.

Uit die redenen volgt dat, volgens de raad van beroep, het ontbreken 
van een uitdrukkelijke motivering van de akte van hoger beroep de 
belangen van de eiser niet heeft geschaad.

De beslissing dat het hoger beroep ontvankelijk is, wordt dus verant-
woord door een rechtsgrond die is afgeleid uit artikel 861 Gerechtelijk 
Wetboek.

Het middel dat, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden, heeft 
geen belang en is derhalve niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

23 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de heer De Bruyn.

ARREST-2012-03.indb   769 13/02/13   20:34



770 ARRESTEN VAN CASSATIE 27.3.12 - N° 194

N° 194

2o kamer — 27 maart 2012
(P.11.1370.N)

wegVerkeer. — wegVerkeerSweT. — weTSBepaLINgeN. — arTIkeL 59. — 
arTIkeL 59, § 4. — ToeSTeLLeN geBruIkT Voor aDemTeST eN aDemaNaLySe. — 
BepaLINgeN VaSTgeSTeLD Door De koNINg. — VaSTSTeLLINg VaN De BIjzoNDere 
geBruIkSmoDaLITeITeN. — moDeLgoeDkeurINg. — aLgemeNe INSpeCTIe VaN De 
meTroLogIe. — BeVoegDHeID.

Geen wettelijke bepaling staat er aan in de weg dat de Algemene Inspectie van 
de Metrologie krachtens artikel 4, derde lid, juncto artikel 4, zesde lid, KB 
1991 Ademanalysetoestellen zelf een modelgoedkeuring verleent op basis van 
proeven die zij zelf heeft uitgevoerd  (1).

(V.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef :

1. Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis op 17 juni 2011 in 
hoger beroep gewezen door de correctionele rechtbank te Brugge.

De eiser in cassatie is vervolgd wegens overtreding van de artikelen 34, 
§ 2, 1o en 38, § 1, 1o, Wegverkeerswet in bijzondere herhaling.

De eiser werd op 30 oktober 2009 onderworpen aan een ademtest met 
positief resultaat, gevolgd door een ademanalyse met ongeldig resultaat. 
Het afgenomen bloedstaal gaf als uitslag 2.01g alcohol per liter bloed. 
De ademtest werd uitgevoerd met de Dräger Alcotest 8510BE7410PAF4 
met serienummer ARXK-0107, waarvoor een modelgoedkeuring werd 
verkregen op 31 januari 2005 en waartoe nog een ijkcertificaat werd 
verleend met 18 juni 2010 als uiterste geldigheidsdatum.

2. Het enig cassatiemiddel voert de schending aan van de artikelen 59, 
§ 4 en 62, lid 2, Wegverkeerswet en van de desbetreffende bepalingen in de 
uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de ademanalysetoestellen  (2) 
en de ademtesttoestellen  (3).

De geviseerde artikelen van de Wegverkeerswet bepalen :
“De toestellen gebruikt voor de ademtest en voor de ademanalyse 

moeten gehomologeerd zijn, op kosten van de fabrikanten, invoerders of 
verdelers die de homologatie aanvragen, overeenkomstig de bepalingen 
vastgesteld door de Koning die bovendien bijzondere gebruiksmodali-
teiten van deze toestellen kan vaststellen” (artikel 59, § 4).

“De vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen die door 
bemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, hebben 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
  (2)  Artikelen 2, 3 en 4 van het Koninklijk Besluit van 18 februari 1991 betreffende de 

analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveo-
laire lucht, BS 1 maart 1991.

  (3)  Artikelen 3, 4 en 5 van het Koninklijk Besluit van 18 februari 1991 betreffende de 
ademtesttoestellen die het niveau van de alcoholopname in de uitgeademde alveolaire 
lucht aangeven, BS 1 maart 1991.
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bewijskracht zolang het tegendeel niet is bewezen, wanneer het gaat om 
overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten” (artikel 62, 
lid 2).

In zoverre het middel de schending van artikel 62, lid 2, Wegver-
keerswet aanvoert, is het niet ontvankelijk. De eiser in cassatie laat 
immers na te preciseren hoe en waardoor de appelrechters deze bepaling 
zouden hebben geschonden. Bovendien heeft deze bepaling inzonderheid 
betrekking op snelheidsmeters die ingezet worden ter opsporing van 
snelheidsovertredingen.

3. Het middel komt op tegen het oordeel van de appelrechters omtrent 
het verweer dat er geen bewijs van goedkeuring van het gehanteerde 
meettoestel door de bevoegde instanties voorligt. Volgens de eiser kon 
niet rechtsgeldig worden beslist dat de modelgoedkeuring van het toestel 
regelmatig verleend werd door de Algemene Inspectie van de Metrologie 
en niet door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). De 
omstandigheid dat het BIVV de uitvoering van sommige voorafgaande 
proeven aan andere instanties mag toevertrouwen, kan niet impliceren 
dat de modelgoedkeuring kan worden verleend na proeven uitgevoerd 
in het laboratorium van de Dienst Metrologie die de goedkeuringsverle-
nende instantie is.

4. Artikel 59, § 4, Wegverkeerswet legt de specifieke uitvoering van 
de homologatie van ademtest- en ademanalysetoestellen in handen van 
de Koning. Te dezen bestaat er geen twijfel dat het koninklijk besluit 
van 21 april 2007  (1) nog niet van toepassing is. Als overgangsregel werd 
daarbij bepaald dat de modelgoedkeuringen die voor de inwerkingtreding 
van dat besluit werden afgeleverd, geldig blijven tot 31 december 2012 
(art. 31). Derhalve zijn te dezen voornoemde besluiten van 18 februari 
1991 toepasselijk ; het Hof heeft reeds beslist dat een ademanalysetoestel 
waarmee, zoals in de voorliggende zaak, ook ademtests werden uitge-
voerd, onderworpen zijn aan het koninklijk besluit betreffende de adem-
analysetoestellen  (2). Het KB 1991 Ademanalysetoestellen vormt aldus 
de te toetsen norm.

Artikel 4, lid 1, KB 1991 Ademanalysetoestellen bepaalt dat de voor-
afgaande proeven van modelgoedkeuring, eerste ijk, herijk en techni-
sche controle uitgevoerd moeten worden door het BIVV onder het hoger 
toezicht van de Algemene Inspectie van de Metrologie. Overeenkomstig 
het derde lid van hetzelfde artikel mag het BIVV evenwel de uitvoe-
ring van sommige voorafgaande proeven van modelgoedkeuring toever-
trouwen aan andere instellingen of laboratoria, voor zover de meet- 
en proefapparatuur van deze instellingen en laboratoria vooraf goed 
bevonden werd door de Algemene Inspectie van de Metrologie. Boven-
dien moet deze “uitbesteding” steeds plaatsgrijpen onder verantwoor-
delijkheid en toezicht van het BIVV zelf en onder het hoger toezicht 
van de Algemene Inspectie van de Metrologie. Het BIVV kan hiervan 
uitsluitend gebruik maken in het geval van een modelgoedkeuring en 

  (1)  Koninlijk Besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de adema-
nalysetoestellen, BS 2 mei 2007.

  (2)  Cass. 8 mei 2007, AR P.06.1688.N, AC 2007, nr. 230.
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niet bij ijkingen en technische controles. De modelgoedkeuring wordt 
verleend door de Algemene Inspectie van de Metrologie op basis van de 
meet-, proef- en onderzoeksverslagen van het BIVV en eventueel van de 
andere instellingen en laboratoria. (artikel 4, lid 6).

Uit deze in samenhang gelezen bepalingen vermogen ten aanzien van 
het BIVV geen beperkingen worden geconcludeerd. De enige reglemen-
taire restrictie is de goedkeuring van de apparatuur door de Algemene 
Inspectie van de Metrologie. Derhalve leidt het cassatiemiddel uit de 
lezing van artikel 4 KB 1991 Ademanalysetoestellen ten onrechte af 
dat de Algemene Inspectie van de Metrologie geen proeven in eigen 
laboratorium zou mogen uitvoeren. Geen wettelijke bepaling staat er 
aan in de weg dat de Algemene Inspectie van de Metrologie krachtens 
artikel 4, lid 3 juncto artikel 4, lid 6, KB 1991 Ademanalysetoestellen zelf 
een modelgoedkeuring verleent op basis van proeven die zij zelf heeft 
uitgevoerd.

5. De eiser verwijst naar het arrest van het Hof van 26 november 2008  (1). 
Dit arrest betreft echter de herijking die naar luid van artikel 4, lid 8, KB 
1991 Ademanalysetoestellen om de twaalf maanden moet plaatsvinden. 
Te dezen is enkel de modelgoedkeuring aan de orde en het derde en het 
zesde lid van voormeld artikel 4 hebben betrekking op dergelijke model-
goedkeuring. De eiser gaat voorbij aan het in voornoemd KB gemaakte 
onderscheid tussen de modelgoedkeuring enerzijds en de ijking van de 
toestellen anderzijds.

De beslissing van de appelrechters dat het op grond van artikel 4, lid 6, 
KB 1991 Ademanalysetoestellen wettelijk geoorloofd is dat de Algemene 
Inspectie van de Metrologie als goedkeuringsverlenende instantie de 
proeven van modelgoedkeuring in eigen laboratorium en geaccredi-
teerde bureaus laat uitvoeren, is om de hoger aangehaalde redenen dan 
ook naar recht verantwoord.

Er bestaat geen aanleiding tot het aanvoeren van ambtshalve middelen.
6. Conclusie : verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Brugge van 17 juni 2011.

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

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 20 februari 2012 ter 
griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

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

  (1)  Cass. 26 november 2008, AR P.08.1293.F, AC 2008, nr. 672, met concl. adv.-gen 
Vandermeersch in Pas., 2008, nr. 672.
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II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 59, § 4, en 62, tweede 
lid Wegverkeerswet, de artikelen 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit 
van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van 
de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht (hierna KB 
1991 Ademanalysetoestellen) en de artikelen 3, 4 en 5 van het koninklijk 
besluit van 18 februari 1991 betreffende de ademtesttoestellen die het 
niveau van de alcoholopname in de alveolaire lucht aangeven (hierna 
KB 1991 Ademtesttoestellen) : de veroordeling van de eiser steunt op 
een meting die werd uitgevoerd met een ademanalysetoestel waarvan 
de modelgoedkeuring niet regelmatig verliep ; deze goedkeuring steunde 
niet op proeven die het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid 
(hierna : BIVV) zelf uitvoerde, maar wel op proeven die de Dienst Metro-
logie in eigen labo verrichtte.

2. Artikel 4, eerste lid, KB 1991 Ademanalysetoestellen bepaalt dat 
de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring, eerste ijk, herijk, en 
technische controle uitgevoerd moeten worden door het BIVV onder het 
hoger toezicht van de Algemene Inspectie van de Metrologie.

3. Overeenkomstig het derde lid van hetzelfde artikel mag het BIVV 
evenwel de uitvoering van sommige voorafgaande proeven van model-
goedkeuring toevertrouwen aan andere instellingen en laboratoria, voor 
zover de meet- en proefapparatuur van deze instellingen en laboratoria 
vooraf goed bevonden werd door de Algemene Inspectie van de Metro-
logie.

4. Overeenkomstig artikel 4, zesde lid, KB 1991 Ademanalysetoestellen 
wordt de modelgoedkeuring verleend door de Algemene Inspectie voor 
Metrologie op basis van de meet-, proef- en onderzoeksverslagen van het 
BIVV en eventueel van de andere instellingen en laboratoria.

5. Uit deze in samenhang gelezen bepalingen volgt niet dat ten aanzien 
van het BIVV, bij het toevertrouwen van voorafgaande proeven aan 
sommige instellingen of laboratoria beperkingen worden opgelegd, 
onder voorbehoud van de goedkeuring van de apparatuur door de Alge-
mene Inspectie van de Metrologie. Geen wettelijke bepaling staat er 
aan in de weg dat de Algemene Inspectie van de Metrologie krachtens 
artikel 4, derde lid, juncto artikel 4, zesde lid, KB 1991 Ademanalysetoe-
stellen zelf een modelgoedkeuring verleent op basis van proeven die zij 
zelf heeft uitgevoerd. 

Het middel dat ervan uitgaat dat de Algemene Inspectie van de Metro-
logie geen proeven in eigen laboratorium zou mogen uitvoeren, faalt 
naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over 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.
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Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 maart 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 De Groote 
(bij de balie te Brugge).

N° 195

2o kamer — 27 maart 2012
(P.11.1661.N)

1o wegVerkeer. — wegVerkeerSweT. — weTSBepaLINgeN. — arTIkeL 59. — 
arTIkeL 59, § 4. — ToeSTeLLeN geBruIkT Voor aDemTeST eN aDemaNaLySe. — 
BepaLINgeN VaSTgeSTeLD Door De koNINg. — VaSTSTeLLINg VaN De BIjzoNDere 
geBruIkSmoDaLITeITeN. — koNINkLIjke BeSLuITeN VaN 18 feBruarI 1991 eN 21 
aprIL 2007. — ToepaSSINg.

2o weTTeN. DeCreTeN. orDoNNaNTIeS. BeSLuITeN. — werkINg IN De 
TIjD eN IN De ruImTe. — werkINg IN De TIjD. — ToeSTeLLeN geBuIkT Voor aDem-
TeST eN aDemaNaLySe. — BepaLINgeN VaSTgeSTeLD Door De koNINg. — VaST-
STeLLINg VaN De BIjzoNDere geBruIkSmoDaLITeITeN. — koNINkLIjke BeSLuITeN 
VaN 18 feBruarI 1991 eN 21 aprIL 2007. — ToepaSSINg.

1o en 2o Artikel 29 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de 
ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen heft het koninklijk besluit 
van 18 februari 1991 betreffende de ademanalysetoestellen voor de meting 
van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, met inbegrip 
van de bijlage, op ; dit geldt ook met betrekking tot de toestellen die bij de 
inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 21 april 2007, waren goedge-
keurd krachtens het opgeheven koninklijk besluit, en waarvan deze model-
goedkeuring geldig blijft tot 31 december 2012 ; het is niet tegenstrijdig eens-
deels te oordelen dat de beoordeling van de foutenmarges dient te gebeuren 
op basis van het koninklijk besluit van 21 april 2007 en anderdeels vast te 
stellen dat omtrent de afronding van het analyseresultaat het opgeheven 
koninklijk besluit van 18 februari 1991 daaromtrent wel een specifieke bepa-
ling bevat  (1).

(ProCureur DeS koNINgS Te DeNDermoNDe T. D.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef :

[1]
De beklaagde, verweerder, werd door de appelrechters vrijgesproken 

voor de telastlegging alcoholintoxicatie die zich zou hebben voorgedaan 
op 16 juli 2008. 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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Het enige cassatiemiddel dat door het openbaar ministerie wordt 
aangevoerd, is gericht tegen de vrijspraak.

Dat middel voert meer bepaald schending aan van : 

 — de artikelen 1, 5 en 31 van het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 
betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen, 

 — artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 18 februari 1991 betreffende 
de ademanalysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht, 

 — artikel 4.2.2 van de bijlage 1 bij het Koninklijk Besluit van 18 februari 
1991 betreffende de ademanalysetoestellen voor de meting van de alco-
holconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, 

 — artikel 59, § 3 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie 
over het wegverkeer (Wegverkeerswet),

 — de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en

 — artikel 149 van de Gecoördineerde Grondwet.

[2]

Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat het toestel 
dat door de verbalisanten was gehanteerd ARWF-0426 met goedkeurings-
nummer P010203-B-4, werd geijkt op 31 oktober 2007 en geldig was tot 
8 oktober 2008.

Tevens blijkt — zulks werd niet betwist — dat de modelgoedkeuring 
van het toestel dat was gebruikt door de verbalisanten dateert van 
31 januari 2005.

Deze modelgoedkeuring werd bekomen overeenkomstig het Konink-
lijk Besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor 
de meting van alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.

Dat koninklijk besluit werd opgeheven door artikel 29 van het 
Koninklijk Besluit 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de 
ademanalysetoestellen ; artikel 29 bepaalt : “Het koninklijk besluit van 
18 februari 1991 betreffende de ademtesttoestellen die het niveau van 
de alcoholopname in de uitgeademde alveolaire lucht aangeven en het 
koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen 
voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire 
lucht worden opgeheven.”

Evenwel bepaalt artikel 31 van het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 
betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen : “De 
modelgoedkeuringen die afgeleverd werden vóór de inwerkingtreding 
van onderhavig besluit blijven geldig tot 31 december 2012.”

De appelrechters leiden daaruit op correcte wijze af dat de modelgoed-
keuring — hoewel verleend vóór de inwerkingtreding van het KB van 
21 april 2007 — te dezen geldig bleef.

[3]

Voor de appelrechters rees de vraag of de maximale afwijking waarin 
het KB van 21 april 2007 voorziet toepassing diende te vinden dan wel 
de maximale afwijking waarin het vroegere KB van 18 februari 1991 
voorzag.
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In casu bedroeg de weerhouden hoeveelheid alcohol bij de controle 
van de verweerder 0,66 mg/l. (tweede analyse), terwijl de eerste analyse 
0,71mg/l aangaf.

Bij toepassing van het KB van 21 april 2007 bedraagt in dat geval de 
maximale afwijking 7,50% (zulks ingevolge artikel 4.3.3 van bijlage 2 bij 
het KB van 21 april 2007) terwijl de maximale afwijking 10% bedraagt 
ingevolge artikel 4.2.1 van bijlage 1 bij het KB van 18 februari 1991 (en 
dus niet art. 4.2.2 zoals ten onrechte aangeduid in de memorie).

Het openbaar ministerie had voor de appelrechters aangevoerd dat de 
maximale afwijking waarin de bijlage bij het KB van 18 februari 1991 
voorzag — met name van 10% — toepassing kon vinden (merk op dat de 
appelrechters op het vierde blad van het bestreden vonnis ten onrechte 
voorhouden dat het openbaar ministerie het standpunt zou hebben inge-
nomen dat “in casu het KB van 21 april 2007, dat een maximale afwijking 
van 10% voorziet, van toepassing zou zijn”). 

Zoals blijkt uit de conclusie van het openbaar ministerie (p. 3) neerge-
legd ter zitting van 22 februari 2011, had het openbaar ministerie betoogd 
dat het afwijkingspercentage van 10% overeenkomstig artikel 4.2.1 van 
de bijlage 1 bij het KB van 18 februari 1991 toepassing diende te vinden 
vermits de modelgoedkeuring dateert van voor de inwerkingtreding van 
het KB van 21 april 2007.

Het bestreden vonnis oordeelt evenwel dat, hoewel de modelgoed-
keuring geldig bleef, “de beoordeling van de foutmarges van deze 
toestellen dient te gebeuren op basis van het KB van 21 april 2007. De 
maximale afwijking voor het ten tijde van de vaststellingen gebruikte 
toestel bedroeg bijgevolg 7,5% en niet 10%” (vierde blad, in fine, van het 
bestreden vonnis).

Dat discussiepunt was cruciaal, omdat bij toepassing van het afwij-
kingspercentage van 10% de betrokkene niet aan een derde controle had 
moeten worden onderworpen hetgeen wel nodig bleek bij het hanteren 
van de foutenmarge van 7,5% zoals toegepast door de appelrechters.

[4]
Het middel is in eerste instantie tegen de beslissing van de appelrech-

ters gericht die oordelen gebruik te moeten maken van het toegestane 
percentage van de maximale afwijking zoals bepaald op basis van het KB 
van 21 april 2007.

Meer bepaald voert het middel aan dat de ademanalysatoren die een 
geldige modelgoedkeuring hadden op het ogenblik van de inwerkingtre-
ding van het KB van 21 april 2007 verder konden gebruikt worden onder 
dekking van de oude modelgoedkeuring en de ijking conform de bepa-
lingen van het KB van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen 
voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire 
lucht.

Volgens het middel werden de modelgoedkeuringen die overeenkom-
stig artikel 31 van het KB van 21 april 2007 geldig blijven tot 31 december 
2012 immers verstrekt op basis van het KB van 18 februari 1991, inclusief 
de toegelaten foutenmarges waaraan de ademanalysatoren bij hun goed-
keuring en ijking dienden te voldoen.
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Artikel 31 van het KB van 21 april 2007 verhindert volgens de eiser in 
cassatie dan ook dat ieder ademanalysetoestel vanaf de inwerkingtre-
ding van het KB van 21 april 2007 aan de bijlagen bij dat KB zou dienen 
te voldoen.

De appelrechters konden volgens de eiser dan ook niet oordelen dat de 
modelgoedkeuring geldig blijft maar de beoordeling van de foutenmarges 
dient te gebeuren op basis van het KB van 21 april 2007 en evenmin dat 
een derde ademanalyse diende uitgevoerd te worden, waardoor de appel-
rechters volgens de eiser artikel 59, § 3 Wegverkeerswet zouden hebben 
geschonden.

In ondergeschikte orde voert de eiser in cassatie nog aan dat het 
bestreden vonnis met een tegenstrijdigheid zou zijn behept.

Het bestreden vonnis oordeelt enerzijds dat de beoordeling van de 
foutmarges dient te gebeuren op basis van het KB van 21 april 2007 en 
anderzijds dat omtrent de afronding van het analyseresultaat — anders 
dan het geval was met het KB van 21 april 2007 — het opgeheven KB 
van 18 februari 1991 daaromtrent wel een specifieke bepaling bevatte ; 
de appelrechters zouden aldus ten onrechte conform dat laatste KB van 
18 februari 1991 hebben afgerond naar een lagere waarde.

Aldus zouden de appelrechters artikel 149 Grondwet hebben geschonden 
vermits men toepassing maakte van een bepaling uit het KB van 
18 februari 1991 waarvan ze eerder oordeelden dat het niet meer van 
toepassing was. 

Bijgevolg dienden de appelrechters zich volgens de eiser in cassatie te 
houden aan de algemeen gangbare principes inzake afronding, hetgeen 
betekent dat “naar het hogere decimaal wordt afgerond wanneer het 
af te ronden getal groter of gelijk is aan 5 en naar het lagere decimaal 
indien het af te ronden getal kleiner is dan 5.”

[5]
Zoals reeds aangestipt, oordelen de appelrechters terecht dat de 

modelgoedkeuring — hoewel verleend vóór de inwerkingtreding van het 
KB van 21 april 2007 — geldig bleef. (artikel 31 KB 21 april 2007)

Zoals eveneens reeds vermeld bepaalt artikel 29 van het KB van 21 april 
2007 : “Het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de adem-
testtoestellen die het niveau van de alcoholopname in de uitgeademde 
alveolaire lucht aangeven en het koninklijk besluit van 18 februari 1991 
betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcen-
tratie in de uitgeademde alveolaire lucht worden opgeheven.” 

Deze bepaling is op zich duidelijk en houdt in dat de beide KB’s van 
18 februari 1991 géén toepassing meer kunnen krijgen vermits ze zijn 
opgeheven.

In de mate waarin het middel desondanks aanvoert dat de bepalingen 
van het KB van 18 februari 1991 betreffende de foutenmarges nog steeds 
toepassing kunnen vinden, gaat het in tegen de duidelijke bepaling van 
artikel 29 van het KB van 21 april 2007.

Bovendien bepaalt artikel 26 van het KB van 21 april 2007 : “Aan de 
betrokkene moet worden uitgelegd dat hij een tweede ademanalyse mag 
vragen, dat bij een eventueel verschil tussen de twee resultaten van 
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meer dan de in bijlage 2 bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften een 
derde ademanalyse wordt uitgevoerd, en dat indien de drie verschillen 
tussen die drie resultaten groter zijn dan de voormelde nauwkeurig-
heidsvoorschriften, een bloedproef wordt uitgevoerd.”

Dit artikel verwijst derhalve uitdrukkelijk naar de nauwkeurigheids-
voorschriften uit de bijlage 2 bij het KB van 21 april 2007.

Daarom moest m.i. in dit geval inderdaad toepassing worden gemaakt 
van artikel 4.3.3 van bijlage 2 bij het KB van 21 april 2007 dat luidt : “4.3.3. 
Voor de analysatoren in gebruik.

De maximum toegelaten fouten op iedere aanwijzing zijn in plus of 
min :

 — 0,03 mg/l voor iedere ethanolconcentratie lager dan 0,4 mg/l lucht
 — 7,5% in relatieve waarde voor iedere ethanolconcentratie vanaf 

0,4 mg/l tot 1,0 mg/l lucht
 — 15% in relatieve waarde voor iedere ethanolconcentratie vanaf 

1,0 mg/l tot 2,0 mg/l lucht
 — 30% in relatieve waarde voor iedere ethanolconcentratie vanaf 

2,0 mg/l tot 3,0 mg/l lucht.”
Het feit dat ingevolge artikel 31 van het KB van 23 april 2007 de model-

goedkeuringen die afgeleverd werden vóór de inwerkingtreding van dat 
besluit geldig blijven tot 31 december 2012, heeft, in samenhang gelezen 
met voormeld, artikel 26 van dat KB tot gevolg dat de afwijkingsmarges 
van artikel 4.3.3. van bijlage 2 bij dat besluit en dat betrekking heeft op 
analysatoren “in gebruik” moeten worden gehanteerd.

Indien men had gewild dat in geval van controle met een toestel 
waarvan een modelgoedkeuring was afgeleverd voor de inwerkingtreding 
van het KB van 23 april 2007, de afwijkingsmarges van het vorige KB van 
18 februari 1991 nog zouden blijven gelden, dan had men zulks uitdruk-
kelijk moeten bepalen.

Bovendien gaat de visie van de eiser in cassatie ook in tegen artikel 2 
Strafwetboek vermits men als het ware beoogt de oudere, strengere 
strafbepaling toe te passen spijts het beginsel van de retroactiviteit van 
de zachtere strafwet  (1).

Toepassing van de voor de verweerder minder voordelige marge van 
10% zoals bepaald in artikel 4.2.1 van bijlage 1 bij het KB van 18 februari 
1991, had inderdaad niet tot gevolg gehad dat de verweerder nog diende 
te worden onderworpen aan een derde controle hetgeen wel nodig was — 
doch in casu ten onrechte niet is gebeurd — na toepassing van de marge 
van 7,5% zoals bepaald in artikel 4.3.3 van de bijlage bij het KB van 
21 april 2007.

Het middel kan bijgevolg in zoverre niet worden aangenomen.
[6]
Wat de in ondergeschikte orde aangevoerde grief betreft, is het niet 

tegenstrijdig enerzijds te oordelen dat de beoordeling van de foutmarges 

  (1)  Cass. 26 februari 2002, AR P.00.1034.N, RW 2002-2003, 134 met concl. O.M. ; B. SprIeT, 
“Het strafrechtelijk retroactiviteitsbeginsel toegepast op een gunstige wijziging van de 
uitvoeringsreglementering”, in Liber Amicorum A. Vandeplas, 349-378.
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diende te gebeuren op basis van het KB van 21 april 2007 en anderzijds 
vast te stellen dat omtrent de afronding van het analyseresultaat het 
opgeheven KB van 18 februari 1991 daaromtrent wel een specifieke 
bepaling bevatte.

Artikel 149 Grondwet is derhalve niet geschonden.

Dit laatste geldt overigens nog des te meer nu de appelrechters ook 
verduidelijken waarom de afrondingsregel van het KB van 18 februari 
1991 in geval van absolute gelijkheid kan worden toegepast, met name 
omdat voor dit specifieke geval het KB van 21 april 2007 niets bepaalt en 
het de bedoeling was van het KB van 21 april 2007 de vroegere beide KB’s 
van 18 februari 1991 samen te brengen in één koninklijk besluit.

Tenslotte is het maar de vraag — ook al is zulks niet relevant voor 
de beoordeling van hetgeen in ondergeschikte orde in het middel werd 
aangevoerd, met name de schending van artikel 149 Grondwet — of er 
inderdaad wel een algemeen gangbaar principe inzake afronding bestaat, 
“luidens welk naar het hogere decimaal wordt afgerond wanneer het af 
te ronden getal groter of gelijk is aan 5 en naar het lagere decimaal 
indien het af te ronden getal kleiner is dan 5” zoals de eiser in cassatie 
aanvoert.

[7]

Ambtshalve middelen zijn niet aan te reiken.

Conclusie : Verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Dendermonde van 20 september 2011.

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

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 20 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie ter griffie neergelegd.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, artikel 59, § 3, Wegver-
keerswet, de artikelen 1, 5 en 31 van het koninklijk besluit van 21 april 
2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen, 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de 
ademanalysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in 
de uitgeademde alveolaire lucht, artikel 4.2.2 (lees : artikel 4.2.1) van de 
bijlage 1 bij het voormelde koninklijk besluit van 18 februari 1991.
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Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert aan dat het koninklijk besluit van 18 februari 
1991 werd opgeheven door het artikel 29 van het koninklijk besluit van 
21 april 2007, dat in werking trad op 12 mei 2007, en dat de modelgoedkeu-
ringen die afgeleverd werden voor de inwerkingtreding van dit besluit 
geldig blijven tot 31 december 2012 ; hieruit volgt dat de toestellen die 
een geldige modelgoedkeuring hadden op het ogenblik van de inwerking-
treding van het genoemde koninklijk besluit van 21 april 2007, verder 
konden worden gebruikt onder de dekking van de oude modelgoedkeu-
ring en de ijking conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 
18 februari 1991 ; het vonnis oordeelt dan ook onterecht dat de beoorde-
ling van de foutmarges dient te gebeuren op basis van het koninklijk 
besluit van 21 april 2007 en dat dus een derde ademanalyse diende te 
worden afgenomen. 

3. Artikel 29 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de 
ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen heft het koninklijk besluit 
18 februari 1991 betreffende de ademanalysetoestellen voor de meting van 
de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, met inbegrip 
van de bijlage, op. Dit geldt ook met betrekking tot de toestellen die bij 
de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 21 april 2007, waren 
goedgekeurd krachtens het opgeheven koninklijk besluit, en waarvan 
deze modelgoedkeuring geldig blijft tot 31 december 2012.

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

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert een tegenstrijdigheid aan in de motivering 
doordat het bestreden vonnis enerzijds oordeelt dat “de beoordeling van 
de foutmarges dient te gebeuren op basis van het KB van 21 april 2007” 
terwijl het anderzijds stelt dat met betrekking tot de afronding van het 
analyseresultaat “het opgeheven KB van 18 februari 1991 daaromtrent 
wel een specifieke bepaling” bevat en het dus deze bepaling toepast ; het 
bestreden vonnis had toepassing moeten maken van de algemeen gang-
bare principes inzake afronding, en met name dat afgerond wordt naar 
een hoger decimaal indien het af te ronden getal vijf is of hoger is dan 
vijf en naar een lager decimaal indien het af te ronden getal kleiner is 
dan vijf.

Het is niet tegenstrijdig eensdeels te oordelen dat de beoordeling van 
de foutenmarges dient te gebeuren op basis van het KB van 21 april 2007 
en anderdeels vast te stellen dat omtrent de afronding van het analy-
seresultaat het opgeheven KB van 18 februari 1991 daaromtrent wel een 
specifieke bepaling bevat. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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. 
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

27 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Impe 
(bij de balie te Dendermonde).

N° 196

2o kamer — 27 maart 2012
(P.11.1701.N)

1o DouaNe eN aCCIjNzeN. — maCHTIgINg ToT VISITaTIe. — moTIVerINg Door 
De reCHTer IN De poLITIereCHTBaNk.

2o oNDerzoek IN STrafzakeN. — DouaNe eN aCCIjNzeN. — maCHTIgINg 
ToT VISITaTIe VaN HuIzeN, erVeN eN paNDeN. — moTIVerINg Door De reCHTer IN 
De poLITIereCHTBaNk.

3o DouaNe eN aCCIjNzeN. — maCHTIgINg ToT VISITaTIe. — BeoorDeLINg 
Door De reCHTer IN De poLITIereCHTBaNk.

4o oNDerzoek IN STrafzakeN. — DouaNe eN aCCIjNzeN. — maCHTIgINg 
ToT VISITaTIe VaN HuIzeN, erVeN eN paNDeN. — BeoorDeLINg Door De reCHTer 
IN De poLITIereCHTBaNk.

1o en 2o Uit het arrest nr. 10/2011 van 27 januari 2011 van het Grondwettelijk 
Hof volgt dat de door de artikelen 197 en 198, § 3, AWDA bedoelde machti-
ging tot visitatie van huizen, erven en panden van particulieren uitdrukke-
lijk moet worden gemotiveerd ; aan die vereiste is voldaan indien de machti-
ging, die door haar aard uitsluitend betrekking kan hebben op douane- en 
accijnsaangelegenheden en bijgevolg steeds een beperkt karakter heeft, 
vermeldt in het kader van welk onderzoek, voor welke woning en aan welke 
persoon of personen ze wordt verleend, evenals op een wijze die beknopt mag 
zijn de reden waarom ze noodzakelijk is  (1).

3o en 4o Artikel 198, § 3, AWDA bepaalt dat in de gevallen dat machtiging van 
de rechter in de politierechtbank wordt vereist, de schriftelijke aanvraag 
moet worden gedaan door een ambtenaar van ten minste de graad van 
controleur en dat de rechter de gevraagde machtiging niet mag weigeren, 
tenzij op gegronde vermoedens dat zij zonder genoegzame redenen mocht 
worden gevorderd ; deze bepaling belet de rechter in de politierechtbank 
die wordt verzocht om een machtiging te verlenen tot visitatie van huizen, 
erven en panden van particulieren, niet om in het licht van de hem voorge-
legde omstandigheden de noodzakelijkheid te beoordelen van de gevraagde 
aantasting van het grondwettelijk beginsel van de onschendbaarheid van de 
woning (2).

  (1), (2)  Zie de concl. van het O.M.
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(EXeCuTIVe CoNSuLTaNCy SerVICeS N.V. e.a.  
T. BeLgISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef :

1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest dat op 14 september 
2001 werd gewezen door het hof van beroep te Antwerpen, correctionele 
kamer. De vervolgde feiten kunnen als petroleumfraude worden gecata-
logeerd en situeren zich in de periode tussen 1 november 2005 en 29 juli 
2006. De strafvordering ten aanzien van de vervolgde accijnsontduiking 
werd uitgeoefend door de administratie van douane en accijnzen die 
tevens instond voor het strafonderzoek.

De onderscheiden eisers in cassatie werden zowel in eerste aanleg als 
in hoger beroep strafrechtelijk en fiscaalrechtelijk veroordeeld. Er moet 
worden vastgesteld dat de eisers II geen middelen aanvoeren. De eisers I 
voeren ieder drie identieke cassatiemiddelen aan.

2. De opgeworpen middelen stellen de regelmatigheid in vraag van een 
huisvisitatie die door de vervolgende administratie werd uitgevoerd op 
22 januari 2007. De aldaar aangetroffen documenten lagen aan de basis 
van de verdere vervolging lastens onder meer de eisers en maakten de 
toepassing van de bijzondere bewijsregeling omschreven in artikel 205 
AWDA mogelijk. In de opgeworpen cassatiemiddelen is de vraag aan de 
orde of de specifieke huiszoekingsbevoegdheden van de douaneadminis-
tratie, zoals geconcipieerd in de douanewetgeving en getoetst door het 
Grondwettelijk Hof, op correcte wijze werden toegepast door de appel-
rechters.

Luidens de voorliggende grieven moet immers in twijfel worden 
getrokken of de met het gemeen strafrecht afwijkende regelingen 
kunnen convergeren met enerzijds het grondwettelijk gelijkheidsbe-
ginsel, in de mate dat de douanerechtelijke huisvisitatie procedureel 
een veel ruimere draagwijdte etaleert dan het gemeenrechtelijke equi-
valent en derwijze misschien een ongelijke behandeling zou kunnen 
doen ontstaan, en anderzijds met de verdragsrechtelijke waarborgen als 
opgenomen in de artikelen 6.1 en 8 EVRM, waarbij onder meer het recht 
op eerbiediging van ieders privé-leven, gezinsleven en huis wordt voor-
opgesteld.

Uit artikel 197 AWDA blijkt dat een rechterlijke tussenkomst, name-
lijk van de rechter in de politierechtbank, vereist is bij visitaties in 
particuliere woningen of vertrekken buiten de tolkring. Dit optreden 
van de politierechter lijkt van een geheel andere aard dan dit van de 
onderzoeksrechter bij het uitschrijven van een gemeenrechtelijk huis-
zoekingsbevel. De politierechter kan de machtiging bijvoorbeeld niet 
weigeren, tenzij op gegronde vermoedens dat de aanvraag van de doua-
neadministratie hem zonder genoegzame redenen wordt voorgelegd 
(art. 198, § 3 AWDA)  (1).

3. In het verleden onderzocht het Grondwettelijk Hof reeds meerdere 
malen de vraag of de visitatiebevoegdheden van de douaneadministratie 

  (1)  Zie E. VaN DooreN, Douane en accijnzen : visitatie, Kluwer, Comm. Straf.
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in de mate niet steeds een rechterlijke tussenkomst is vereist (bijvoor-
beeld in het geval van een zoeking in de tolkring), niet strijdig zijn 
met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10 en 11 
Grondwet  (1). Steeds werd geoordeeld dat een met het gemeen strafrecht 
deviante regeling verantwoord is om redenen eigen aan de douanemis-
drijven, waarbij de vaststelling van douaneovertredingen vaak wordt 
bemoeilijkt door de mobiliteit van de goederen waarop douane- en/of 
accijnsrechten zijn verschuldigd. Precies deze mobiliteit kan de doua-
neambtenaren nopen tot onverwijlde controles die, indien zij steeds aan 
een rechterlijke machtiging zouden worden onderworpen, in ruime mate 
aan effectiviteit zouden inboeten. Het toepassingsgebied van de afwij-
king van de gemeenrechtelijke regels inzake huiszoeking beschouwde 
het Grondwettelijk Hof dan ook beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk 
is om het doel te bereiken, namelijk een eigen systeem voor strafrech-
telijke opsporing en vervolging ontwikkelen teneinde de omvang en de 
frequentie van de fraude in deze materie te bestrijden. Het Grondwette-
lijk Hof concludeerde dat het verschil in behandeling t.a.v. verdachten 
van misdrijven van gemeen recht, op een objectief criterium berustte dat 
in verband staat met het nagestreefde doel, meer bepaald een efficiënte 
fraudebestrijding. In bijkomende orde werd er nog aan toegevoegd dat 
ook de uitoefening van de visitatiebevoegdheid door de douaneambte-
naren met voldoende waarborgen ter voorkoming van misbruik omringd 
is, waardoor de wetgever een billijk evenwicht tot stand heeft gebracht 
tussen de rechten van de betrokken personen enerzijds en de noodzaak 
om op een doeltreffende manier inbreuken op de douanewetgeving te 
kunnen vaststellen anderzijds.

Met het arrest van 27 januari 2011, waaraan de eisers I expliciet refe-
reren in hun eerste twee cassatiemiddelen, nam het Grondwettelijk Hof 
een tamelijk nieuwe wending  (2). Grotendeels afwijkend van de vragen 
die voorgelegd werden in de arresten van 14 februari 2001 en 28 maart 
2002, werden daarbij aan het Hof prejudiciële vragen gesteld die betrek-
king hebben op de situatie waarin de huisvisitatie wel aan een rechter-
lijke machtiging is onderworpen, meer bepaald wanneer zij de woningen 
betreft die niet in de tolkring zijn gelegen.

Met uitdrukkelijke verwijzing naar een eerdere beslissing van 
3 december 2008 met betrekking tot een soortgelijke bepaling van de 
Wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie  (3), kwam het 
Grondwettelijk Hof tot de volgende besluitvorming :

1. De artikelen 197 en 198, § 3 AWDA in die zin geïnterpreteerd dat zij 
elk rechterlijk toezicht op de wettigheid van de door de politierechter 

  (1)  GwH nr. 16/2001, 14 februari 2001, BS 18 april 2001, 12652, FJF 2001, 147, Fisc.Act. 2001, 
afl. 8, 6 en Fiscoloog 2001, afl. 789, 4. Zie ook : GwH nr. 60/2002, 28 maart 2002, BS, 20 juni 
2002, 28241, FJF 2003, 467 en Fisc.Act. 2002, afl. 25, 4.

  (2)  GwH nr. 10/2011, 27 januari 2011, BS 18 maart 2011.
  (3)  GwH nr. 171/2008, 3 december 2008, BS 6 februari 2009, Arr.GwH 2008, 2669, JT 2009, 

301, RW 2008-09, 942 en RABG 2009, 197, noot B. LIeTaerT. Cfr. ook : D. VaN DaeLe en 
K. VaN HoogeNBemT, “De visitatiebevoegdheid in het sociaal strafrecht”, in F. DeruyCk, 
M. De Swaef, J. rozIe, M. rozIe, Ph. TraeST en R. VerSTraeTeN (eds.), De wet voorbij. 
Liber amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 2010, 441-445.
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verleende toestemming om bewoonde lokalen te betreden uitsluiten, 
schenden de artikelen 10 en 11 Grondwet, in samenhang gelezen met 
artikel 6.1 EVRM ; dezelfde bepalingen, in die zin geïnterpreteerd dat 
zij niet elk rechterlijk toezicht op de wettigheid van de door de poli-
tierechter verleende toestemming om bewoonde lokalen te betreden 
uitsluiten, schenden deze grondwettelijke en verdragsrechtelijke bepa-
lingen niet.

2. De artikelen 197 en 198, § 3 AWDA, in die zin geïnterpreteerd dat zij 
de bescheiden en toelichtingen waarop de toestemming van de politie-
rechter om bewoonde lokalen te betreden is gebaseerd volledig aan het 
beginsel van de tegenspraak onttrekken, schenden artikel 15 Grondwet 
inzake de onschendbaarheid van de woning, in samenhang gelezen met 
artikel 8 EVRM ; dezelfde bepalingen, in die zin geïnterpreteerd dat zij 
de bescheiden en toelichtingen waarop de toestemming van de poli-
tierechter om bewoonde lokalen te betreden is gebaseerd niet aan het 
beginsel van de tegenspraak onttrekken, behoudens wanneer daardoor 
een ander grondrecht of beginsel op onevenredige wijze zou worden 
uitgehold, schenden de voornoemde bepalingen niet.

3. Artikel 198, § 3 AWDA, in die zin geïnterpreteerd dat de door de poli-
tierechter verleende toestemming niet dient te worden gemotiveerd, 
schendt de artikelen 10 en 11 Grondwet, in samenhang gelezen met 
artikel 6.1 EVRM ; dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat zij 
de politierechter niet vrijstelt van de verplichting om de machtiging 
tot visitatie uitdrukkelijk te motiveren, schendt de artikelen 10 en 11 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 EVRM, niet.

Het arrest van 27 januari 2011 werd in de rechtsleer becommentarieerd 
door onder meer Michiels  (1) en Huybrechts  (2).

4. Het eerste middel voert aan dat de bekritiseerde beslissing niet kon 
oordelen dat de eisers I kennis konden nemen van de aan de politierechter 
voorgelegde bescheiden en toelichtingen en dat zij hierover tegenspraak 
konden voeren. Deze documenten werden immers meegedeeld, noch aan 
het strafdossier gevoegd, zodat niet kon worden opgemaakt op welke 
gegevens de politierechter zich steunde om de machtiging tot huiszoe-
king te verlenen.

Aan de appelrechters wordt verweten niet te hebben geantwoord op de 
door de tweede eiser I bij conclusie aangevoerde argumentatie dat uit 
geen enkel dossierelement kan worden opgemaakt welke bescheiden en 
mondelinge toelichtingen aan de politierechter werden voorgelegd, waar-
door deze aan het beginsel van tegenspraak zouden zijn onttrokken. Deze 
thesis is te verwerpen. De bestreden beslissing bepaalt immers expressis 
verbis dat alle oorspronkelijke beklaagden over de regelmatigheid van de 
uitgevoerde huisvisitatie tegenspraak hebben kunnen voeren en dat zij 
kennis hebben kunnen nemen van alle desbetreffende stukken en van de 
in het strafdossier opgenomen processen-verbaal waarin melding werd 

  (1)  O. mICHIeLS, “Quand la visite domiciliaire réalisée par les agents des douanes et 
accises se heurte à certains droits fondamentaux”, Rev.dr.pén. 2011, 657-672.

  (2)  L. HuyBreCHTS, “Huisvisitatie en observatie inzake douane en accijnzen getoetst 
aan Grondwet en EVRM”, Vigiles 2011, 153-157.
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gemaakt van de materiële vaststellingen die de bevoegde ambtenaren 
van douane en accijnzen hebben gedaan naar aanleiding van de desbe-
treffende visitatie. Met betrekking tot deze stukken kon tegenspraak 
worden gevoerd (Fo 22 arrest). Aldus is het onjuist voor te houden dat 
op geen enkele wijze op de bedoelde argumenten werd geantwoord. In 
zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

Het geeft daarenboven geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting 
waar de appelrechters hun voormelde motivering aanvullen door te 
oordelen dat, wat de in de kwestieuze machtiging vermelde mondeling 
verstrekte toelichtingen betreft, de gebeurlijke beperking van het desbe-
treffend verweer op afdoende wijze gecompenseerd werd door het geheel 
van de waarborgen waarmee de procedure is omringd ter voorkoming 
van misbruik en dat de voorwaarden van een eerlijk proces zijn vervuld 
voor het geheel van de gevoerde rechtspleging zonder miskenning van de 
waarborgen vervat in de artikelen 6.1 en 8 EVRM. Aldus wordt op impli-
ciete wijze toepassing gemaakt van de Antigoon-rechtspraak  (1) van het 
Hof die inhoudt dat de strafrechter bij het vormen van zijn innerlijke 
overtuiging steeds rekening moet houden met betrouwbaar bewijs, zelfs 
wanneer dit onregelmatig verkregen werd, tenzij de eerlijkheid van het 
proces erdoor niet langer gevrijwaard kan blijven. De toepasbaarheid 
van deze regel ligt voor de hand. Reeds eerder oordeelde het Hof dat 
de regel zich ook uitstrekt tot omstandigheden waar een grondrecht 
werd geschonden  (2). Er is in het licht van deze rechtspraak geen plausi-
bele reden voorhanden om de middels een onregelmatige zoeking gedane 
vaststellingen zonder meer uit de debatten te weren, zoals Michiels 
voorhoudt  (3). De wet voorziet immers niet in een formele nietigheid 
wanneer de machtiging tot huisvisitatie onregelmatig is. Een eventuele 
schending van artikel 6.1 EVRM kan steeds worden geremedieerd door 
andere waarborgen en de eerbiediging van het eerlijk proces moet in zijn 
geheel worden nagegaan. Er is dan ook geen reden waarom te dezen een 
afwijking zou gelden ten opzichte van wat het Hof als stelregel aannam 
opzichtens een onregelmatige huiszoeking in opdracht van de onder-
zoeksrechter. Zulk verkregen bewijs kan slechts worden uitgesloten 
bij toepassing van de Antigoontoets  (4). Het moet derhalve ook inzake 
douaneopsporingen steeds aan de feitenrechter worden overgelaten om 
desgevallend de afweging te maken welke sanctie moet worden verleend 
aan de onregelmatigheid van de uitgevoerde huisvisitatie.

Voor het overige wordt door het middel verwacht dat het Hof een 
feitenonderzoek zou voeren. In die mate is het eerste middel niet ontvan-
kelijk.

  (1)  Cass. 14 oktober 2003, AR P.03.0762.N, AC 2003, nr. 499, concl. O.M., RW 2003-04, 814, 
T.Strafr. 2004, 129, noot Ph. TraeST en RABG 2004, 333, noot F. SCHuermaNS ; Cass 29 juni 
2010, AR P.10.0006.N, AC 2010, nr. 468, concl. O.M.

  (2)  Cass. 16 november 2004, AC 2004, 1829, concl. P. DuINSLaeger, CDPK 2005, 610, 
noot A. VaNDaeLe, RABG 2005, 504, RCJB 2007, 36, noot J. VaN meerBeeCk en M. maHIeu, 
RW 2005-06, 387, noot P. popeLIer en T.Strafr. 2005, 285, noot R. VerSTraeTeN en S. De DeCker.

  (3)  O. mICHIeLS, “Quand la visite domiciliaire réalisée par les agents des douanes et 
accises se heurte à certains droits fondamentaux”, Rev.dr.pén. 2011, 669.

  (4)  Cass 29 juni 2010, AR P.10.0006.N, AC 2010, nr. 468, concl. O.M.
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5. Het tweede cassatiemiddel voert de schending aan van artikel 6.1 
EVRM en van de artikelen 10 en 11 Grondwet, doordat het bestreden 
arrest ten onrechte vaststelt dat de visitatiemachtigingen voldoende 
zouden zijn gemotiveerd, daar waar van een uitdrukkelijke motivering 
in de betekenis van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 januari 
2011 geen sprake zou zijn. Volgens de eisers I kan de loutere verwijzing 
naar eventuele mondelinge toelichtingen en bescheiden zonder vermel-
ding van concrete elementen niet volstaan. Voor zover opnieuw wordt 
aangevoerd dat deze toelichtingen en documenten de eisers I gedurende 
de rechtspleging niet ter kennis werden gebracht, kan verwezen worden 
naar hetgeen gezegd werd in verband met het eerste middel. De verwer-
ping van dit middel brengt in zoverre ook de niet-ontvankelijkheid van 
het tweede middel mee.

Het kan niet worden betwist dat de politierechter zijn machtiging 
tot huisvisitatie met redenen dient te omkleden. Artikel 198, § 3 AWDA 
bepaalt dat in die gevallen dat dergelijke machtiging wordt vereist, de 
politierechter de schriftelijke aanvraag niet kan weigeren, tenzij op 
gegronde vermoedens dat de machtiging zonder genoegzame redenen 
zou zijn gevorderd. Hoewel niet op expliciete wijze omschreven, impli-
ceert deze bepaling toch een rechterlijke motiveringsplicht. Bij arrest 
van 27 januari 2011 preciseerde het Grondwettelijk Hof dat deze wets-
bepaling niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet gelezen in 
samenhang met artikel 6.1 EVRM, wanneer aldus geïnterpreteerd dat de 
politierechter niet vrijgesteld is van de verplichting om de machtiging 
tot huisvisitatie uitdrukkelijk te motiveren. 

De vraag rijst wanneer aan de motiveringsvereiste afdoende is beant-
woord. Het Grondwettelijk Hof attendeert er terecht op dat de politi-
erechter als onafhankelijk en onpartijdig magistraat over een ruime 
beoordelingsbevoegdheid beschikt om te bepalen of de hem voorgelegde 
omstandigheden een aantasting van het grondwettelijk beginsel van de 
onschendbaarheid van de woning verantwoorden. De toestemming die 
hij verleent, is specifiek, betreft een welbepaald onderzoek, beoogt een 
welbepaalde woning en geldt enkel voor de personen op wier naam de 
toestemming is verleend (rechtsoverweging B.6.2 arrest 27 januari 2011). 
Deze afwegingen moeten op voldoende wijze uit de verleende machtiging 
blijken. De onderscheiden elementen die voor de magistraat doorslag-
gevend zijn om de onschendbaarheid van de woning aan te tasten en de 
huisvisitatie te doen effectueren, moeten onomstotelijk blijken uit de 
machtigingsbeslissing. Indien zulks afdoende blijkt, moet de motive-
ringsplicht geëerbiedigd zijn geacht. Daarbij weze opgemerkt dat uit 
geen enkele wetsbepaling vermag te worden geconcludeerd dat derge-
lijke redengeving niet beknopt kan zijn, op voorwaarde uiteraard dat 
zij nauwkeurig is. Ook het Grondwettelijk Hof vereist geen omstandige 
motivering. Daarenboven verdient het aandacht dat de visitaties te 
dezen enkel gemachtigd kunnen worden om feiten of verdere bewijs-
voering van douane- en accijnsmisdrijven op te sporen. De opsporings-
bevoegdheid van de betrokken opsporingsinspecteurs is sowieso reeds 
specifiek, punctueel en beperkt. Mede om deze reden moet een beknopte 
redengeving vanwege de politierechter veelal kunnen volstaan.
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Gezien het voorgaande wordt aan de motiveringsvereiste beantwoord 
indien de politierechter zijn verleende machtiging motiveert door te 
refereren aan de vermeldingen in de schriftelijke aanvraag tot huisvisi-
tatie en naar de bijgevoegde stavingsstukken, en door deze argumen-
taties (impliciet) over te nemen. De samenlezing van de machtigings-
beslissing met de stukken waarnaar wordt verwezen, kan voldoende de 
door de politierechter toegepaste redengeving weergeven. De eisers I 
stellen in dit verband onterecht dat zulks iedere vorm van toezicht door 
de feitenrechter onmogelijk zou maken. Voorhouden dat behoudens het 
gebruik van verwijzingen, nog verdere concrete omschrijvingen inzake 
motivering door de politierechter noodzakelijk zijn, is niet in over-
eenstemming met de jurisprudentie van het Grondwettelijk Hof. Er is 
derhalve geen enkele reden om de desbetreffende beoordelingen in de 
bekritiseerde beslissing niet naar recht verantwoord te achten.

6. De eisers I werpen verder op dat de rechter in de politierechtbank, 
anders dan de onderzoeksrechter in het gemeen strafrecht, geen opportu-
niteitstoezicht uitoefent wanneer hij door de administratie van douane 
en accijnzen gevraagd wordt om een huisvisitatie te machtigen. Hij zou 
een louter passieve rol vervullen. De appelrechters zouden door anders 
te beslissen de artikelen 198, § 3 en 281 AWDA hebben geschonden (derde 
middel).

Het bestreden arrest (Fo 19) oordeelt dat artikel 198, § 3 AWDA niet 
bepaalt dat de politierechter de gevraagde machtiging hoe dan ook niet 
kan weigeren, maar wel dat de gevraagde machtiging enkel kan worden 
geweigerd wanneer er gegronde vermoedens zijn dat de machtiging werd 
gevorderd zonder genoegzame redenen, hetgeen aan de politierechter een 
meer dan louter passieve rol toekent en een aan de huisvisitatie voor-
afgaande rechterlijke toetsing impliceert. De politierechter beoordeelt 
aldus niet enkel de “rechtmatigheid” van de gevraagde onderzoeksmaat-
regel doch tevens, minstens impliciet, de “opportuniteit” ervan.

De rechterlijke toetsing die de appelrechters concipiëren, is niet 
anders dan wat de wetgever met artikel 198, § 3 AWDA voor ogen heeft. 
De beoordeling van de omstandigheid of er gegronde vermoedens zijn 
dat de huisvisitatie zonder genoegzame redenen mocht worden gevor-
derd, kan binnen elke redelijkheid niet anders begrepen worden dan een 
rechterlijke toetsing die een puur passieve kennisneming overschrijdt. 
Van de politierechter wordt een eigen toetsing verwacht, alsmede de 
uitoefening ter zake van zijn ruime beoordelingsbevoegdheid, teneinde 
te kunnen bepalen of de voorgelegde omstandigheden een aantasting 
van het constitutioneel principe van de onschendbaarheid van de woonst 
wel kunnen verantwoorden. Een strijdigheid met artikel 198, § 3 AWDA 
is hierdoor niet aan de orde.

De rechterlijke toetsing opgelegd door artikel 198, § 3 AWDA beperkt 
zich tot het oordeel of er substantiële elementen voorliggen opdat 
middels de huisvisitatie de aantasting van een grondwettelijk grond-
recht aanvaardbaar is. Deze toetsing heeft in geen enkel opzicht iets van 
doen met de opportuniteitsbeslissingen die in hoofde van de adminis-
tratie van douane en accijnzen aanwezig zijn inzake de vervolging van 
douane- en accijnsdelicten zoals omschreven in artikel 281 AWDA. Aan 
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de in artikel 281 AWDA bepaalde opportuniteitsexclusiviteiten die de 
douaneadministratie toekomen, wordt door het bepaalde in artikel 198, 
§ 3 AWDA en de desbetreffende toepassing in het bestreden arrest, op 
geen enkele wijze getornd. 

Het derde middel kan niet worden aangenomen.
Er bestaat geen aanleiding tot het aanvoeren van ambtshalve middelen.

Conclusie : verwerping van de cassatieberoepen.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 14 september 2011.

De eisers I voeren in gelijkluidende memories die aan dit arrest zijn 
gehecht, telkens drie middelen aan.

De eisers II voeren geen middel aan.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 1 maart 2012 een 

schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof 

Beoordeling

Middelen van de eisers I

Eerste middel 

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 8 EVRM, de 
artikelen 15 en 149 Grondwet en de artikelen 197 en 198, § 3, AWDA : het 
arrest beantwoordt niet het in de appelconclusies van de eisers I opge-
worpen verweer dat uit geen enkel element van het dossier kan worden 
opgemaakt op welke bescheiden en mondelinge toelichtingen de poli-
tierechter zich heeft gesteund bij het verlenen van de machtigingen tot 
huisvisitatie, zodat die bijgevolg aan de tegenspraak zijn onttrokken en 
controle van de machtiging niet mogelijk is ; aan de eisers werden geen 
bescheiden of toelichtingen meegedeeld en die kunnen evenmin uit het 
strafdossier worden afgeleid ; het arrest kan dan ook niet oordelen dat 
de eisers I van de desbetreffende stukken kennis hebben kunnen nemen 
en tegenspraak hebben kunnen voeren.

2. In zoverre het middel aanvoert dat aan de eisers I op geen enkele 
manier bescheiden en toelichtingen werden meegedeeld en zij die op geen 
enkele manier uit het strafdossier konden afleiden, komt het middel 
op tegen een beoordeling in feite door de appelrechters of verplicht het 
middel het Hof tot een onderzoek van feiten, waartoe het niet bevoegd is.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
3. Het arrest (p. 22) oordeelt niet alleen zoals in het middel aange-

haald, maar ook dat :
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 — de eisers I voor de feitenrechter onder meer omtrent de regelmatig-
heid van de huisvisitaties tegenspraak hebben kunnen voeren en aldus 
zowel in rechte als in feite op de regelmatigheid van de beslissingen 
waarbij de toegang tot de bewoonde lokalen werd toegestaan en van 
de maatregelen die op grond daarvan zijn genomen, een daadwerkelijke 
jurisdictionele controle hebben kunnen verkrijgen ;

 — de eisers I kennis hebben kunnen nemen en tegenspraak voeren 
met betrekking tot de desbetreffende stukken en van de in het strafdos-
sier opgenomen processen-verbaal, waarin melding wordt gemaakt van 
de materiële vaststellingen die de bevoegde ambtenaren van douane en 
accijnzen hebben gedaan naar aanleiding van de desbetreffende visitaties.

Het middel berust aldus op een onvolledige lezing van het arrest en 
mist in zoverre feitelijke grondslag.

4. Verder verwerpt het arrest (p. 22) het verweer van de eisers I tot 
wering van het middels de huisvisitaties verkregen onrechtmatig bewijs 
onder meer op de niet-bekritiseerde grond dat wat betreft de in de mach-
tigingen vermelde mondeling verstrekte toelichtingen, de gebeurlijke 
beperking van hun tegenspraak op afdoende wijze werd gecompenseerd 
door het geheel van waarborgen waarmee de procedure is omringd ter 
voorkoming van misbruik en dat door het geheel van de gevoerde proce-
dure en de in de artikelen 6.1 en 8 EVRM vervatte waarborgen de voor-
waarden voor een eerlijk proces in casu niet zijn miskend.

Met die redenen beantwoordt het arrest het verweer van de eisers I en 
verantwoordt het zijn beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede middel

5. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en de arti-
kelen 10 en 11 Grondwet : het arrest oordeelt ten onrechte dat de visita-
tiemachtigingen afdoende zijn gemotiveerd ; van enige uitdrukkelijke 
motivering zoals vereist door het Grondwettelijk Hof is geen sprake ; 
de bepaling in de machtiging van de modaliteiten ervan en een loutere 
verwijzing naar de overgelegde bescheiden en mondelinge toelichtingen 
zonder vermelding van concrete elementen volstaan niet.

6. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest de artikelen 10 
en 11 Grondwet schendt. 

Het middel is bij gebrek aan nauwkeurigheid in zoverre niet ontvan-
kelijk.

7. In zoverre het middel ervan uitgaat dat aan de eisers I geen bij de 
visitatiemachtigingen horende bescheiden werden meegedeeld en zij die 
op geen enkele manier uit het strafdossier konden afleiden, is het afge-
leid uit de vergeefs met het eerste middel aangevoerde onwettigheid en 
bijgevolg niet ontvankelijk.

8. Uit het arrest nr. 10/2011 van 27 januari 2011 van het Grondwette-
lijk Hof volgt dat de door de artikelen 197 en 198, § 3, AWDA bedoelde 
machtiging tot visitatie van huizen, erven en panden van particulieren 
uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd.
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Aan die vereiste is voldaan indien de machtiging, die door haar aard 
uitsluitend betrekking kan hebben op douane- en accijnsaangelegen-
heden en bijgevolg steeds een beperkt karakter heeft, vermeldt in het 
kader van welk onderzoek, voor welke woning en aan welke persoon of 
personen ze wordt verleend, evenals op een wijze die beknopt mag zijn de 
reden waarom ze noodzakelijk is.

9. De rechter in de politierechtbank kan de machtiging tot visitatie 
motiveren door verwijzing naar en overname van de vermeldingen in de 
aanvraag tot machtiging of de bijgevoegde stukken.

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

10. Na de vaststelling (p. 17) dat de machtigingen van 17 januari 2007 
en 2 oktober 2007 onder meer verwijzen naar de overgelegde bescheiden, 
oordeelt het arrest (p. 19 en 22) dat :

 — uit het samenlezen van de vermeldingen van de aanvragen tot 
machtiging en deze van de machtigingen zelf, waarin uitdrukkelijk naar 
deze schriftelijke aanvragen wordt verwezen, blijkt dat deze wel dege-
lijk voorzien in een specifieke opdrachtomschrijving aan de ambtenaren 
aan wie zij worden verstrekt ;

 — de verleende machtigingen specifiek zijn, een wel bepaald onder-
zoek betreffen, een bepaalde woning beogen en alleen gelden voor de 
personen op wier naam de toestemmingen werden verleend en aan wie 
een specifieke opdrachtomschrijving werd gegeven ;

 — de eisers I voor de feitenrechter onder meer omtrent de regelmatig-
heid van de huisvisitaties tegenspraak hebben kunnen voeren en aldus 
zowel in rechte als in feite op de regelmatigheid van de beslissingen 
waarbij de toegang tot de bewoonde lokalen werd toegestaan en van 
de maatregelen die op grond daarvan zijn genomen, een daadwerkelijke 
jurisdictionele controle hebben kunnen verkrijgen ;

 — de eisers I kennis hebben kunnen nemen van en tegenspraak 
voeren met betrekking tot de desbetreffende stukken en van de in 
het strafdossier opgenomen processen-verbaal waarin melding wordt 
gemaakt van de materiële vaststellingen die de bevoegde ambtenaren 
van douane en accijnzen hebben gedaan naar aanleiding van de desbe-
treffende visitaties.

Aldus beantwoordt het arrest het verweer van de eisers I en verant-
woordt het zijn beslissing naar recht dat de betwiste machtigingen 
voldoen aan alle ter zake gestelde wettelijke vereisten.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
11. In zoverre het middel betrekking heeft op de mondeling verstrekte 

toelichtingen is het afgeleid uit de vergeefs met het eerste middel aange-
voerde onwettigheid en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Derde middel

12. Het middel voert schending aan van de artikelen 198, § 3, en 281 
AWDA : het arrest oordeelt ten onrechte dat de rechter in de politierecht-
bank bij het verlenen van visitatiemachtigingen over een opportuniteits-
controle beschikt, terwijl de opportuniteitsbeslissing uitsluitend bij de 
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verweerder als onderzoekende en vervolgende instantie berust ; de politie-
rechter heeft als rechter van het onderzoek een louter passieve rol.

13. Artikel 281 AWDA heeft betrekking op het vorderen van de onder-
zoeksrechter voor misdrijven inzake douane en accijnzen en op de vervol-
ging voor de strafgerechten van dergelijke misdrijven. De bepaling heeft 
geen betrekking op de opsporing van deze misdrijven door of namens de 
verweerder.

Het middel dat schending van deze bepaling aanvoert, faalt dan ook in 
zoverre naar recht.

14. Artikel 198, § 3, AWDA bepaalt dat in de gevallen dat machtiging 
van de rechter in de politierechtbank wordt vereist, de schriftelijke 
aanvraag moeten worden gedaan door een ambtenaar van ten minste 
de graad van controleur en dat de rechter de gevraagde machtiging niet 
mag weigeren, tenzij op gegronde vermoedens dat zij zonder genoegzame 
redenen mocht worden gevorderd.

Deze bepaling belet de rechter in de politierechtbank die wordt verzocht 
om een machtiging te verlenen tot visitatie van huizen, erven en panden 
van particulieren, niet om in het licht van de hem voorgelegde omstan-
digheden de noodzakelijkheid te beoordelen van de gevraagde aantas-
ting van het grondwettelijk beginsel van de onschendbaarheid van de 
woning.

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

15. Het arrest (p. 19) oordeelt dat :
 — artikel 198, § 3, AWDA niet bepaalt dat de politierechter de 

gevraagde machtiging hoe dan ook niet kan weigeren, maar wel dat die 
enkel kan worden geweigerd wanneer er gegronde vermoedens zijn dat 
ze werd gevorderd zonder genoegzame redenen, hetgeen aan de politie-
rechter meer dan een louter passieve rol toekent en een aan de huisvisi-
tatie voorafgaande rechterlijke toetsing impliceert ;

 — het verlenen van de machtiging impliciet maar zeker een uit de 
rechterlijke toetsing voortvloeiende beoordeling inhoudt dat er geen 
gegronde redenen zijn dat machtiging zonder genoegzame redenen werd 
gevorderd ;

 — de politierechter aldus niet alleen de rechtmatigheid maar ook, 
minstens impliciet, de opportuniteit van de gevraagde onderzoeksmaat-
regel beoordeelt.

Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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 de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

27 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Beek 
(bij de balie te Gent), de heer Pringuet (bij de balie te Gent) en de heer 
De Bruyn.

N° 197

2okamer — 27 maart 2012
(P.11.1739.N)

1o BurgerLIjke reCHTSVorDerINg. — amBTSHaLVe aaNHouDeN Der 
BurgerLIjke BeLaNgeN. — BeVeSTIgINg IN Hoger Beroep. — Hoger Beroep Door 
BekLaagDe aLLeeN op STrafgeBIeD. — geVoLg.

2o Hoger Beroep. — STrafzakeN (DouaNe eN aCCIjNzeN INBegrepeN). — 
geVoLgeN. BeVoegDHeID VaN De reCHTer. — Hoger Beroep Door BekLaagDe 
aLLeeN op STrafgeBIeD. — amBTSHaLVe aaNHouDeN Der BurgerLIjke BeLaNgeN. 
— BeVeSTIgINg IN Hoger Beroep. — geVoLg.

3o CaSSaTIeBeroep. — STrafzakeN. — BeSLISSINgeN VaTBaar Voor CaSSa-
TIeBeroep. — BurgerLIjke reCHTSVorDerINg. — BekLaagDe. — amBTSHaLVe 
aaNHouDeN Der BurgerLIjke BeLaNgeN. — oNTVaNkeLIjkHeID.

4o BurgerLIjke reCHTSVorDerINg. — amBTSHaLVe aaNHouDeN Der 
BurgerLIjke BeLaNgeN. — CaSSaTIeBeroep. — oNTVaNkeLIjkHeID.

1o en 2o De bevestiging door de appelrechter van de beslissing van het beroepen 
vonnis om de burgerlijke belangen aan te houden, niettegenstaande de 
beklaagde alleen op strafgebied hoger beroep heeft ingesteld, leidt ertoe dat 
eventuele burgerlijke partijen de burgerlijke rechtsvordering aanhangig 
kunnen maken voor de eerste rechter overeenkomstig artikel 4, derde tot en 
met elfde lid, Wetboek van Strafvordering  (1).

3o en 4o De beslissing die ambtshalve de burgerlijke belangen aanhoudt van 
een benadeelde die niet in de zaak betrokken is en uitspraak heeft gedaan 
over alles wat het voorwerp was van de voor de bodemrechter gebrachte 
vorderingen, is een eindbeslissing en, derhalve, voor onmiddellijk cassatie-
beroep vatbaar (2). (Art. 416 Wetboek van Strafvordering ; art. 4, tweede 
lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering).

(V.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef :

1. In relatie met het zesde middel van de eiser dient zich vooreerst de 
vraag aan naar de ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zoverre 
daarbij wordt opgekomen tegen het ambtshalve aanhouden door de 
rechter van de burgerlijke belangen.

  (1), (2)  Zie de concl. van het O.M.

ARREST-2012-03.indb   792 13/02/13   20:34



N° 197 - 27.3.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 793

Het zesde middel voert schending aan van de artikelen 4 van de Voor-
afgaande Titel Wetboek van Strafvordering en 203 Wetboek van Straf-
vordering alsook miskenning van de algemene rechtsbeginselen inzake 
de devolutieve kracht van het hoger beroep.

De eiser betoogt dat de appelrechters op zijn enkele hogere beroep 
op strafgebied en op het hoger beroep van het openbaar ministerie, ten 
onrechte het eerste vonnis hebben bevestigd in zoverre de burgerlijke 
belangen werden aangehouden.

Volgens de eiser is het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke 
belangen door de rechter enkel mogelijk indien hij, na zijn uitspraak 
over de strafvordering, nog rechtsmacht heeft om uitspraak te doen over 
de burgerlijke belangen ; gelet op het enkele hoger beroep van de eiser 
op strafgebied en het hoger beroep van het openbaar ministerie was de 
zaak op burgerlijk vlak niet aanhangig gemaakt bij de appelrechters en 
hadden zij geen rechtsmacht om te oordelen over de burgerlijke vorde-
ring, ook niet na de uitspraak over de strafvordering in toepassing van 
artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.

2. Het middel doet de vraag rijzen naar het rechtskarakter van de 
beslissing van een strafrechter die in toepassing van artikel 4 Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering ambtshalve de burgerlijke 
belangen aanhoudt.

3. Artikel 4, eerste en tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering na de wijziging ervan door de Wet van 13 april 2005 (BS 
3 mei 2005) bepaalt : “De burgerlijke rechtsvordering kan terzelfdertijd 
en voor dezelfde rechters vervolgd worden als de strafvordering. Zij kan 
ook afzonderlijk vervolgd worden ; in dat geval is zij geschorst, zolang 
niet definitief is beslist over de strafvordering die vóór of gedurende de 
burgerlijke rechtsvordering is ingesteld. 

De rechter bij wie de strafvordering aanhangig is gemaakt, houdt 
ambtshalve de burgerlijke belangen aan, zelfs bij ontstentenis van 
burgerlijke partijstelling, wanneer de zaak wat die belangen betreft niet 
in staat van wijzen is.”

Het vervolg van voormeld artikel betreft de wijze waarop naderhand 
een (ook eerder nog niet gekende) burgerlijke partij de zaak voor de 
strafrechter kan brengen maar heeft voor een goed begrip van wat volgt 
geen belang.

Het voorschrift voor de strafrechter om overeenkomstig artikel 4, 
tweede lid Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering de burger-
lijke belangen ambtshalve aan te houden, werd voor het eerst ingevoerd 
door de wet van 11 juli 1994  (1) doch was toen beperkt tot de politie-
rechtbank en de correctionele rechtbank waar de zaak overeenkomstig 
artikel 216quater Wetboek van Strafvordering aanhangig was gemaakt ; 
de wet van 28 maart 2000  (2) breidde deze maatregel uit tot de correc-
tionele rechtbank waar de zaak overeenkomstig artikel 216quinquies 
Wetboek van Strafvordering was aanhangig gemaakt terwijl hij veral-
gemeend werd voor iedere strafrechter met de wet van 13 april 2005.

  (1) BS 21 juli 1994.
  (2) BS 1 april 2000.
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4. Het gegeven voor de strafrechter om, na de uitspraak over de straf-
vordering, ambtshalve de burgerlijke belangen aan te houden is geen 
automatisme ; de rechter zal immers moeten oordelen of er aanleiding is 
tot het aanhouden van de burgerlijke belangen  (1).

Een beoordeling geval per geval dringt zich aan de feitenrechter op, 
met name te weten of er wel degelijk burgerlijke belangen zijn of kunnen 
zijn die nog niet in staat van wijzen zijn  (2).

De strafrechter zal dit derhalve dienen te verifiëren, hetgeen niet 
steeds voor de hand liggend zal zijn nu er ook benadeelden kunnen 
bestaan die zich nog geen burgerlijke partij hebben gesteld en dus nog 
onbekend zijn  (3).

5. In het verlengde van het voorgaande rijst meteen de vraag of de 
beslissing van de strafrechter om ambtshalve de burgerlijke belangen 
aan te houden een voldragen rechterlijke “beslissing” is waartegen in 
voorkomend geval rechtsmiddelen kunnen worden aangewend of dat het 
een louter administratieve maatregel is (“une mesure d’administration 
judiciaire”), in welk geval de beslissing niet kan worden bestreden door 
een rechtsmiddel.

Vast staat dat de wetgever tijdens de parlementaire voorbereiding van 
de wetten van 11 juli 1994 en 13 april 2005 geen aandacht heeft besteed 
aan deze vraag.

De doctrine vertoont een verdeeld beeld over deze vraag.
Volgens Brewaeys gaat het “in elk geval om meer dan een maatregel 

van inwendige orde, die niet vatbaar zou zijn voor hoger beroep.”  (4).
Ook Michiels oordeelt dat het gaat om een echte beslissing van de 

strafrechter en meer is dan louter een administratieve ordemaatregel : 
“En effet, le juge répressif qui décide ou non de réserver à statuer sur les 
intérêts civils, alors qu’une telle demande n’a pas obligatoirement été 
introduite par une victime, ne se limite pas à prendre une mesure d’ordre ; 
une telle décision doit pouvoir être soumise au contrôle de la juridiction 
supérieure soit par le condamné, soit par le ministère public”  (5).

  (1) R. VerSTraeTeN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2007, nr. 2124 ; R. VerS-
TraeTeN, “Actuele knelpunten en ontwikkelingen omtrent de burgerlijke vordering uit een 
misdrijf”, in Ph. TraeST en A. De Nauw (red.), Strafrecht. Wie is er bang van het strafrecht ?, 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1997/1998, (335) 363. Zie ook : J. De CoDT, “Le règlement 
des intérêts civils par la juridiction pénale après la loi du 13 avril 2005”, JT 2006, (349) 350 die 
wijst op de appreciatiemarge van de strafrechter terzake ; A. SmeTryNS, “Het ambtshalve 
aanhouden van de burgerlijke belangen door de strafrechter en de procedure tot het regelen 
van conclusietermijnen en het bepalen van een rechtsdag”, NC 2006, (295) 296 ; S. VaN 
oVerBeke, “Het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen : een eigen-aardige 
beslissing van de strafrechter” (noot onder Pol. Gent 20 januari 2006), RW 2008-09, (422) 424.

  (2) S. VaN oVerBeke, “Het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen : een 
eigen-aardige beslissing van de strafrechter” (noot onder Pol. Gent 20 januari 2006), RW 
2008-09, (422) 424.

  (3) Cfr. J. HuBIN, “Les réformes de procédure pénale contenues dans la loi du 11 juillet 
1994”, T. Vred. 1995, (11) 16.

  (4) E. BrewaeyS, “De Wet van 13 april 2005 : Belangrijke wijzigingen inzake de burger-
lijke vordering ex delicto”, VAV 2006, (540) 542.

  (5) O. mICHIeLS, “La réserve d’office des intérêts civils par le juge pénal et la mise en 
état des causes (Le nouvel article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale)”, 
JT 2005, (685) 688.
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Hubin oordeelt eveneens dat de beslissing betreffende het aanhouden 
van de burgerlijke belangen het voorwerp kan uitmaken van een 
rechtsmiddel.

Volgens die auteur moet het derhalve om meer gaan dan een loutere 
maatregel van gerechtelijke administratie.

Hij schrijft : “Quant au ministère public, il devrait faire appel si 
l’absence de réserve n’est pas légale eu égard aux circonstances de la 
cause”  (1) ; ook al lijkt het ons betwistbaar dat het openbaar ministerie 
hoger beroep kan instellen tegen deze beslissing (zie ook infra), daarmee 
geeft deze auteur toch te kennen van mening te zijn dat de beslissing wél 
vatbaar is voor een rechtsmiddel en dat het dus niet louter een maat-
regel van gerechtelijke administratie is.

Daar tegenover staat de visie van De Codt die oordeelt dat het gaat 
om een maatregel van gerechtelijke administratie die niet het voor-
werp van verzet of hoger beroep kan uitmaken : “En réservant “d’office” 
(…) le juge n’inflige pas à une partie un grief immédiat. Il ne résout ni 
explicitement ni implicitement une question de fait ou de droit ayant 
fait l’objet d’une contestation devant le juge. La portée de cette mesure 
d’administration judiciaire ne dépasse donc pas celle des dispositions 
qui, au titre de l’article 1046 du Code judiciaire, applicable à la procédure 
pénale, ne sont passibles ni d’opposition ni d’appel”  (2).

Van Overbeke tenslotte laat in het midden of er sprake is van een 
beslissing of niet : “Of het nu gaat om een “beslissing” dan wel louter 
om een “maatregel”, vast staat in elk geval dat de strafrechter in dezen 
“iets” te beoordelen heeft, nl. of er wel aanleiding toe is om de burger-
lijke belangen ambtshalve aan te houden”  (3).

Het onderscheid heeft uiteraard een principieel belang ; immers, indien 
men in de huidige procedure van oordeel is dat het ambtshalve aanhouden 
van de burgerlijke belangen géén beslissing is doch louter een maatregel 
van gerechtelijke administratie, dient men te besluiten dat het cassa-
tieberoep dat door de eiser werd ingesteld tegen alle beschikkingen van 
het bestreden arrest die op hem betrekking hebben, niet ontvankelijk is 
in zoverre het gericht is tegen het arrest dat het eerste vonnis waarbij 
de burgerlijke belangen werden aangehouden, bevestigt.

6. Het lijkt ons evenwel dat er reden is om te oordelen dat het wel 
degelijk gaat om een beslissing die het voorwerp van een rechtsmiddel 
kan uitmaken.

Er werd reeds op gewezen dat het ambtshalve aanhouden van de 
burgerlijke belangen geenszins een automatisme is doch enig oordeel 
inhoudt van de strafrechter over de noodzaak om zulks al dan niet te 
beslissen.

  (1) J. HuBIN, “Les réformes de procédure pénale contenues dans la loi du 11 juillet 
1994”, T. Vred. 1995, (11) 16.

  (2) J. De CoDT, “Le règlement des intérêts civils par la juridiction pénale après la loi 
du 13 avril 2005”, JT 2006, (349) 351.

  (3) S. VaN oVerBeke, “Het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen : een 
eigen-aardige beslissing van de strafrechter” (noot onder Pol. Gent 20 januari 2006), RW 
2008-09, (422) 424.

ARREST-2012-03.indb   795 13/02/13   20:34



796 ARRESTEN VAN CASSATIE 27.3.12 - N° 197

Hoewel het voorgaande element geenszins doorslaggevend is om te 
besluiten dat het gaat om een daadwerkelijke beslissing waartegen een 
rechtsmiddel kan worden aangewend, blijft de vraag of het al dan niet 
aanhouden van de burgerlijke belangen toch niet kan worden beschouwd 
als een beslissing die een partij kan grieven.

Inderdaad, door de beslissing van de strafrechter om in toepassing van 
artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering al dan niet 
ambtshalve de burgerlijke belangen aan te houden ontstaat de mogelijk-
heid voor een benadeelde een vordering tot het bekomen van schadever-
goeding te laten berechten door dezelfde rechter die zich over het straf-
baar feit dat tot schadevergoeding aanleiding gaf, heeft uitgesproken.

Dit element rechtvaardigt volgens Michiels dat het wel degelijk 
om een “beslissing” gaat die het voorwerp van een rechtsmiddel kan 
uitmaken, ook al zegt hij zelf verder dat het gaat om een maatregel 
die hij sui generis heeft genoemd : “Nous sommes, dès lors, d’avis que le 
caractère original de cette réserve des intérêts civils, dont la nature 
juridique laisse perplexe, doit s’apparenter à une décision prise par un 
juge qui porte sur la possibilité ouverte ou non à une partie préjudiciée 
de saisir la juridiction répressive ; une telle décision, en raison de cette 
nature, doit être susceptible de contrôle, à l’initiative du ministère 
public, ou contestée, par le fait du prévenu, devant une juridiction 
supérieure”  (1).

Dat de strafrechter naderhand — in het bijzonder in geval van een 
nog niet eerder gekende burgerlijke partij die zich in toepassing 
van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering tot de 
strafrechter richt om schadevergoeding te bekomen — de burgerlijke 
vordering alsnog kan afwijzen  (2) doet geen afbreuk aan de conclusie 
dat de beslissing om de burgerlijke belangen ambtshalve aan te 
houden niettemin toch kan worden aanzien als een “beslissing” van 
de strafrechter.

Bovendien oordeelt De Codt zelf ook dat, indien door de beklaagde 
in conclusie werd geargumenteerd dat het ambtshalve aanhouden van 
de burgerlijke belangen niet vereist was en de strafrechter desondanks 
toch de burgerlijke belangen aanhoudt, hij zijn beslissing daaromtrent 
dient te motiveren — in de regel hoeft dit laatste immers niet — en dat 
deze beslissing wel appelabel kan zijn indien ze de betrokkene grieft : 
“Sauf si le prévenu dépose des conclusions soutenant, moyens spécifi-
ques à l’appui, qu’il n’y a pas lieu de réserver. Le rejet de ces moyens 
et la prononciation de la réserve qui en résulte pourraient alors consti-
tuer une décision qui, ayant tranché une question de fait ou de droit 
contestée devant le juge, serait passible d’appel de la part de celui à qui 
elle a infligé un grief immédiat”  (3).

  (1) O. mICHIeLS, “La réserve d’office des intérêts civils par le juge pénal et la mise en 
état des causes (Le nouvel article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale)”, 
JT 2005, (685) 688.

  (2) Cfr. J. De CoDT, “Le règlement des intérêts civils par la juridiction pénale après 
la loi du 13 avril 2005”, JT 2006, (349) 351.

  (3) J. De CoDT, “Le règlement des intérêts civils par la juridiction pénale après la loi 
du 13 avril 2005”, JT 2006, (349) 350, voetnoot 14.
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Ook die auteur sluit met andere woorden niet uit dat de beslissing om 
al dan niet ambtshalve de burgerlijke belangen aan te houden potentieel 
grievend kan zijn voor een partij.

7. De stelling dat het aanhouden van de burgerlijke belangen door de 
strafrechter in toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering wel degelijk een “beslissing” is die het voorwerp van 
een rechtsmiddel kan uitmaken, volgt in alle geval ook — weze het op 
impliciete wijze — uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Inderdaad, voor zover kon worden nagegaan heeft het Hof nooit geoor-
deeld dat een cassatieberoep dat (mede) gericht was tegen de beslissing van 
de appelrechters om de burgerlijke belangen ambtshalve aan te houden in 
toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 
niet ontvankelijk was, met name omdat het niet ging om een beslissing 
en deze dus niet het voorwerp van een rechtsmiddel kon uitmaken.

8. Kortom, het lijkt erop dat kan worden aangenomen dat de beslissing 
van de strafrechter om in toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering ambtshalve de burgerlijke belangen aan te 
houden wel degelijk een “beslissing” is die principieel het voorwerp van 
een rechtsmiddel kan uitmaken.

Dat het ons voorkomt dat het openbaar ministerie tegen zulke 
beslissing geen rechtsmiddel kan aanwenden vermits deze beslissing 
niet de publieke vordering betreft  (1), staat aan voormelde conclusie 
niet in de weg.

Evenmin wordt die zienswijze ontkracht door het feit dat er, in geval 
van ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen in zoverre 
betrekking op potentiële derde-benadeelden, wel sprake is van een eind-
beslissing in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, vermits 
de strafrechter per hypothese uitspraak heeft gedaan over alles wat 
betrekking heeft op de toen voor hem gebrachte vorderingen  (2).

Aldus kon het Hof oordelen dat de beslissing die ambtshalve de 
burgerlijke belangen aanhoudt van een benadeelde die niet in de zaak 
betrokken is en uitspraak heeft gedaan over alles wat het voorwerp was 
van de voor de bodemrechter gebrachte vorderingen, een eindbeslissing 
is en, derhalve, voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar is  (3).

Hieruit volgt dat de beslissing om de burgerlijke belangen ambtshalve 
aan te houden in geval van een reeds bekende burgerlijke partij geen 
definitieve beslissing is in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvor-
dering terwijl dit wél het geval is in zoverre betrekking op potentiële 
derde-benadeelden ; in beide gevallen betreft het wel degelijk een “beslis-
sing” van een strafrechter waartegen principieel een rechtsmiddel kan 
worden ingesteld.

  (1) Contra O. mICHIeLS, “La réserve d’office des intérêts civils par le juge pénal et la 
mise en état des causes (Le nouvel article 4 du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale)”, JT 2005, (685) 688. Cfr. J. HuBIN, “Les réformes de procédure pénale contenues 
dans la loi du 11 juillet 1994”, T. Vred. 1995, (11) 16.

  (2) S. VaN oVerBeke, “Het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen : een 
eigen-aardige beslissing van de strafrechter” (noot onder Pol. Gent 20 januari 2006), 
RW 2008-09, (422) 426.

  (3) Cass. 14 maart 2001, AR P.00.1737.F, AC 2001, nr. 132.
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9. Waar derhalve kan worden besloten dat er sprake is van een “beslis-
sing” en het cassatieberoep te dezen dan ook ontvankelijk is in zoverre 
het is gericht tegen de beslissing van de appelrechters om de burgerlijke 
belangen aan te houden, dient het middel zelf beoordeeld te worden.

Dienaangaande moet men vaststellen dat het middel niettemin niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang.

Inderdaad, zelfs indien het bestreden arrest zou worden vernietigd 
omdat ten onrechte de beslissing van de eerste rechter waarbij ambts-
halve de burgerlijke belangen werden aangehouden, wordt bevestigd, 
blijft de beslissing van de eerste rechter tot ambtshalve aanhouden van 
de burgerlijke belangen overeind.

Het middel, ook al was het gegrond, vertoont derhalve geen belang 
voor de eiser.

Het is bijgevolg niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conclusie : verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof 

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

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

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 13 februari 2012 ter 
griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof 

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

Zesde middel

18. Het middel voert schending aan van artikel 4 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering : het arrest houdt ten onrechte ambtshalve 
de burgerlijke belangen aan ; aangezien de eiser alleen op strafgebied 
hoger beroep heeft ingesteld, hadden de appelrechters geen rechtsmacht 
om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering.

19. De door het middel bekritiseerde bevestiging van de beslissing van 
het beroepen vonnis om de burgerlijke belangen aan te houden, leidt 
ertoe dat eventuele burgerlijke partijen de burgerlijke rechtsvorde-
ring aanhangig kunnen maken voor de eerste rechter overeenkomstig 
artikel 4, derde tot en met elfde lid, Wetboek van Strafvordering.

De door het middel nagestreefde vernietiging van deze bevestigende 
beslissing om reden dat de appelrechters geen rechtsmacht hadden om 
zich op burgerlijk gebied uit te spreken, kan enkel tot gevolg hebben 
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dat de eerste rechter bevoegd blijft om kennis te nemen van de burger-
lijke rechtsvorderingen die overeenkomstig de in artikel 4, derde tot en 
met elfde lid, Wetboek van Strafvordering bij hem aanhangig kunnen 
worden gemaakt.

De eiser heeft geen belang bij het middel. 
Het middel is bijgevolg niet ontvankelijk.

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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 maart 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 Spriet (bij 
de balie te Turnhout).

N° 198

2o kamer — 27 maart 2012
(P.11.1849.N)

1o CaSSaTIeBeroep. — STrafzakeN. — TermIjNeN Voor CaSSaTIeBeroep eN 
BeTekeNINg. — STrafVorDerINg. — VoorBarIg CaSSaTIeBeroep (geeN eINDBe-
SLISSINg). — VerVreemDINg VaN VermogeNSBeSTaNDDeLeN. — CaSSaTIeBeroep 
TegeN arreST VaN De kamer VaN INBeSCHuLDIgINgSTeLLINg. — oNTVaNkeLIjk-
HeID.

2o oNDerzoekSgereCHTeN. — kamer VaN INBeSCHuLDIgINgSTeLLINg. — 
VerVreemDINg VaN VermogeNSBeSTaNDDeLeN. — CaSSaTIeBeroep. — oNTVaN-
keLIjkHeID.

1o en 2o Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak 
doet met toepassing van artikel 61sexies Wetboek van Strafvordering is 
geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Straf-
vordering, en valt niet onder de in het tweede lid van dit artikel opgesomde 
gevallen ; het cassatieberoep hiertegen is voorbarig en dus niet ontvanke-
lijk  (1).

(B.)

  (1)  Cass. 17 okt. 2007, AR P.07.1304.F, AC 2007, nr. 489.

ARREST-2012-03.indb   799 13/02/13   20:34



800 ARRESTEN VAN CASSATIE 27.3.12 - N° 199

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 oktober 2011.

De eiseres voert geen middel aan.

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Het bestreden arrest doet uitspraak met toepassing van artikel 61sexies 
Wetboek van Strafvordering.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het 
tweede lid van dit artikel opgesomde gevallen.

Het cassatieberoep is voorbarig en dus niet ontvankelijk. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Goet-
hals, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, 
eerste advocaat-generaal.

N° 199

2okamer — 27 maart 2012

(P.11.1264.N)

1o STeDeNBouw. — HerSTeL VaN pLaaTS IN De VorIge STaaT. 
BeTaLINg VaN eeN meerwaarDe. — HerSTeLVorDerINg. — aarD. — 
DoeL. — geVoLg.

2o CaSSaTIe. — VerNIeTIgINg. omVaNg. — STrafzakeN. — STrafVorDe-
rINg. — aNDere parTIjeN. — STeDeNBouw. — BeSLISSINg oVer De HerSTeLVor-
DerINg. — CaSSaTIeBeroep VaN De STeDeNBouwkuNDIge INSpeCTeur. — VerNIe-
TIgINg meT VerwIjzINg. — geVoLg. — Taak VaN De reCHTer op VerwIjzINg.

3o STeDeNBouw. — HerSTeL VaN pLaaTS IN De VorIge STaaT. 
BeTaLINg VaN eeN meerwaarDe. — HerSTeLVorDerINg. — BeSLISSINg. 
— CaSSaTIeBeroep VaN De STeDeNBouwkuNDIge INSpeCTeur. — VerNIeTIgINg 
meT VerwIjzINg. — geVoLg. —Taak VaN De reCHTer op VerwIjzINg.
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4o STeDeNBouw. — HerSTeL VaN pLaaTS IN De VorIge STaaT. 
BeTaLINg VaN eeN meerwaarDe. — HerSTeLVorDerINg. — BeoorDe-
LINg Door De reCHTer. — omVaNg.

5o maCHTeN. — reCHTerLIjke maCHT. — STeDeNBouw. — HerSTeLVorDe-
rINg. — BeoorDeLINg Door De reCHTer. — omVaNg.

1° De herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur, die een zelf-
standige vordering betreft krachtens een bevoegdheid die het decreet aan 
de stedenbouwkundige inspecteur toekent en die hem toelaat als eiser tot 
herstel in het geding op te treden en rechtsmiddelen aan te wenden, beoogt 
niet de vergoeding van eigen schade of de bestraffing van de dader, maar 
de naleving van de stedenbouwkundige verplichtingen en het herstel van de 
goede ruimtelijke ordening die door het stedenbouwmisdrijf werd verstoord 
zodat die vordering noch te vereenzelvigen is met de burgerlijke rechtsvorde-
ring, noch met de vordering tot straf die het openbaar ministerie uitoefent  (1).

2° en 3° De vernietiging, op het cassatieberoep van de stedenbouwkundige 
inspecteur, van de beslissing over de herstelvordering, met verwijzing naar 
een ander hof van beroep, brengt niet de vordering tot straf maar enkel de 
vordering tot herstel voor de verwijzingsrechter die de feiten opnieuw zal 
moeten beoordelen, ongeacht de definitieve vrijspraak van de beklaagde op 
strafgebied. 

4° en 5° De rechter gaat na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke 
ordening is genomen en moet de vordering die steunt op motieven die vreemd 
zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de goede ruimte-
lijke ordening die kennelijk onredelijk is zonder gevolg laten, waarbij hij ook 
moet nagaan of de motivering van de herstelvordering afdoende is, met name 
feitelijk juist is en rechtens deze vordering kan schragen; de omstandigheid 
dat niet alle daarin vermelde gegevens tot het herstel kunnen leiden, staat 
evenwel het bevelen van dit herstel niet in de weg wanneer de vordering in 
haar geheel genomen feitelijk juist en naar recht verantwoord is  (2).

(V. T/ geweSTeLIjk STeDeNBouwkuNDIge INSpeCTeur)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 8 juni 2011, na arrest van het 
Hof van 3 november 2009 op verwijzing gewezen. 

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, tien 
middelen aan.

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

  (1) Zie: Cass. 23 juni 2009, AR P.09.0276.N, AC 2009, nr. 432.
  (2) Zie: Cass. 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, AC 2004, nr. 323 met conclusie adv.-gen. 

De Swaef; Cass. 3 juni 2005, AR C.01.0029.N, AC 2005, nr. 313; Cass. 18 maart 2008, AR 
P.07.1509.N, AC 2008, nr. 187 en Cass. 11 feb. 2009, AR P.08.1163.N, AC 2009, nr. 108.
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II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel 

1. Het middel voert schending aan van artikel 8 Gerechtelijk Wetboek, 
artikel 44 Strafwetboek, de artikelen 1, 3 en 4 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering, de artikelen 22 en 434, derde lid, Wetboek 
van Strafvordering en artikel 6.1.41, § 1 en § 4, Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
van het gezag van gewijsde, neergelegd in de artikelen 2, 23, 24, 25, 26 
en 27 Gerechtelijk Wetboek : bij vorig arrest van 16 april 2009 waartegen 
het openbaar ministerie geen cassatieberoep instelde, werd definitief 
beslist dat de eiser geen stedenbouwmisdrijf had gepleegd ; de herstel-
vordering, als aanvulling op de strafrechtelijke veroordeling, was bijge-
volg eveneens komen te vervallen ; door anders te oordelen hebben de 
appelrechters, met overschrijding van hun rechtsmacht en met misken-
ning van het gezag van gewijsde van voornoemd arrest, gehandeld alsof 
de publieke vordering voor hen nog aanhangig was en alsof verweerders 
vordering strekte tot vergoeding van persoonlijke schade. 

2. De herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur beoogt 
niet de vergoeding van eigen schade of de bestraffing van de dader, maar 
de naleving van de stedenbouwkundige verplichtingen en het herstel 
van de goede ruimtelijke ordening die door het stedenbouwmisdrijf werd 
verstoord. 

Bijgevolg is de vordering van de stedenbouwkundige inspecteur niet te 
vereenzelvigen met de burgerlijke rechtsvordering noch met de vorde-
ring tot straf die het openbaar ministerie uitoefent. Het betreft een zelf-
standige vordering krachtens een bevoegdheid die het decreet aan de 
stedenbouwkundige inspecteur toekent en die hem toelaat als eiser tot 
herstel in het geding op te treden en rechtsmiddelen aan te wenden. 

3. De vernietiging, op het cassatieberoep van de stedenbouwkundige 
inspecteur, van de beslissing over de herstelvordering, met verwijzing 
naar een ander hof van beroep, brengt niet de vordering tot straf maar 
enkel de vordering tot herstel voor de verwijzingsrechter. Deze zal de 
feiten opnieuw moeten beoordelen, ongeacht de definitieve vrijspraak 
van de beklaagde op strafgebied. 

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar 
recht. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zevende middel

24. Het middel voert schending aan van de artikelen 149 en 159 
Grondwet, de artikelen 1320 tot 1322 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 2 
en 3, derde lid, Wet Motivering Bestuurshandelingen : in conclusie heeft 
de eiser gewezen op de gebrekkige motivering van de herstelvordering ; 
het planologische argument is rechtens onjuist en de verwijzing naar de 
aangrenzende bestemmingszones is irrelevant ; naast het herstel van de 
goede ruimtelijke ordening wordt ook de bestraffing van de eiser beoogd ; 
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het ruimtelijk impact op de omgeving is niet eens definitief onder-
zocht ; de overheden die bevoegd zijn op planologisch gebied hebben geen 
bezwaar tegen de oprichting van het goed en achten dat zijn verplaat-
sing nutteloos is ; door dit verweer niet te beantwoorden en niettemin 
de herstelvordering wettelijk te achten, schenden de appelrechters de 
voormelde wetsbepalingen. 

25. De rechter gaat na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimte-
lijke ordening is genomen. Hij moet de vordering die steunt op motieven 
die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de 
goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is zonder gevolg 
laten. Daartoe moet ook de motivering van de herstelvordering afdoende 
zijn, met name feitelijk juist zijn en rechtens deze vordering kunnen 
schragen. De omstandigheden dat niet alle daarin vermelde gegevens tot 
het herstel kunnen leiden, staat evenwel het bevelen van dit herstel niet 
eraan in de weg wanneer de vordering in haar geheel genomen feitelijk 
juist en naar recht verantwoord is. 

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

Het arrest oordeelt dat :

 — de stedenbouwkundig inspecteur terecht erop wijst dat er een prin-
cipieel bouwverbod is dat enkel kan worden opgeheven door een rechts-
geldige vergunning ; 

 — de eiser, door vooraf onvoldoende informatie in te winnen en door 
toch verder te bouwen ondanks een stakingsbevel, niet heeft gehandeld 
zoals het ieder redelijk en voorzichtig persoon betaamt ; dit getuigt van 
een wetens en willens handelen en zelfs van kwade trouw ; 

 — er geen reden is tot onbepaald uitstel ; de kans dat het clubhuis 
zou opgenomen worden in een toekomstig, maar nog niet gefinaliseerd 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, kan een dergelijk uitstel niet 
verantwoorden ; daarop wachten zou in concreto neerkomen op rechts-
weigering ; overigens in de opmaak van een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan werd de site van de surfersclub niet eens opgenomen ; 

 — er al een duidelijke planologische optie zou genomen zijn voor 
de site in kwestie niet zonder meer is aangetoond en niet kan worden 
afgeleid uit een enkel krantenbericht, noch uit de mondeling gedane 
uitspraken van de bevoegde minister ; hieruit kan evenmin een afstand 
van de herstelvordering door de bevoegde stedenbouwkundige inspec-
teur worden afgeleid ; 

 — het gedogen van de constructies door betaling van een meerwaar-
desom zelfs niet kan worden overwogen omdat het de plaatselijke ruim-
telijke ordening op kennelijk onevenredige wijze zou schaden ; 

 — dit ook blijkt uit het negatieve advies van de gemachtigde ambte-
naar van 14 september 1998 naar aanleiding van het regularisatiever-
zoek ; in de strandzone kunnen geen andere constructies geduld worden 
dan deze die specifiek nodig zijn voor de natuurlijke en/of kunstmatige 
zeewering en het veilig baden in zee zodat de huidige constructies niet 
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verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving en met de goede plaat-
selijke aanleg ;

 — de herstelvordering zoals gesteld en gehandhaafd voor de eiser geen 
onredelijke last meebrengt die het voordeel dat voor de ruimtelijke 
ordening zou ontstaan, zou overstijgen ; 

 — de gemotiveerde herstelvordering van 19 mei 1998 zoals aangevuld 
bij brief van 11 januari 2000 zowel intern als extern wettig is en binnen 
de weerhouden feiten, op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze 
het herstel van de gevolgen van de door de eiser gepleegde feiten van 
oprichting zonder vergunning beoogt ;

 — zij steunt op motieven van goede ruimtelijke ordening en niet 
kennelijk onredelijk is ;

 — de eiser de voor hem nadelige situatie waarin hij zich bevindt zelf 
heeft gecreëerd en daarvan de gevolgen dient te ondergaan ; hij kan uit 
die houding geen rechten putten.

De appelrechters stellen aldus vast dat de vordering uitsluitend het 
herstel van de goede ruimtelijke ordening beoogt en niet steunt op 
een opvatting van ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is. 
Zodoende verantwoorden zij hun beslissing naar recht. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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.

27 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Goet-
hals, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lust (bij de balie te Brugge).

N° 200

2o kamer — 28 maart 2012
(P.11.2002.F)

1o reCHTeN VaN De meNS. — VerDrag reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6. 
— arTIkeL 6.1. — oVerSCHrIjDINg VaN De reDeLIjke TermIjN. — SaNCTIe. — 
TeLoorgaaN VaN BewIjzeN. — DraagwIjDTe.

2o BewIjS. — STrafzakeN. — BewIjSLaST. — BeoorDeLINgSVrIjHeID. — BewIjS-
LaST. — VerVoLgeNDe parTIj. — VerpLICHTINg aaN Te ToNeN DaT eeN Verweer-
mIDDeL oNjuIST IS. — DraagwIjDTe.
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3o BewIjS. — STrafzakeN. — BewIjSLaST. — BeoorDeLINgSVrIjHeID. — 
VerVoLgeNDe parTIj. — VerpLICHTINg aaN Te ToNeN DaT eeN VerweermIDDeL 
oNjuIST IS. — DraagwIjDTe. — oVerSCHrIjDINg VaN De reDeLIjke TermIjN. — 
TeLoorgaaN VaN BewIjzeN. — BewIjSwaarDerINg Door De reCHTer.

4o reCHTeN VaN De meNS. — VerDrag reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6. 
— arTIkeL 6.1. — oVerSCHrIjDINg VaN De reDeLIjke TermIjN. — SaNCTIe. — 
TeLoorgaaN VaN BewIjzeN. — BewIjSwaarDerINg Door De reCHTer.

5o oNDerzoekSreCHTer. — INVerDeNkINgSTeLLINg. — BeSTaaN VaN 
erNSTIge aaNwIjzINgeN VaN SCHuLD. — VerpLICHTINg om IN VerDeNkINg Te 
STeLLeN. — TekorTkomINg. — SaNCTIe.

6o oNDerzoek IN STrafzakeN. — INVerDeNkINgSTeLLINg Door De 
oNDerzoekSreCHTer. — BeSTaaN VaN erNSTIge aaNwIjzINgeN VaN SCHuLD. — 
VerpLICHTINg om IN VerDeNkINg Te STeLLeN. — TekorTkomINg. — SaNCTIe.

7o reCHT VaN VerDeDIgINg. — STrafzakeN. — oNDerzoek IN STraf-
zakeN. — INVerDeNkINgSTeLLINg Door De oNDerzoekSreCHTer. — BeSTaaN 
VaN erNSTIge aaNwIjzINgeN VaN SCHuLD. — VerpLICHTINg om IN VerDeNkINg Te 
STeLLeN. — TekorTkomINg. — SaNCTIe.

8o oNDerzoekSreCHTer. — INVerDeNkINgSTeLLINg. — reCHTeN VaN De 
INVerDeNkINggeSTeLDe. — meT De INVerDeNkINggeSTeLDe geLIjkgeSTeLDe 
perSooN. — perSooN TegeN wIe De STrafVorDerINg IS INgeSTeLD. — INforma-
TIepLICHT.

9o oNDerzoek IN STrafzakeN. — INVerDeNkINgSTeLLINg. — reCHTeN VaN 
De INVerDeNkINggeSTeLDe. — meT De INVerDeNkINggeSTeLDe geLIjkgeSTeLDe 
perSooN. — perSooN TegeN wIe De STrafVorDerINg IS INgeSTeLD. — INforma-
TIepLICHT.

10o reCHT VaN VerDeDIgINg. — STrafzakeN. — oNDerzoek IN STrafzakeN. 
— INVerDeNkINgSTeLLINg. — reCHTeN VaN De INVerDeNkINggeSTeLDe. — meT 
De INVerDeNkINggeSTeLDe geLIjkgeSTeLDe perSooN. — perSooN TegeN wIe De 
STrafVorDerINg IS INgeSTeLD. — INformaTIepLICHT.

1o De bewering dat de overschrijding van de redelijke termijn het bewijs heeft 
doen verdwijnen, heeft, indien ze wordt aangenomen, niet tot gevolg dat 
het misdrijf wordt uitgewist ; zij belet alleen maar dat het misdrijf bewezen 
verklaard wordt  (1).

2o De verplichting voor de vervolgende partij om aan te tonen dat een verweer-
middel onjuist is slaat niet op de beweringen die geen verband houden 
zowel met de bestanddelen van het misdrijf als met de omstandigheden op 
grond waarvan het misdrijf als onbestaande of als verschoond moet worden 
beschouwd (2).

3o en 4o Ofschoon het aan de vervolgende partij staat om aan te tonen dat er 
een misdrijf is gepleegd, verbiedt het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
twijfel de beklaagde ten goede moet komen, de bodemrechter niet te oordelen 
dat de stukken die de misdaad of het wanbedrijf kunnen bewijzen zich in 
het dossier bevinden, dat die stukken hun bewijswaarde behouden hebben 
ondanks het tijdsverloop, en dat de beklaagde niet aantoont dat de stukken 
verloren zijn gegaan door de vertraging in het gerechtelijk onderzoek (3).

  (1), (2), (3)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 200.
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5o tot 7o Met toepassing van artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering 
moet de onderzoeksrechter elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van 
schuld bestaan in verdenking stellen ; de wet legt geen sanctie op indien 
aan die verplichting niet wordt voldaan ; die tekortkoming, die op zich niet 
inhoudt dat de strafvordering niet ontvankelijk is, kan de rechtspleging 
alleen maar ongeldig maken in zoverre zij de uitoefening van het recht van 
verdediging onherroepelijk in het gedrang brengt  (1).

8o tot 10o Artikel 61bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, 
bepaalt niet dat die persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld door de 
onderzoeksrechter op de hoogte moet worden gebracht van het feit dat tegen 
hem een gerechtelijk onderzoek is geopend ; dergelijke informatie kan, met 
het oog op de effectieve uitoefening van het recht van verdediging, op regel-
matige wijze aan de rechtzoekende worden verstrekt op het ogenblik dat een 
onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd (2). 

(B. e.a. T. p. 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 10 november 2011.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

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

B. Cassatieberoep van B. C.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende 
beslissing op de tegen de eiser ingestelde strafvordering

Eerste middel

Het middel voert de schending aan van de artikelen 61bis Wetboek van 
Strafvordering, 149 Grondwet, 14.1 en 14.2 IVBPR, 6.1 en 6.2 EVRM, en de 
miskenning van het vermoeden van onschuld en het recht van verdediging, 
en verwijt het arrest dat het de strafvordering ontvankelijk verklaart.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

Wanneer de beklaagde een omstandigheid aanvoert die zijn verantwoor-
delijkheid uitsluit en die bewering niet kennelijk ongeloofwaardig is, staat 
het aan de vervolgende partij om te bewijzen dat die bewering onjuist is.

De bewering dat de overschrijding van de redelijke termijn het bewijs 
heeft doen verdwijnen, heeft indien ze wordt aangenomen niet tot gevolg 

  (1), (2)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 200.
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dat het misdrijf wordt uitgewist. Zij belet alleen maar het misdrijf 
bewezen te verklaren.

De verplichting voor de vervolgende partij om aan te tonen dat een 
verweermiddel onjuist is, slaat niet op de beweringen die geen verband 
houden zowel met de samenstellende bestanddelen van het misdrijf als 
met de omstandigheden op grond waarvan het misdrijf als onbestaande 
of als verschoond moet worden beschouwd.

Ofschoon het aan de vervolgende partij staat om het bestaan van een 
misdrijf aan te tonen, verbiedt het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk twijfel de beklaagde ten goede moet komen, de bodemrechter 
niet om te oordelen dat de stukken die de misdaad of het wanbedrijf 
kunnen bewijzen zich in het dossier bevinden, dat die stukken hun bewijs-
waarde behouden hebben ondanks het tijdsverloop, en dat de beklaagde 
niet aantoont dat de stukken verloren gegaan zijn ten gevolge van de 
vertraging die het gerechtelijk onderzoek heeft opgelopen.

Het middel faalt naar recht.

Derde onderdeel

Het middel voert de schending aan van de artikelen 61bis Wetboek 
van Strafvordering, 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR, en de miskenning van het 
recht van verdediging, op grond dat de eiser door de onderzoeksrechter 
niet formeel in verdenking werd gesteld, en evenmin, tenzij laattijdig, 
op de hoogte gebracht werd van het feit dat tegen hem vervolgingen 
werden ingesteld.

Met toepassing van artikel 61bis, moet de onderzoeksrechter elke 
persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan in verden-
king stellen.

De wet legt geen sanctie op indien aan die verplichting niet wordt 
voldaan. Die tekortkoming, die op zich niet inhoudt dat de vervolging 
niet ontvankelijk is, kan de rechtspleging alleen maar aantasten in 
zoverre zij de uitoefening van het recht van verdediging onherroepelijk 
in het gedrang brengt.

Die beoordeling verplicht ertoe om rekening te houden met het tweede 
lid van artikel 61bis, dat bepaalt dat de persoon tegen wie de strafvor-
dering wordt ingesteld, dezelfde rechten geniet als de inverdenkingge-
stelde. Het betreft met name de persoon die, zoals de eiser, in de akte 
van burgerlijkepartijstelling met naam als verdachte of vermoedelijke 
dader wordt vermeld.

Artikel 61bis, tweede lid, bepaalt niet dat die persoon door de onder-
zoeksrechter op de hoogte moet worden gebracht van het feit dat tegen 
hem een gerechtelijk onderzoek is geopend. Dergelijke informatie kan, 
met het oog op de effectieve uitoefening van het recht van verdediging, 
op regelmatige wijze aan de rechtzoekende worden verstrekt op het 
ogenblik dat een onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd. 

In zoverre het middel aanvoert dat de artikelen 61bis, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering en 6 EVRM, de onderzoeksrechter de 
verplichting opleggen om een persoon, in elk geval, ervan te verwittigen 
dat tegen hem vervolgingen werden ingesteld, faalt het naar recht.
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Nadat het arrest heeft vastgesteld dat de strafvordering tegen de eiser 
was ingesteld op 15 september 2003, oordeelt het dat hij dezelfde rechten 
als de inverdenkinggestelde genoot vermits hij volledig op de hoogte 
was van het feit dat vervolging was ingesteld, aangezien in februari 2004, 
in het kader van die vervolging, een huiszoeking was uitgevoerd zowel 
in de woning van zijn vriendin bij wie hij verbleef, als op de zetel van de 
vennootschap waarvan hij zaakvoerder was geweest.

Op grond van die overwegingen beslissen de appelrechters naar recht 
dat het feit dat de eiser niet in verdenking was gesteld hem niet het 
recht op een eerlijke behandeling van de zaak had ontnomen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 

tegen M. B. ingestelde strafvordering en over de door D. P. tegen haar 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de helft van de kosten van het cassatieberoep van de eiseres ten laste 

van de Staat en veroordeelt de verweerders in een vierde van die kosten.
Veroordeelt de overige eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

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

N° 201

2o kamer —28 maart 2012
(P.11.2054.F)

1o BewIjS. — STrafzakeN. — BewIjSLaST. — BeoorDeLINgSVrIjHeID. — 
gereCHTSDeurwaarDer. — VaSTSTeLLINg. — VaSTSTeLLINgeN op Verzoek VaN 
eeN parTICuLIer. — BewIjSwaarDe.

2o gereCHTSDeurwaarDer. — VaSTSTeLLINg. — VaSTSTeLLINgeN op 
Verzoek VaN eeN parTICuLIer. — BewIjS IN STrafzakeN. — BewIjSwaarDe.

3o oNaaNTaSTBare BeoorDeLINg Door De feITeNreCHTer. — 
gereCHTSDeurwaarDer. — VaSTSTeLLINgeN op Verzoek VaN eeN parTICuLIer. 
— BewIjS IN STrafzakeN. — BewIjSwaarDe.

1o tot 3o Krachtens artikel 516, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
kan de gerechtsdeurwaarder, op verzoek van een particulier, vaststellingen 
doen van zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen over de 
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gevolgen in feite of in rechte die daaruit kunnen voortvloeien ; die vaststel-
lingen, die enkel gelden als inlichting, worden aan de onaantastbare beoor-
deling van de rechter overgelaten  (1).

(L. T. B.)

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 7 november 2011.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 16 maart 2012 een 
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 28 maart 2012 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

De eiser voert aan dat het arrest, door te beslissen om de verweerder 
buiten vervolging te stellen wegens bedrieglijk bewerken van het onver-
mogen, de wettelijke bewijswaarde van een brief van een gerechtsdeur-
waarder schendt, waarin het onvermogen van de verweerder wordt vast-
gesteld.

Krachtens artikel 516, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat volgens 
het middel zou zijn geschonden, kan de gerechtsdeurwaarder, op verzoek 
van een particulier, vaststellingen 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 voortvloeien.

Die vaststellingen, die enkel gelden als inlichting, worden aan de 
onaantastbare beoordeling van de rechter overgelaten.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

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

28 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer F. Remy en de heer D. Remy, de heer Barthélémy, de heer Rouard 
en de heer Materne (bij de balie te Dinant).

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 201.
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N° 202

2o kamer — 28 maart 2012
(P.11.2083.F)

1o mISDrIjf. — reCHTVaarDIgINg eN VerSCHoNINg. — reCHTVaarDIgINg. — 
oNoVerkomeLIjke DwaLINg. — BegrIp.

2o mISDrIjf. — reCHTVaarDIgINg eN VerSCHoNINg. — reCHTVaarDIgINg. — 
oNoVerkomeLIjke DwaLINg. — maCHTIgINg Door De BeVoegDe oVerHeID. — 
regeLmaTIg LIjkeNDe maCHTIgINg.

1o Dwaling is een rechtvaardigingsgrond, als ieder redelijk en voorzichtig 
persoon die dwaling had kunnen begaan indien hij in dezelfde situatie zou 
hebben verkeerd als die waarin de beklaagde zich bevond ; onoverkomelijke 
dwaling komt de pleger van het misdrijf ten goede op voorwaarde dat zij 
betrekking heeft op één van de bestanddelen van het misdrijf  (1).

2o Een machtiging door de bevoegde overheid die regelmatig lijkt ofschoon 
zij dat niet is, kan, niettegenstaande het vermoeden dat de wet gekend is, 
de verkeerde overtuiging doen ontstaan dat er gehandeld is in overeenstem-
ming met de wet ; de in dergelijke voorwaarden gestelde handeling is dan 
niet strafbaar  (2).

(m. T. a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 8 november 2011.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Het arrest wordt verweten dat het de eiser het misdrijf ten laste legt 
ondanks de dwaling die het opzettelijk karakter eraan ontnomen heeft.

Dwaling is een rechtvaardigingsgrond als ieder redelijk en voorzichtig 
persoon die dwaling had kunnen begaan indien hij in dezelfde situatie 
zou hebben verkeerd als die waarin de beklaagde zich bevond.

Onoverkomelijke dwaling komt de pleger van het misdrijf ten goede 
op voorwaarde dat zij betrekking heeft op één van de bestanddelen van 
het misdrijf.

  (1)  Zie F. kuTy, Principes généraux du droit pénal belge. – dl. II. L’infraction pénale, 
Brussel, Larcier, 2010, pp. 515-518.

  (2)  Zie Cass. 29 april 1998, AR P.98.0075.F, AC 1998, nr. 219.
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Een machtiging die door de bevoegde overheid is verleend en die regel-
matig lijkt ofschoon zij dat niet is, kan, niettegenstaande het vermoeden 
dat de wet gekend is, de verkeerde overtuiging doen ontstaan dat er 
gehandeld is in overeenstemming met de wet. De in dergelijke voor-
waarden gestelde handeling is dan niet strafbaar.

Artikel 159 Grondwet bepaalt dat de hoven en rechtbanken de toepas-
sing van een onwettige verordenende of administratieve akte moeten 
weigeren. Het is hun daarom nog niet verboden om de handelende 
persoon bij wie die akte rechten heeft doen ontstaan, het voordeel van 
de onoverkomelijke dwaling toe te kennen.

De eiser werd vervolgd wegens het optrekken en instandhouden van 
een loods zonder stedenbouwkundige vergunning.

Het arrest stelt vast dat de eiser een vergunning heeft gekregen van 
de gemeente maar dat die administratieve akte onwettig is, enerzijds, 
omdat zij werd verleend zonder de gemachtigd ambtenaar te raadplegen 
en, anderzijds, omdat zij in strijd is met het gemeentelijk stedenbouw-
kundig reglement op het vlak van de materialen voor buitenbekleding 
en dakbedekking.

De appelrechters verwerpen eisers verweermiddel, volgens hetwelk 
die vergunning een onoverkomelijke dwaling heeft doen ontstaan. Het 
arrest verklaart dit met name op grond van het feit dat de eiser, die 
een gepensioneerd aannemer van openbare werken is, onmogelijk niet 
op de hoogte kon zijn zowel van de decretale voorschriften betreffende 
de verplichting voor de administratie om het advies van de gemachtigd 
ambtenaar in te winnen, als van de regels die in een landbouwzone 
toepasselijk zijn op de bouw.

Het arrest wijst er eveneens op dat de eiser geen plan van een architect 
heeft ingediend tot staving van zijn vergunningsaanvraag, zodat de door 
hem ingezette procedure van bij de aanvang gebrekkig was, en dat hij 
dit diende te weten.

De hierboven samengevatte overwegingen verantwoorden de beslissing 
niet naar recht.

Het verlenen van een vergunning nadat de raadplegingsprocedure en 
het stedenbouwkundig reglement zijn nageleefd, behoort tot de bevoeg-
dheid van de administratie, zodat de houder van de vergunning niet 
verantwoordelijk kan worden gesteld voor de fouten die zij heeft begaan.

Artikel 159 Grondwet heeft geen gevolgen voor het antwoord op de 
vraag of de dwaling die door de onwettige administratieve akte is 
veroorzaakt onoverkomelijk was.

Het vermoeden dat de wet gekend is, wettigt de bewering niet dat 
elke normaal redelijke en voorzichtige persoon de onwettigheden van 
de vergunning die aan de administratie te wijten zijn, zou hebben opge-
merkt.

Het arrest stelt niet vast dat de akte dermate onregelmatig was dat de 
eiser ze redelijkerwijs als onbestaande had moeten beschouwen.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om het tweede middel te onderzoeken, aangezien het 

niet tot vernietiging zonder verwijzing kan 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 Brussel.

28 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Delait (bij de balie te 
Aarlen) en de heer De Bruyn.

N° 203

2o kamer — 28 maart 2012
(P.12.0097.F)

1o mISDrIjf. — VerzwareNDe omSTaNDIgHeDeN. — VerzwareNDe omSTaN-
DIgHeID waarDoor HeT mINImum worDT VerHoogD. — CorreCTIoNaLISerINg. — 
INVLoeD.

2o STraf. — VerzaCHTeNDe omSTaNDIgHeDeN. — VerSCHoNINgSgroNDeN. — 
VerzaCHTeNDe omSTaNDIgHeDeN. — CorreCTIoNaLISerINg. — VerzwareNDe 
omSTaNDIgHeID waarDoor HeT mINImum worDT VerHoogD. — INVLoeD.

1o en 2o Overeenkomstig artikel 433 van het Strafwetboek heeft het feit dat een 
minderjarige werd gebruikt om een misdaad of een wanbedrijf te plegen, tot 
gevolg dat het minimum van de gevangenisstraf of van de tijdelijke opslui-
ting wordt verhoogd ; aangezien die verhoging op het minimum en niet op 
het maximum van de straf slaat, heeft zij geen gevolgen voor de bij artikel 
2, 1o, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden 
bepaalde mogelijkheid om een misdaad te correctionaliseren wanneer de in 
de wet daarop bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet te boven gaat en 
de correctionalisering van dergelijke misdaad de rechter die daarvan kennis-
neemt niet verplicht om de voormelde verzwarende omstandigheid als onbe-
staande of niet van toepassing te beschouwen.

(N. T. o. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 30 november 2011.

Het cassatieberoep van de eerste eiser is gericht tegen alle hem betref-
fende beschikkingen. Het cassatieberoep van de tweede is beperkt tot de 
beschikkingen betreffende de straf.

De eerste eiser voert drie middelen en de tweede eiser één middel aan 
in een memorie en een verzoekschrift die aan dit arrest zijn gehecht.
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Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eerste eiser 

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
tegen hem ingestelde strafvordering

Eerste middel

De eiser voert aan dat het gebruiken van een minderjarige om een 
misdaad of wanbedrijf te plegen, een verzwarende omstandigheid is die 
niet toepasselijk is op de misdaden die met aanneming van de verzach-
tende omstandigheden zijn gecorrectionaliseerd.

Overeenkomstig artikel 433 Strafwetboek heeft het feit dat een 
minderjarige werd gebruikt om een misdaad of een wanbedrijf te plegen, 
tot gevolg dat het minimum van de gevangenisstraf of van de tijdelijke 
opsluiting wordt verhoogd.

Aangezien die verhoging op het minimum en niet op het maximum 
van de straf slaat, heeft zij geen gevolgen voor de bij artikel 2, 1o, van 
de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden bepaalde 
mogelijkheid om een misdaad te correctionaliseren wanneer de in de 
wet daarop bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet te boven gaat.

De correctionalisering van dergelijke misdaad verplicht de rechter die 
daarvan kennisneemt niet om de voormelde verzwarende omstandigheid 
als onbestaande of niet van toepassing te beschouwen.

Het middel faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de telastleg-

ging bewezen verklaart en uitspraak doet over de burgerlijke rechts-
vorderingen van de verweerders.

Verwerpt het cassatieberoep van de eerste eiser 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 cassatie-

beroep.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de tweede eiser alsook de 

andere helft van de kosten van de eerste, ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
28 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 

de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Couquelet (bij de balie 
te Brussel).
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N° 204

2o kamer — 28 maart 2012
(P.12.0296.F)

1o BewIjS. — STrafzakeN. — aLLerLeI. — DeSkuNDIgeNoNDerzoek. — DNa-
oNDerzoek. — oNDerzoek Naar SporeN VaN CeLmaTerIaaL. — gereCHTeLIjke 
uITSLuITINgSperImeTer. — DoeL.

2o DeSkuNDIgeNoNDerzoek. — STrafzakeN. — DNa-oNDerzoek. — 
oNDerzoek Naar SporeN VaN CeLmaTerIaaL. — gereCHTeLIjke uITSLuITINgSpe-
rImeTer. — DoeL.

3o oNDerzoek IN STrafzakeN. — DeSkuNDIgeNoNDerzoek. — DNa-
oNDerzoek. — oNDerzoek Naar SporeN VaN CeLmaTerIaaL. — gereCHTeLIjke 
uITSLuITINgSperImeTer. — DoeL.

4o BewIjS. — STrafzakeN. — aLLerLeI. — DeSkuNDIgeNoNDerzoek. — DNa-
oNDerzoek. — VergeLIjkeNDe aNaLySe. — geBruIk VaN BIjkomeNDe merkerS. 
— weTTIgHeID.

5o DeSkuNDIgeNoNDerzoek. — STrafzakeN. — DNa-oNDerzoek. — 
VergeLIjkeNDe aNaLySe. — geBruIk VaN BIjkomeNDe merkerS. — weTTIgHeID.

6o oNDerzoek IN STrafzakeN. — DeSkuNDIgeNoNDerzoek. — DNa-
oNDerzoek. — VergeLIjkeNDe aNaLySe. — geBruIk VaN BIjkomeNDe merkerS. 
— weTTIgHeID.

7o BewIjS. — STrafzakeN. — aLLerLeI. — DeSkuNDIgeNoNDerzoek. — DNa-
oNDerzoek. — VergeLIjkeNDe aNaLySe. — aL HeT afgeNomeN maTerIaaL werD 
opgeBruIkT. — mogeLIjkHeID ToT eeN TegeNoNDerzoek.

8o DeSkuNDIgeNoNDerzoek. — STrafzakeN. — DNa-oNDerzoek. — 
VergeLIjkeNDe aNaLySe. — aL HeT afgeNomeN maTerIaaL werD opgeBruIkT. 
— mogeLIjkHeID ToT eeN TegeNoNDerzoek.

9o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — DeSkuNDIgeNoNDerzoek. — DNa-
oNDerzoek. — VergeLIjkeNDe aNaLySe. — aL HeT afgeNomeN maTerIaaL 
werD opgeBruIkT. — mogeLIjkHeID ToT eeN TegeNoNDerzoek.

10o reCHTSBegINSeLeN (aLgemeNe). — DezeLfDe waarDe aLS eeN weT. 
— geVoLg.

1o tot 3o Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 februari 2002 ter 
uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure 
via DNA-onderzoek in strafzaken, dient het onderzoek van een locatie of een 
voorwerp op bevel van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter, met 
het oog op het aantreffen van sporen van celmateriaal, steeds te worden voor-
afgegaan door het aanbrengen van een gerechtelijke uitsluitingsperimeter ; die 
bepaling heeft tot doel om de plaats van de misdaad te vrijwaren tegen elke 
verontreiniging die het onderzoek van de sporen kan aantasten.

4o tot 6o De wetsbepalingen die toepasselijk zijn inzake bewijs door verge-
lijkende genetische analyse, verbieden niet het gebruik van bijkomende 
merkers bovenop die, minimum zeven, welke opgesomd en vereist worden in 
de bijlage van het koninklijk besluit van 4 februari 2002 ter uitvoering van 
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de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-
onderzoek in strafzaken.

7o tot 9o Artikel 90undecies, § 4, tweede lid, van het Wetboek van Strafvorde-
ring bepaalt dat, indien de hoeveelheid aangetroffen menselijk celmateriaal 
ontoereikend is om een nieuw DNA-profiel op te stellen, het tegenonder-
zoek verricht wordt aan de hand van nieuw celmateriaal afgenomen van 
de betrokkene en aan de hand van het door de eerste deskundige opge-
stelde DNA-profiel van het aangetroffen spoor, zodat de mogelijkheid om een 
tegenonderzoek te doen uitvoeren niet wordt tenietgedaan door het feit dat 
alle afnamen met wattenstaafjes zijn opgebruikt.

10o Aangezien een algemeen rechtsbeginsel dezelfde waarde heeft als een wet, 
is het noch een norm die tegen de wet in kan worden toegepast, noch een 
regel waarvan de wetgever niet mag afwijken.

(B. T. f.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 januari 2012.

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep van 26 januari 2012

De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.

B. Cassatieberoep van 10 februari 2012 tegen de beslissing die met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering 
uitspraak doet

Eerste middel

Het middel voert schending aan van artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 4 februari 2002 ter uitvoering van de wet van 22 maart 1999 
betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken.

Eerste onderdeel

De eiser voert aan dat de analyses van de afnamen niet geldig konden 
worden verklaard aangezien uit de gegevens van het dossier blijkt dat 
de voorschriften die volgens de aangevoerde bepaling zijn vereist om de 
betrouwbaarheid ervan te waarborgen, niet waren nageleefd. Hij voert 
wat dat betreft aan dat het arrest niet naar recht beslist dat op de plaats 
van de feiten vanaf de ontdekking van het lichaam van het slachtoffer 
een gerechtelijke uitsluitingsperimeter was afgebakend.
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In zoverre het middel opkomt tegen de feitelijke beoordeling door de 
kamer van inbeschuldigingstelling, of het Hof verplicht tot een onder-
zoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

Krachtens artikel 1 van het voormelde koninklijk besluit, dient het 
onderzoek van een locatie of een voorwerp op bevel van de procureur 
des Konings of de onderzoeksrechter, met het oog op het aantreffen 
van sporen van celmateriaal, steeds te worden voorafgegaan door het 
aanbrengen van een gerechtelijke uitsluitingsperimeter. Binnen deze 
perimeter zijn enkel officieren en agenten van de federale politie, belast 
met taken van technische en wetenschappelijk politie, evenals de door 
de procureur des Konings of onderzoeksrechter opgevorderde deskun-
dige toegelaten en mogen alleen personen werkzaam zijn die wegwerp-
handschoenen, wegwerpkledij, mondmasker en hoofddeksel dragen.

Die bepaling heeft tot doel om de plaats van de misdaad te vrij-
waren tegen elke verontreiniging die het onderzoek van de sporen kan 
aantasten.

Noch de wet van 22 maart 1999 noch het koninklijk besluit van 
4 februari 2012 verbieden het onderzoeks- of vonnisgerecht om op grond 
van een onaantastbare beoordeling vast te stellen dat de sporen op 
verantwoorde wijze beschermd werden zodra het lichaam werd ontdekt, 
en dat dit resultaat bereikt werd door alleen toegang te verlenen aan 
de politieagenten en de deskundigen en door de behandelend geneesheer 
van het slachtoffer, die handschoenen droeg voor eenmalig gebruik, te 
vragen om het lichaam niet te verplaatsen.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het middel, dat aanvoert dat het onderzoek van de deskundige op een 
onjuiste of gedeeltelijke inlichting berust, betwist de andersluidende 
feitelijke beoordeling van de kamer van inbeschuldigingstelling of vereist 
een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Door de voorzorgsmaatregelen op te sommen die de speurders en de 

behandelend geneesheer hebben genomen, beslist het arrest naar recht 
dat niet gevreesd moet worden voor een verontreiniging van de plaats 
van de misdaad.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

In zoverre het middel aanvoert dat een bij de vordering gevoegd stuk 
aan de eiser had moeten meegedeeld zijn vóór de zitting van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, wordt het voor het eerst voor het Hof 
aangevoerd en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

De wetsbepalingen die toepasselijk zijn inzake bewijs door vergelij-
kende genetische analyse verbieden niet het gebruik van bijkomende 
merkers bovenop die, minimum zeven, welke opgesomd en vereist 
worden in de bijlage van het koninklijk besluit van 4 februari 2002.
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Daarin wordt bepaald dat de detectie bij voorkeur met behulp van 
laserfluorescentie gebeurt. Bijgevolg kan geen nietigheid worden afge-
leid uit het feit alleen dat de detectie was verricht met behulp van een 
techniek die niet identiek is aan die methode maar die erop lijkt.

In strijd met wat de eiser aanvoert, is het ter beoordeling van de geldig-
heid van het deskundigenonderzoek niet noodzakelijk dat de uitvoerder 
ervan de resultaten preciseert die door de merkers, positief en negatief, 
voor elke vergroting van een DNA-fragment zijn verkregen.

Op de kritiek, die gericht is tegen het feit dat de deskundige voor 
de vergroting van DNA-fragmenten twee technieken heeft aangewend, 
waarvan één zich nog in het stadium van accreditatie bevindt, antwoordt 
het arrest dat de deskundige door artikel 8 van het koninklijk besluit 
gemachtigd is om andere tests uit te voeren, dat hij die moet preciseren, 
wat hij effectief heeft gedaan, en dat de inverdenkinggestelde, om de 
uitslag van het onderzoek te betwisten, over de mogelijkheid beschikt 
om, in het kader van een tegenonderzoek, op te komen tegen de betwiste 
aanwending.

Bijgevolg omkleedt het arrest de beslissing van de kamer van inbe-
schuldigingstelling om het genetisch deskundigenonderzoek niet af te 
wijzen, regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

De eiser voert miskenning aan van het recht van verdediging en schen-
ding van artikel 90undecies, § 4, Wetboek van Strafvordering omdat het 
hem onmogelijk was een tegenonderzoek te vragen omdat de deskundige 
al het bij de afname van de sporen vergaarde materiaal heeft opgebruikt, 
terwijl hij de door hem gebruikte methode betwist.

De mogelijkheid om een tegenonderzoek te doen uitvoeren wordt niet 
tenietgedaan door het feit dat alle afnamen met wattenstaafjes zijn 
opgebruikt.

Artikel 90undecies, § 4, tweede lid, bepaalt immers dat, indien de 
hoeveelheid aangetroffen menselijk celmateriaal ontoereikend is om 
een nieuw DNA-profiel op te stellen, het tegenonderzoek verricht wordt 
aan de hand van nieuw celmateriaal afgenomen van de betrokkene en 
aan de hand van het door de eerste deskundige opgestelde DNA-profiel 
van het aangetroffen spoor.

Door naar die wetsbepaling te verwijzen, antwoordt het arrest op het 
verweermiddel dat is afgeleid uit de vernietiging van het onderzochte 
materiaal.

Aangezien in dergelijk geval de beperking van het voorwerp van het 
tegenonderzoek in de wet zelf is bepaald, kan zij de bewijswaarde van 
het vergelijkend onderzoek niet aantasten en evenmin het algemeen 
beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging miskennen.

Aangezien een algemeen rechtsbeginsel dezelfde waarde heeft als een 
wet, is het immers noch een norm die tegen de wet in kan worden toege-
past, noch een regel waarvan de wetgever niet mag afwijken.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
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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,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van 26 januari 2012.
Verwerpt het cassatieberoep van 10 februari 2012.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

28 maart 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Heins 
en de heer Wynants (bij de balie te Verviers) en de heer Masset (bij de 
balie te Verviers).

N° 205

1o kamer — 29 maart 2012
(C.11.0075.N)

erfDIeNSTBaarHeID. — geBruIk VaN HeT LIjDeNDe erf. — BegrIp.

Een erfdienstbaarheid kan bestaan uit het dulden van een bepaald gebruik 
van het lijdende erf  (1). (Art. 637, 686 en 687 BW) 

(B. e.a. T. INTerCommuNaLe maaTSCHappIj Voor eNergIeVoorzIeNINg 
aNTwerpeN (Imea), BurgerLIjke VeNNoTSCHap oNDer De Vorm VaN 

eeN opDraCHTHouDeNDe VereNIgINg)

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

I. SITuerINg

1. Het bestreden vonnis verklaart de oorspronkelijke vordering van 
eisers lastens verweerster (tot verwijdering van een distributiecabine uit 
hun pand) ongegrond vanwege een destijds (tussen de rechtsvoorgangers 
van partijen) afgesloten overeenkomst die naar het oordeel van de recht-
bank een erfdienstbaarheid ten laste van het erf van eisers vestigde.

2. Tegen deze beslissing voeren eisers een enig middel tot cassatie aan 
dat op drie onderdelen berust die de miskenning van de bewijskracht 
van de onderhandse akte (d.d. 18 okt. 1973) (eerste onderdeel) en van het 
wettelijk begrip erfdienstbaarheid (tweede en derde onderdeel) betreffen.

II. BeSprekINg VaN HeT mIDDeL

1. Artikel 637 B.W. definieert een erfdienstbaarheid als een last op een 
erf gelegd tot gebruik en nut van een erf dat aan een andere eigenaar 

  (1)  Zie de (andersluidende) concl. van het O.M.
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toebehoort, terwijl artikel 686, eerste lid, B.W. nog eens verduidelijkt 
dat deze last niet op een persoon, noch ten voordele van een persoon mag 
opgelegd worden  (1).

Hierdoor heeft de wetgever bij het definiëren van erfdienstbaarheden 
de verbinding met een erf als vereiste gesteld en heeft hij tot doel 
gehad de herleving van gemengde of persoonlijke erfdienstbaarheden te 
beletten waarvan de feodale instellingen het model verschaften  (2).

2. Het criterium dat uw Hof sinds zijn arrest van 16 mei 1952  (3) hanteert 
om uit te maken of er sprake is van een erfdienstbaarheid, is in die 
context vervuld wanneer de dienst(baarheid) in rechtstreeks en onmid-
dellijk verband staat met het gebruik en de exploitatie van een erf.

3. Waar een erfdienstbaarheid tot nut van het heersend erf dient te 
strekken, dient dit genot voort te komen uit een last die rust op een 
ander erf. Een last die enkel rust op de persoon van de eigenaar van een 
erf, is dan ook geen erfdienstbaarheid.

4. De scheidslijn tussen gevallen waarin iemand ten voordele van zijn 
erf dan wel louter ten voordele van zichzelf heeft bedongen kan daarbij 
nochtans erg vaag zijn, maar is echter niet zonder belang, want in het 
geval van een erfdienstbaarheid wordt een zakelijk recht in het leven 
geroepen, terwijl dit in het andere geval (slechts) een vorderingsrecht is.

5. In die zin oordeelde uw Hof in zijn arrest van 30 november 2007  (4) dat 
er sprake is van een zakelijke erfdienstbaarheid en niet van een persoon-
lijk recht, zodra de dienstbaarheid, die altijd aan personen ten goede 
komt, in rechtstreeks en onmiddellijk verband staat met het gebruik en 
de exploitatie van een erf, ook al zou ze geen ander gevolg hebben dan dat 
gebruik en die exploitatie te vergemakkelijken. In die context vermeldt 
uw Hof tevens dat de feitenrechter op onaantastbare wijze en met 
uitlegging van het beding van een akte bepaalt of dat recht een vorde-
ringsrecht is dan wel of het betrekking heeft op een bedongen erfdienst-
baarheid, mits die interpretatie het wettelijk begrip erfdienstbaarheid 
niet miskent. Nu de dienstbaarheid altijd aan personen ten goede komt, 
mogen de bewoordingen van de artikelen 637 en 686 B.W. volgens uw Hof 
dan ook niet in hun letterlijke betekenis worden begrepen.

6. Het wordt dus een kwestie van vaststellen van de gemeenschappe-
lijke bedoeling van partijen bij het opstellen van de akte, waarbij met 
de concrete omstandigheden op dat ogenblik kan rekening gehouden 
worden.

Op basis van die beginselen oordeelde uw Hof in zijn arrest van 21 
september 2001  (5) dat het bestreden vonnis zonder miskenning van het 
wettelijk begrip erfdienstbaarheid had kunnen besluiten dat een haar 
voorgelegde akte geen erfdienstbaarheid naar een louter persoonlijk 
recht van overgang toestond.

  (1)  Zie in dat verband : K. SwINNeN, “Het nutsvereiste bij erfdienstbaarheden”, R.W. 
2008-2009, 1048-1051, noot onder Cass. 30 nov 2007, 1047.

  (2)  Cass. 28 juli 1854, Pas. 1854, I, (421), 425.
  (3)  Cass. 16 mei 1952, Pas. 1952, I, 597.
  (4)  Cass. 30 nov. 2007, AR C.07.0140.F, AC, 2007, nr. 599 ; zie eveneens Cass. 28 jan. 2000, 

AR C.99.0005.F, AC, 2000, nr. 76.
  (5)  Cass. 21 sept. 2001, AR C.00.0486.F, AC, 2001, nr. 483.
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7. Met zijn arrest van 30 november 2007 heft uw Hof in alle geval de 
twijfel op of het op zijn eerder standpunt inzake aanduiding van heer-
send en/of lijdend erf via de identiteit van de eigenaar terugkomt. 
Vergelijkt men de hierboven vermelde arresten van 28 januari 2000, 
21 september 2001 en 30 november 2007, dan wordt de verantwoordelijk-
heid in feite in grote mate bij de rechter ten gronde gelegd. Die heeft, 
met eerbiediging van de termen van de titel, te oordelen of een recht 
al dan niet in rechtstreeks en onmiddellijk verband staat met het 
gebruik van een erf en het niet om een louter aan de persoon verbonden 
 voordeel gaat  (1).

8. In deze stellen de appelrechters vast  (2) dat er tussen de rechtsvoor-
gangers van verweerster en eisers een overeenkomst tot stand kwam 
waarbij de rechtsvoorgangers van eisers de toelating gaven aan de rechts-
voorganger van verweerster om een lokaal te gebruiken in de woonst van 
eisers (a), dat de rechtsvoorganger van verweerster het recht verkreeg 
om het lokaal, zoals aangeduid op een bijgevoegd plan, te benutten voor 
het inrichten of het laten inrichten van een hoogspanningstransforma-
tiepost (b), dat de overeenkomst tevens bepaalde dat de plaatsing van 
de ondergrondse kabels tussen de openbare weg en de transformatiepost, 
alsook de bestendige toegang tot de post voor het personeel en mate-
riaal van de rechtsvoorganger van verweerster steeds dient gewaarborgd 
te worden en de strook tussen de openbare weg en de post waar de kabels 
zich bevinden steeds volledig vrij dient te blijven... (c) en dat de terbe-
schikkingstelling wordt verleend voor de ganse duur van de bevoorra-
ding van electriciteit op het grondgebied van de gemeente door verweer-
ster en haar gebeurlijke rechtsopvolgers (d).

9. Op grond van die vaststellingen konden de appelrechters m.i. niet 
wettig beslissen dat de voormelde bepalingen uit de overeenkomst van 18 
oktober 1973 niet anders kunnen worden gekwalificeerd dan het vestigen 
van een erfdienstbaarheid op het erf van eisers tot het gebruik en tot 
nut van de gebouwen in de buurt …  (3), vermits uit die overeenkomst 
niet blijkt dat de last die aan het erf van eisers wordt opgelegd gevestigd 
is in het voordeel van een ander erf, maar ten voordele van een welbe-
paald persoon, nl. verweerster, zodat geen abstractie werd gemaakt van 
de persoon aan wie de last ten goede komt, hetgeen onverenigbaar is 
met het zakelijk karakter van een erfdienstbaarheid. Het nut dat een 
erfdienstbaarheid voortbrengt moet immers “objectief” zijn, hetgeen 
betekent dat zij tot nut moet strekken van iedereen die gebruik mag 
maken van het heersend erf en dat dus abstractie gemaakt moet worden 
van de persoon  (4).

10. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan doordat de verweerster de 
transformatiepost op het erf van eisers gebruikt voor de distributie van 
elektriciteit in de buurt, nu de artikelen 637 en 686 B.W. immers (nog 

  (1)  J. kokeLeNBerg, V. SagaerT, T. VaN SINay en R. jaNSSeN : Zakenrecht 2000-2008, 
Overzicht van rechtspraak, T.P.R. 2009, (1113), 1561-1565, nr. 448.

  (2)  P. 3/5, eerste alinea, van het bestreden vonnis.
  (3)  P. 3/5, tweede alinea, van het bestreden vonnis.
  (4)  K. SwINNeN, o.c., 1049, nr. 4.
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steeds) vereisen dat aan de actiefzijde van een erfdienstbaarheid effec-
tief een (welbepaald) erf staat  (1).

11. Op basis van de hierboven vermelde redengeving ben ik dan ook de 
mening toegedaan dat de appelrechters het wettelijk begrip erfdienst-
baarheid miskennen, en dat het tweede onderdeel van het enig middel 
gegrond lijkt.

III. CoNCLuSIe : Vernietiging.

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 9 maart 2010.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 
19 januari 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

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. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
krachtens de overeenkomst van 18 oktober 1973, de rechtsvoorgangers 
van de eisers aan de verweerster, een intercommunale voor energievoor-
ziening, het recht verlenen om een lokaal ingericht als transformatie-
post “te benuttigen” volgens de in deze overeenkomst bepaalde moda-
liteiten (o.m. de vrije toegang personeel, het plaatsen van onderaardse 
kabels en de onbeschikbaarheid van de strook tussen de openbare weg en 
de post waar de kabels zich bevinden). Artikel 4 van deze overeenkomst 
bepaalt dat deze rechten gelden “zolang de (verweerster) en haar even-
tuele rechtsopvolgers de voorziening van elektriciteit op het grondge-
bied der gemeente zullen verzekeren”.

2. De appelrechters die oordelen dat de bepalingen van de overeen-
komst een last leggen op het erf van de eisers “tot het gebruik en tot 
nut van de gebouwen in de buurt van de Bisschoppenhoflaan”, geven van 
de overeenkomst van 18 oktober 1973 een uitleg die met de bewoordingen 
ervan niet onverenigbaar is.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

  (1)  Zie Cass. 16 sept. 1996, AC, 1967, 67 ; zie eveneens V. SagaerT, “Het goederenrecht 
als open systeem van verbintenissent ? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de 
vermogensrechten”, T.P.R. 2005, (983), 1036, nr. 56.
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Tweede onderdeel

3. Het onderdeel komt op tegen de feitelijke beoordeling van de appel-
rechters dat de lasten gelegd op het erf van de eisers strekken tot het 
gebruik en tot nut van de gebouwen in de buurt van de Bisschoppenhoflaan.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.

Derde onderdeel

4. Een erfdienstbaarheid kan bestaan uit het dulden van een bepaald 
gebruik van het lijdende erf. 

5. Inzoverre het onderdeel aanvoert dat een erfdienstbaarheid niet kan 
bestaan uit activiteiten die op het lijdende erf worden uitgeoefend, faalt 
het naar recht.

6. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de last op het erf van de eisers 
niet strekt “tot vergemakkelijking van het gebruik en de exploitatie 
van de gebouwen in de Bisschoppenhoflaan” komt het op tegen de feite-
lijke beoordeling van de appelrechters en is het niet ontvankelijk.

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

29 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Andersluidende conclusie : 
de heer Van Ingelgem, advocaat generaal met opdracht. — Advocaten : 
mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 206

1o kamer — 29 maart 2012
(C.11.0207.N)

Huur VaN goeDereN. — HaNDeLSHuur. — eINDe (opzeggINg. HuurHerNIeu-
wINg. eNz.). — HuurHerNIeuwINg. — oNDerHuurDer. — reCHTeN VaN De oNDer-
HuurDer. — formaLITeITeN T.o.V. De VerHuurDer. — greNzeN.

Uit de bepalingen van de artikelen 11, II, eerste en tweede lid, en 14, eerste 
en tweede lid, Handelshuurwet volgt dat de wetgever de rechten van de 
onderhuurder van een handelszaak heeft willen vrijwaren in het geval de 
hoofdhuurder geen huurhernieuwing verkrijgt, zodat in bepaalde gevallen 
de onderhuurder rechtstreeks huurder kan worden van de verhuurder ; 
hiertoe is vereist dat de onderhuurder die de hernieuwing van zijn huur 
wenst te verkrijgen een aantal formaliteiten vervult om zijn aanvraag aan 
de verhuurder te kunnen tegenwerpen ; de formaliteiten die de wetgever aan 
de onderhuurder ten opzichte van de verhuurder oplegt zijn echter zonder 
voorwerp als de huurhernieuwing die de onderhuurder wenst, niet verder 
reikt dan de huurrechten van de hoofdhuurder en deze laatste gelet op de 
looptijd van zijn huurcontract niet om de hernieuwing van zijn huur dient 
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te verzoeken. (Artt. 11, II, eerste en tweede lid, en 14, eerste en tweede 
lid, Handelshuurwet)

(V. T. INBeV BeLgIum N.V. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 13 oktober 2010.

Raadsheer Eric Stassijns 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 is gehecht, 
een middel aan.

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Tweede onderdeel

Artikel 11, II, eerste en tweede lid, Handelshuurwet bepaalt :
“In geval van volledige of gedeeltelijke onderverhuring, die samen 

met de huur van een handelszaak geschiedt of tot de totstandbrenging 
van een handelszaak aanleiding geeft, heeft de onderhuurder recht op de 
hernieuwing van zijn huur, indien en in de mate waarin de hoofdhuurder 
zelf de hernieuwing van de hoofdhuur verkrijgt, behoudens het recht 
van terugneming van de hoofdhuurder bij toepassing van artikel 16, en 
het recht van de onderhuurder op de in artikel 25 of in artikel 16, IV, 
bedoelde vergoeding, in geval van niet-hernieuwing.

Het niet-aanvragen van de hernieuwing door de hoofdhuurder of het 
verwerpen van zijn aanvraag om redenen die hem alleen betreffen, doet 
geen afbreuk aan het recht van de onderhuurder op hernieuwing, mits 
de aanvraag die hij regelmatig aan de hoofdhuurder heeft gericht, op 
dezelfde dag en in dezelfde vormen ter kennis van de verhuurder wordt 
gebracht. Indien de onderhuurder zijn aanvraag aan de verhuurder heeft 
medegedeeld, laat deze hem een afschrift toekomen van elke kennisge-
ving die hij aan de hoofdhuurder doet.”

Artikel 14, eerste en tweede lid, Handelshuurwet bepaalt : 
“De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet 

zulks of straffe van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij 
aangetekende brief ter kennis van de verhuurder brengen, ten vroegste 
achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van 
de lopende huur. De kennisgeving moet op straffe van nietigheid de 
voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe 
huur aan te gaan en de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht 
zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voor-
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waarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie 
maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering 
van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van 
een derde.

Komen partijen niet tot overeenstemming, dan moet de onderhuurder, 
die, om zijn rechten ten opzichte van de verhuurder te vrijwaren, zijn 
aanvraag, zoals bepaald in artikel 11, II, tweede lid, ter kennis van de 
verhuurder heeft gebracht, de hoofdhuurder en de verhuurder dagvaarden 
binnen dertig dagen na het afwijzend antwoord van een van beiden, of, 
indien een van hen niet heeft geantwoord, binnen dertig dagen na het 
verstrijken van de termijn van drie maanden. De verhuurder die zijn 
houding ten opzichte van de onderhuurder niet heeft bepaald, kan in 
de loop der instantie en binnen de termijnen die hem door de rechter 
worden toegestaan, zijn recht van terugneming inroepen of de hernieu-
wing afhankelijk stellen van andere voorwaarden.” 

Uit deze bepalingen volgt dat de wetgever de rechten van de onder-
huurder van een handelszaak heeft willen vrijwaren in het geval de hoofd-
huurder geen huurhernieuwing verkrijgt, zodat in bepaalde gevallen 
de onderhuurder rechtstreeks huurder kan worden van de verhuurder. 
Hiertoe is vereist dat de onderhuurder die de hernieuwing van zijn huur 
wenst te verkrijgen een aantal formaliteiten vervult om zijn aanvraag 
aan de verhuurder te kunnen tegenwerpen.

De formaliteiten die de wetgever aan de onderhuurder ten opzichte 
van de verhuurder oplegt zijn echter zonder voorwerp als de huurher-
nieuwing die de onderhuurder wenst, niet verder reikt dan de huur-
rechten van de hoofdhuurder en deze laatste gelet op de looptijd van zijn 
huurcontract niet om de hernieuwing van zijn huur dient te verzoeken.

Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat :
 — het betwiste handelspand door de tweede verweerster, in haar hoeda-

nigheid van eigenares-verhuurster werd verhuurd aan de eerste verweer-
ster tot 31 maart 2018 ;

 — de eerste verweerster, in haar hoedanigheid van hoofdhuurster, dit 
pand heeft verhuurd aan de eiseres tot 31 maart 2009 ;

 — de eiseres op 27 december 2007 de huurhernieuwing heeft aange-
vraagd zowel aan de eigenares-verhuurster als aan de hoofdhuurster ;

 — de eigenares-verhuurster bij aangetekende brief van 20 maart 2008 
de huurhernieuwing aan de eiseres heeft geweigerd, waarbij onder meer 
werd verwezen naar de grove tekortkomingen van de eiseres, naar de 
onregelmatigheid van de aanvraag en naar het feit dat de hoofdhuur een 
looptijd had van achttien jaar ;

 — de eerste verweerster, hoofdhuurster, niet heeft geantwoord binnen 
de drie maanden waarvan sprake in artikel 14, tweede lid, Handels-
huurwet.

 — de eiseres de eigenares-verhuurster en de hoofdhuurster heeft gedag-
vaard op 28 april 2008 om de huurhernieuwing te verkrijgen.

De appelrechters oordelen dat de dagvaarding van de eiseres laattijdig 
is daar zij meer dan dertig dagen komt na het afwijzend antwoord van 
de tweede verweerster.
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Uit de gegevens van de zaak blijkt dat de eiseres geen huurhernieuwing 
diende te verkrijgen van de tweede verweerster, maar dat het volstond 
dat zij haar vraag tot huurhernieuwing richtte aan de eerste verweer-
ster, wier hoofdhuur verstreek op hetzelfde ogenblik waarop de huurher-
nieuwing die de eiseres vroeg eveneens zou verstrijken.

De omstandigheid dat de eiseres haar vraag tot huurhernieuwing 
aan de eerste verweerster ten overvloede ook ter kennis bracht van de 
tweede verweerster, geeft deze laatste niet het recht om de huurhernieu-
wing aan de eiseres te weigeren.

De eiseres diende dan ook de tweede verweerster niet te dagvaarden na 
haar afwijzend antwoord.

De appelrechters konden dan ook niet zonder schending van de aange-
wezen wetsartikelen oordelen dat de handelshuur van de eiseres is geëin-
digd op 31 maart 2009 omdat zij de verweersters heeft gedagvaard voor 
de vrederechter meer dan dertig dagen na het afwijzend antwoord van de 
tweede verweerster van 20 maart 2008. 

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger 

beroep van de eerste verweerster ontvankelijk verklaart.
Verklaart het arrest bindend voor de in bindendverklaring opgeroepen 

partijen.
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.

29 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de 
heer van Eeckhoutte.

N° 207

1o kamer — 29 maart 2012
(C.11.0366.N)

1o BeSLag. — geDwoNgeN TeNuITVoerLeggINg. — geDwoNgeN TeNuITVoerLeg-
gINg oNroereND goeD. — opeNBare Verkoop. — LaaTSTe eN HoogSTe BoD. — 
DefINITIeVe ToewIjzINg Door De NoTarIS. — wIjze.

ARREST-2012-03.indb   825 13/02/13   20:34



826 ARRESTEN VAN CASSATIE 29.3.12 - N° 207

2o NoTarIS. — BeSLag. — geDwoNgeN TeNuITVoerLeggINg oNroereND goeD. 
— opeNBare Verkoop. — LaaTSTe eN HoogSTe BoD. — DefINITIeVe ToewIjzINg. 
— wIjze.

1o en 2o De bepalingen van de artikelen 1586, 1587 en 1589 Gerechtelijk Wetboek 
sluiten niet uit dat de notaris bij de toewijzing van het laatste en hoogste 
bod verklaart de definitieve toewijzing afhankelijk te maken van een onmid-
dellijk en summier onderzoek van de identiteit en de solvabiliteit van de 
bieder  (1). (Artt. 1586, 1587 en 1589 Gerechtelijk Wetboek) 

(New jurISCoNSuLTINg Cy N.V. T. CHarBoNNageS D’argeNTau N.V.)

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de 
rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 16 december 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 is gehecht, 
een middel aan.

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

1. Luidens artikel 1586 Gerechtelijk Wetboek wordt op de voor de 
toewijzing bepaalde dag daartoe overgegaan op verzoek van de vervol-
gende partij, en bij gebreke van deze, op verzoek van een der ingeschreven 
schuldeisers of van een der schuldeisers wier bevel is overgeschreven.

2. Luidens artikel 1587 Gerechtelijk Wetboek wordt de toewijzing 
gedaan op de wijze bepaald door het plaatselijk gebruik en onder de 
opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, zoals bepaald 
is in de artikelen 1592, 1593 en 1594.

3. Krachtens artikel 1589 van hetzelfde wetboek kan de notaris het bod 
weigeren van personen die hem onbekend zijn of van wie de identiteit of 
de gegoedheid hem niet bewezen schijnen.

4. Deze bepalingen sluiten niet uit dat de notaris bij de toewijzing van 
het laatste en hoogste bod verklaart de definitieve toewijzing afhanke-
lijk te maken van een onmiddellijk en summier onderzoek van de iden-
titeit en de solvabiliteit van de bieder. 

5. Uit het bestreden vonnis blijkt dat kavel 1 door de notaris “in eerste 
instantie” werd toegewezen aan de heer W.S. handelend voor rekening van 
de eiseres en dat de notaris na onderzoek van de overgelegde stukken op 
grond van artikel 1589 Gerechtelijk Wetboek dit bod heeft geweigerd zodat 

  (1)  Zie Cass. 15 april 2005, AR C.04.0324.N, AC 2005, nr. 230, met concl. van adv.-gen. 
Bresseleers.
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de kavel vervolgens “definitief” werd toegewezen aan de op één na hoogste 
bieder, zijnde de heer R. voor rekening van de tweede verweerster.

6. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat het bod van 
W.S. door de notaris rechtsgeldig werd geweigerd en hieruit af te leiden 
dat de vordering tot nietigverklaring van het proces-verbaal van defini-
tieve toewijzing aan de tweede verweerster ongegrond is, verantwoordt 
de rechter zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

29 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer 
De Baets.

N° 208

1o kamer — 29 maart 2012 
(C.11.0472.N)

1o VoNNISSeN eN arreSTeN. — BurgerLIjke zakeN. — aLgemeeN. — 
VorDerINg IN reCHTe. — oNDerwerp VaN De VorDerINg. — SyNTHeSeCoNCLuSIe. 
— geVoLg.

2o reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN arreSTeN. — op CoNCLuSIe. — 
BurgerLIjke zakeN (HaNDeLSzakeN eN SoCIaLe zakeN INBegrepeN). — VorDe-
rINg IN reCHTe. — oNDerwerp VaN De VorDerINg. — SyNTHeSeCoNCLuSIe. — 
geVoLg.

3o VorDerINg IN reCHTe. — VoNNISSeN eN arreSTeN. — BurgerLIjke 
zakeN. — oNDerwerp VaN De VorDerINg. — SyNTHeSeCoNCLuSIe. — geVoLg.

1o, 2o en 3o Uit de bepalingen van de artikelen 748bis en 780, eerste lid, 3o 
Gerechtelijk Wetboek volgt dat het onderwerp van de vordering uitsluitend 
wordt bepaald door de syntheseconclusie. (Artt. 748bis en 780, eerste lid, 3o 
Gerechtelijk Wetboek)

(roDuC reHaB B.V.B.a. T. g.) 

arreST.

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 24 november 2010.

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

deerd.

ARREST-2012-03.indb   827 13/02/13   20:34



828 ARRESTEN VAN CASSATIE 29.3.12 - N° 208

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. Krachtens artikel 780, eerste lid, 3o, Gerechtelijk Wetboek bevat 
het vonnis, op straffe van nietigheid, onder meer het onderwerp van de 
vordering en het antwoord op de conclusies of middelen van de partijen.

2. Artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat onverminderd de 
toepassing van artikel 748, § 2, en behoudens in het geval van conclu-
sies die er slechts toe strekken om een of meer van de in artikel 19, 
tweede lid, bedoelde maatregelen te verzoeken, een tussengeschil op te 
werpen dat aan het geding geen einde maakt of te antwoorden op het 
advies van het openbaar ministerie, de laatste conclusie van een partij 
de vorm aannemen van syntheseconclusie en dat voor de toepassing van 
artikel 780, eerste lid, 3o, de syntheseconclusie alle vorige conclusies 
vervangen en desgevallend de gedinginleidende akte van de partij die de 
syntheseconclusie neerlegt.

3. Uit deze bepalingen volgt dat het onderwerp van de vordering 
uitsluitend wordt bepaald door de syntheseconclusie.

4. Het arrest dat vaststelt dat de vordering tot uitvoerbaarheid bij 
voorraad werd geformuleerd in de gedinginleidende akte en niet werd 
hernomen in de syntheseconclusie voor de eerste rechter en oordeelt 
dat “niet redelijk (kan) worden afgeleid dat het niet herhalen van deze 
vordering tot uitvoerbaarheid bij voorraad in de laatste synthesecon-
clusie, moet worden aangezien als een afstand van deze vordering” en 
op grond hiervan beslist dat de eerste rechter door de voorlopige tenuit-
voerlegging in deze omstandigheden toe te staan, niet ultra petita heeft 
geoordeeld, is niet naar recht verantwoord.

Het onderdeel is gegrond.

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

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

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

29 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : mevr. Geinger.
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N° 209

1o kamer — 30 maart 2012
(F.11.0011.F — RL)

SpeLeN eN weDDeNSCHappeN. — LuNapark. — BegrIp.

Aangezien het begrip lunapark in artikel 3 van het koninklijk besluit van 
13 januari 1975 niet nader omschreven is, moet het in de gewone betekenis 
van het woord worden opgevat. (Art. 3, KB 13 jan. 1975)

(DerBy N.V. T. BeLgISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN).

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 4 februari 2010.

Op 8 maart 2012 heeft advocaat-generaal André Henkes ter griffie een 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht en advocaat-gene-
raal André Henkes is in zijn conclusie gehoord.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert een middel aan :

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 76, § 1, 91, voor de wijziging ervan bij het decreet van de 
Vlaamse Raad van 19 december 2008 (in het Vlaams Gewest) en bij het decreet 
van het Waals Parlement van 18 december 2003 (in het Waals Gewest) en 92, voor 
de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 en, in 
het Waals Gewest, bij het decreet van het Waalse Parlement van 10 december 
2009, van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde belas-
tingen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 23 november 1965 ;

 — artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 op het spel, aangevuld door de wet 
van 19 april 1963 en door artikel 1 van de wet van 22 november 1974 en uitgelegd 
door de wet van 14 augustus 1978 voor de opheffing van die bepalingen bij de wet 
van 7 mei 1999 ;

 — artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 januari 1975 houdende de lijst van 
speelapparaten waarvan de uitbating toegelaten is en de bijlage ervan, vóór de 
opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 22 december 2000.

Aangevochten beslissing

Het arrest verklaart de vorderingen tot ontheffing van de ingekohierde 
aanslagen en tot terugbetaling van de op basis daarvan betaalde bedragen 
niet gegrond, en veroordeelt de eiseres in de kosten. Het beslist aldus om alle 
redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, meer bepaald om 
de volgende redenen :

“1.Artikel 92 van het [Wetboek van met Inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen], zoals het van toepassing was ten tijde van de feiten, luidt als 
volgt : “De plaatsing van een in artikel 91 bedoeld toestel in de in artikel 76, 
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§ 1, omschreven plaatsen geeft aanleiding tot een aanslag van ambtswege van 
200.000 frank ten aanzien van de eigenaar van het toestel of, indien de eigenaar 
niet bekend is, ten aanzien van de persoon die de plaatsing van het toestel op 
voormelde plaatsen heeft toegestaan”.

De in artikel 91 bedoelde toestellen zijn de “hazardspelautomaten waarvan de 
exploitatie verboden is krachtens artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 betref-
fende het spel, aangevuld door de wet van 19 april 1963 en door artikel 1 van de 
wet van 22 november 1974”.

Het wordt niet betwist dat de exploitatie van de toestellen Wheel of Fortune, 
Pontoon en International Toote in 1999 in beginsel verboden was, behalve als het 
blijkens de bewoordingen van het koninklijk besluit van 13 januari 1975 houdende 
de lijst van de speelapparaten waarvan de uitbating toegelaten is, een exploitatie 
betrof “door exploitanten van een pretpark, exploitanten van lunaparken of door 
kermisexploitanten tijdens kermissen, handelsbeurzen, jaarmarkten en derge-
lijke gelegenheden” (artikel 3).

2. (De eiseres) voert aan dat zij als een exploitant van een ‹lunapark’ in de 
zin van voormeld koninklijk besluit kan worden beschouwd voor wat betreft de 
ruimte voor de kansspeltoestellen die zij had doen opstellen in haar turfkantoren 
en waaraan zij de algemene benaming “Magic Hall” heeft gegeven.

(De eiseres) bekritiseert de eerste rechter in zoverre hij bij ontstentenis van 
een definitie door de wetgever of de regelgevende overheid het woord lunapark 
gebruikt in de gewone betekenis van het woord, dat is de betekenis die het woord 
eerder in de volkstaal dan in de woordenboeken of encyclopedieën gekregen heeft.

De omschrijving van het woord lunapark als “gokhal” in het Van Dale-woor-
denboek waarnaar (de eiseres) verwijst, wat het hof [van beroep] vrij vertaalt 
als “maison de jeu”, is evenwel niet in strijd met de omschrijving die de eerste 
rechter eraan gegeven heeft op grond van de overweging dat de term lunapark in 
de gewone betekenis van het woord “ongetwijfeld het beeld oproept van een zaal 
met speelautomaten — ja zelfs kansspelautomaten — maar dat die zaal daarvoor 
ook moet gebruikt worden met een groot aantal verschillende toestellen en als 
een speelzaal moet overkomen bij het publiek dat er bijgevolg uit eigen beweging 
naartoe moet gaan met geen ander doel dan te spelen op automaten”.

De Magic Hall-zalen van (de eiseres) voldoen niet aan die beschrijving.

Uit de processen-verbaal blijkt dat die zalen slechts toegankelijk waren via de 
kantoren en zulks enkel tijdens de openingsuren ervan, en dat de deur tussen de 
twee zalen dikwijls openstond.

Bovendien tonen de foto’s die (de eiseres) aan het hof [van beroep] voorlegt 
dat de voorbijgangers vanop de openbare weg de indruk wel moesten hebben dat 
het hier een turfkantoor betrof waarin het daarnaast ook mogelijk was op auto-
maten te spelen. Terwijl de meeste kantoren een vast bord droegen met de naam 
‘Ladbrokes’ erop over de hele breedte van de gevel, beperkte de reclame voor 
de Magic Halls zich immers tot een affiche die aan de ramen van het kantoor 
opgehangen was en die even groot was als de gewone affiches waarin de wedden-
schappen op paarden of voetbal werden aangeprezen.

In strijd met wat (de eiseres) aanvoert, is een dergelijke reclame niet van die 
aard dat ze alleen klanten aantrekt voor Magic Halls.

Het feit dat de Magic Hall met een beschot afgesloten was van het turfkantoor 
doet hieraan niets af.

De elektronische kansspelen werden dus slechts als een bijkomstige activiteit 
aangeboden aan het publiek van de turfkantoren.

Vanuit dat gezichtspunt doet het niet terzake dat het bestuur (de eiseres) 
stilzwijgend toestond om de turfkantoren onder bepaalde voorwaarden onder te 
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brengen in een gebouw dat ook voor andere handelsactiviteiten gebruikt werd 
daar dat gedoogbeleid helemaal niets te maken had met de vraag of dergelijke 
kantoren een ruimte mochten bevatten voor kansspelautomaten. Dat gedoog-
beleid heeft als zodanig bij (de eiseres) geen gewettigde verwachtingen kunnen 
wekken inzake belastingen op de automatische ontspanningstoestellen.

Ten slotte doet de verwijzing van (de eiseres) naar de huidige wetgeving op de 
erkenning van de speelzalen van klasse II (wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) niet terzake ; Niet alleen 
was die wet niet van toepassing op het litigieuze aanslagjaar, maar bovendien 
bewijst (de eiseres) niet dat zij het statuut van inrichting van klasse II gekregen 
heeft.

De eerste rechter beslist dus terecht dat de exploitatie van de toestellen Wheel 
of Fortune, Pontoon en International Toote verboden was in de Magic Halls en 
dat de plaatsing ervan bijgevolg belastbaar was op grond van artikel 92 van het 
[Wetboek van de met Inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen]”.

Grieven

Artikel 92 van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen, voor de wijziging ervan door de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 
en 13 juli 2001, bepaalde dat het opstellen van een in artikel 91 bedoeld toestel 
in de bij artikel 76, § 1, omschreven plaats aanleiding geeft tot een aanslag van 
ambtswege van 200.000 frank ten name van de eigenaar van het toestel of, indien 
de eigenaar niet gekend is, ten name van de persoon die toestemming verleende 
om het toestel in de gezegde plaatsen op te stellen.

Artikel 91 van het met het Wetboek van de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen, zoals het van toepassing was op het geschil, slaat op de automatische 
kansspeltoestellen waarvan de exploitatie verboden is krachtens artikel 1 van de 
wet van 24 oktober 1902 betreffende het spel, aangevuld door de wet van 19 april 
1963 en door artikel 1 van de wet van 22 november 1974. De plaatsen bedoeld in 
artikel 76, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkge-
stelde belastingen, zijn de openbare wegen, de voor het publiek toegankelijke 
plaatsen of private kringen, ongeacht of de toegang tot deze kringen al dan niet 
onderworpen is aan bepaalde formaliteiten.

Bijgevolg geeft het opstellen van een bij artikel 1 van de wet van 24 oktober 
1902 op het spel verboden toestel op de openbare weg, in voor het publiek toegan-
kelijke plaatsen of in private kringen, ongeacht of de toegang tot deze kringen 
al dan niet onderworpen is aan bepaalde formaliteiten, — behoudens afwijking — 
aanleiding tot de aanslag van ambtswege bedoeld in artikel 92 van het Wetboek 
van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.

Artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902, voor de opheffing ervan bij de wet van 
7 mei 1999, bepaalde dat de exploitatie van de kansspelen verboden is met dien 
verstande dat de Koning gemachtigd is de lijst op te stellen van de kansspeltoe-
stellen waarvan de exploitatie niettegenstaande de vorige bepalingen toegelaten 
blijft (artikel 1, laatste lid, van de wet van 24 oktober 1902, zoals het is geïnter-
preteerd in het enige artikel van de wet van 14 augustus 1978).

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 januari 1975 houdende de lijst van 
de speelapparaten waarvan de uitbating toegelaten is, voor de opheffing ervan 
bij het koninklijk besluit van 22 december 2000, bepaalde dat de exploitatie van 
de spelen vermeld in de bijlage bij dit besluit toegelaten blijft, maar enkel door 
de exploitanten van pretparken of van lunaparken of door kermisexploitanten 
tijdens kermissen, handelsbeurzen, jaarmarkten en dergelijke gelegenheden.

De spelen International Toote, Pontoon en Wheel of Fortune staan vermeld in 
de bijlage bij het voormeld koninklijk besluit van 13 januari 1975 ; daaruit volgt 

ARREST-2012-03.indb   831 13/02/13   20:34



832 ARRESTEN VAN CASSATIE 30.3.12 - N° 209

dat die speelautomaten geen kansspelen zijn die bij artikel 1 van voormelde wet 
van 24 oktober 1902 verboden zijn wanneer zij door exploitanten van lunaparken 
worden aangebracht.

Het begrip lunapark doelt op elke zaal met speelautomaten waar kansspelen 
worden geëxploiteerd, ongeacht of zij al dan niet gelegen is naast een pretpark, 
een cinemazaal of een turfkantoor die als hoofd- of bijkomende activiteit geëx-
ploiteerd wordt.

Het arrest beslist dat de spelen International Toote, Pontoon en Wheel of 
Fortune onderworpen zijn aan de aanslag van ambtswege, bedoeld in artikel 92 
van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 
op grond dat “de term lunapark “ongetwijfeld het beeld oproept van een zaal met 
speelautomaten — ja zelfs kansspelautomaten — maar [dat] die zaal daarvoor ook 
moet gebruikt worden met een groot aantal verschillende toestellen en dat zij als 
een speelzaal moet overkomen bij het publiek dat er bijgevolg uit eigen beweging 
naartoe moet gaan met geen ander doel dan te spelen op automaten””. Het beslist 
vervolgens dat “de Magic Hall-zalen van (de eiseres)” niet beantwoorden aan het 
begrip “lunaparken” op grond dat “de elektronische kansspelen slechts […] als een 
bijkomstige activiteit aangeboden werden aan het publiek van de turfkantoren”.

Zodoende miskent het arrest het begrip lunapark in de zin van artikel 3 van 
het koninklijk besluit van 13 januari 1975 houdende de lijst van de speelappa-
raten waarvan de uitbating toegelaten is, daar het er voorwaarden aan toevoegt 
die daarin niet zijn bepaald. Het schendt bijgevolg de in het middel aangegeven 
bepalingen.

III. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 januari 1975 
houdende de lijst van de speelapparaten waarvan de uitbating toege-
laten is, blijft eveneens toegelaten de uitbating van de in de bijlage bij 
dat besluit vermelde kansspelapparaten, maar enkel door exploitanten 
van pretparken of van lunaparken of door kermisexploitanten tijdens 
kermissen, handelsbeurzen, jaarmarkten en dergelijke gelegenheden. 

Aangezien het begrip lunapark in artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 13 januari 1975 niet nader omschreven is, moet het in de gewone 
betekenis van het woord worden opgevat.

De appelrechters overwegen dat “de omschrijving van het woord luna-
park als “gokhal” in het Van Dale-woordenboek waarnaar [de eiseres] 
verwijst, wat het hof [van beroep] vrij vertaalt als “maison de jeu”, niet 
in strijd is met de omschrijving die de eerste rechter eraan gegeven 
heeft, namelijk dat de term lunapark in de gewone betekenis van het 
woord “ongetwijfeld het beeld oproept van een zaal met speelautomaten 
— ja zelfs kansspelautomaten — maar dat die zaal daarvoor ook moet 
gebruikt worden met een groot aantal verschillende toestellen en dat 
zij als een speelzaal moet overkomen bij het publiek dat er bijgevolg uit 
eigen beweging naartoe moet gaan met geen andere doel dan te spelen 
op automaten”, en dat te dezen “de elektronische kansspelen […] slechts 
als een bijkomstige activiteit aangeboden werd aan het publiek van de 
turfkantoren””. Aldus hebben de appelrechters zonder artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 13 januari 1975 te schenden kunnen beslissen dat 
de Magic Hall-zalen van de eiseres geen lunapark zijn.
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Het middel kan niet worden aangenomen.

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

30 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer De Bruyn.

N° 210

1o kamer — 30 maart 2012
(F.11.0043.F)

gemeeNTe-, proVINCIe- eN pLaaTSeLIjke BeLaSTINgeN. — proVIN-
CIeBeLaSTINgeN. — operaToreN VaN TeLeCommuNICaTIeNeTwerkeN. — eCoNomI-
SCHe aCTIVITeIT. — gSm-pyLoNeN, -maSTeN of -aNTeNNeS. — aaNwezIgHeID op 
puBLIek of prIVaaT DomeIN. — BeLaSTINgHeffINg. — weTTIgHeID.

Artikel 98, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven verbiedt de provincies niet om de 
economische activiteit van de telecomoperatoren die op het grondgebied van 
de provincie verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid op publiek of privaat 
domein van gsm-masten, -pylonen of -antennes die voor die activiteit worden 
aangewend, om budgettaire of andere redenen te belasten  (1). (Art. 98, § 2, 
Wet 21 maart 1991)

(proVINCIe NameN T. moBISTar N.V.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegINg Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nummer 2008/AR/1821 
van het Hof van Beroep te Luik van 17 november 2010.

Op 8 maart 2012 heeft advocaat-generaal André Henkes ter griffie een 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal André Henkes is in zijn conclusie gehoord.

II. CaSSaTIemIDDeL

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift  
bij dit arrest is gevoegd voert de eiseres een middel aan.

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 210. Dezelfde dag heeft het Hof vier andere arresten 
in dezelfde zin gewezen, drie tussen dezelfde partijen (AR. F.11.0044.F, F.11.0045.F en 
F.11.0046.F) en één tussen een gemeente en dezelfde verweerster (AR F.11.0080.F).
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II. BeSLISSINg VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Volgens artikel 170, § 3, tweede lid, Grondwet bepaalt de wet ten 
aanzien van de door de provincie ingevoerde belastingen de uitzonde-
ringen waarvan de noodzakelijkheid blijkt. De wet die op grond van 
dit artikel van de Grondwet is uitgevaardigd moet op beperkende wijze 
worden uitgelegd omdat zij de fiscale autonomie van de provincies 
beperkt.

Uit de bewoordingen van artikel 98, § 2, eerste lid, van de wet van 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische over-
heidsbedrijven, zoals zij is gewijzigd bij de wet van 19 december 1997, 
blijkt dat de overheid van wie het openbaar domein afhangt aan de opera-
toren van een openbaar telecommunicatienet slechts geen belasting, 
taks, cijns, retributie of vergoeding, van welke aard ook, kan opleggen 
voor het loutere gebruik van het openbaar domein dat enkel bestaat in 
het aanleggen van kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrus-
tingen. De in het geding zijnde bepaling waarborgt de kosteloosheid van 
het privatieve gebruik van het openbaar domein door de operatoren van 
openbare telecommunicatienetten en verbiedt dat de provincies een 
vergoeding krijgen in ruil voor het privatieve gebruik van het openbaar 
domein waarvoor zij te dezen toestemming verlenen.

Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 189/2011 van 15 december 
2011 beslist dat de noodzaak van een federaal wetgevend optreden dus 
enkel vaststaat ten aanzien van het gebruik van het openbaar domein en 
uitsluitend voor de installaties bedoeld in artikel 98, § 2.

Voornoemde bepaling verbiedt derhalve de provincies niet om de 
economische activiteit van de telecomoperatoren die op het grondgebied 
van de provincie verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid op publiek of 
privaat domein van gsm-masten, -pylonen of -antennes die voor die acti-
viteit worden aangewend, te belasten om budgettaire of andere redenen.

Het bestreden arrest dat met aanneming van de gronden van de eerste 
rechter vaststelt dat de provincieraad van de eiseres op 6 februari 2001 
een reglement heeft goedgekeurd waarin “ten voordele van de provincie 
Namen voor het dienstjaar 2001 een jaarlijkse belasting wordt ingevoerd 
op de pylonen en op de zend- en ontvangstinstallaties van de netwerken 
voor mobilofonie die op het grondgebied van de provincie Namen zijn 
aangebracht”, welke belasting verschuldigd is door de exploitant van 
die pylonen of zend- en ontvangstinstallaties, dat vervolgens beslist dat 
de voorwaarden voor de vrijstelling als bedoeld in het bovenaangehaalde 
artikel 98, § 2, vervuld zijn en dat het litigieuze belastingsreglement 
derhalve niet mag worden toegepast, schendt voornoemd artikel 98, § 2.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof
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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 hieromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Bergen.

30 maart 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de heer Verbist.
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Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Algemeen. — 
Benadeelde. — Schade. — 
Recht op herstel. — Kosten 
bijstand technisch raads-
man. — Vergoeding. — 
Voorwaarden. I, 489

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Ma-
teriële schade. Elementen 
en grootte. — Materiële 
schade. — Openbare werk-
gever. — Personeelslid, 
slachtoffer van een ongeval. 
— Wettelijke of reglemen-
taire verplichting om naast 
een loon ook een rente uit 
te betalen wegens gedeelte-
lijke blijvende arbeidsonge-
schiktheid. — Tegenpresta-
ties. — Geen schade. I, 496

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Ma-
teriële schade. Elementen en 
grootte. — Materiële schade. 
— Openbare werkgever. — 
Personeelslid, slachtoffer 
van een ongeval. — Wette-
lijke of reglementaire ver-
plichting tot betaling van 
loon. — Geen tegenpres-ta-
ties. — Schade die aanleiding 
geeft tot vergoeding. I, 496

Advocaat. — Beslissing van 
de tuchtraad van beroep. — 
Cassatieberoep. — Termij-
nen van cassatieberoep— 
Aanvangsdatum. — Wijze 
van kennisgeving. — Ge-
volg. I, 705

Advocaat. — Strafzaken. — 
Verhoor van een verdachte. 
— Van zijn vrijheid beroofde 
verdachte. — Recht op bij-
stand van een advocaat. — 
Afzien van. — Gevolg. I, 664

Afstamming. — Vaststelling 
van de afstamming. — Be-
twisting van het vermoeden 
van vaderschap. — Belang 
van het kind. — Marginale 

toetsing. — Verenigbaarheid 
met Artikel 22bis, vierde lid, 
van de Grondwet. — Ver-
plichting van het Hof. I, 501

Afstamming. — Vaststelling 
van de afstamming. — Be-
twisting van het vermoeden 
van vaderschap. — Belang 
van het kind. — Toepasse-
lijke reglementering. — Ge-
volg. I, 501

Afstamming. — Vaststelling 
van de afstamming. — Be-
twisting van het vermoeden 
van vaderschap. — Belet-
sel. — Bezit van staat van 
het kind ten aanzien van de 
echtgenoot. — Aard van het 
bezit van staat. I, 500

Afstamming. — Vaststelling 
van de afstamming. — Be-
twisting van het vermoeden 
van vaderschap. — Belet-
sel. — Bezit van staat van 
het kind ten aanzien van 
de echtgenoot. — Niet-dub-
belzinnig karakter van het 
bezit van staat. — Bevoegd-
heid van het Hof. — Margi-
nale toetsing. I, 500

Afstamming. — Vaststelling 
van de afstamming. — Be-
twisting van het vermoeden 
van vaderschap. — Handvest 
van de grondrechten van 
de Europese Unie. — Arti-
kel en 24.2 en 3. — Geen di-
recte werking. I, 501

Afstamming. — Vaststelling 
van de afstamming. — Be-
twisting van het vermoeden 
van vaderschap. — Hand-
vest van de grondrechten 
van de Europese Unie. — 
Voorwaarden voor de toe-
passing van de bepalingen 
ervan. I, 501

Afstamming. — Vaststelling 
van de afstamming. — Be-
twisting van het vermoeden 

van vaderschap. — Toepas-
selijke bepalingen. I, 13

Afstamming. — Vaststelling van 
de afstamming. — Betwisting 
van het vermoeden van va-
derschap. — Verdrag van New 
York van 20 november 1989 in-
zake de rechten van het kind. 
— Artikel 3.1. — Geen directe 
werking. I, 501

Afstamming. — Vaststelling 
van de afstamming. — Be-
twisting van het vermoeden 
van vaderschap. — Voortdu-
rend bezit van staat ten aan-
zien van de wettelijke vader. 
— Termijn voor het instellen 
van de vordering. I, 501

Afstand (rechtspleging). 
— Afstand van geding. 
— Tergende of roekeloze 
afstand. — Schadevergoed-
ing. — Bevoegdheid van de 
rechter. I, 691

Arbeidsovereenkomst. — Be-
grip. — Bestaandsvereis-
ten. — Vorm. — Begrip en 
bestaansvereisten. — Col-
lege van burgemeester en 
schepenen. — Beslissing. — 
Toezicht. — Vernietiging. 
— Toestemming. — Arbeids-
overeenkomst. — Uitwer-
kingen. I, 527

Arbeidsovereenkomst. — Einde. 
— Opzeggingsvergoeding. 
— Loopbaanonderbreking. 
— Vermindering van de ar-
beidsprestaties. — Overeen-
gekomen brugpensioen. — 
Aanvullende vergoeding voor 
sommige bejaarde werkne-
mers in geval van ontslag. — 
Berekening.  I, 701

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Administratieve 
sancties met repressief ka-
rakter. — Wettelijkheid van 
de sanctie. — Evenredigheid 
met de inbreuk. — Toet-
singsrecht van de rechter. — 

INHOUDSOPGAVE
(Pagina’s 489 tot 835)
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Beoordelingscriteria. — Per-
tinente elementen. I, 676

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Btw-wetboek. 
— Artikel 73, eerste lid. 
— Bedrieglijk oogmerk of 
oogmerk om te schaden. — 
Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. I, 645

Benelux. — Verdragsbepa-
lingen. — Benelux-verdrag 
intellectuele eigendom. — 
Merk. — Depot. — Benelux-
bureau voor de intellectuele 
eigendom. — Voornemen tot 
weigering. — Houding van de 
deposant. — Definitieve wei-
geringsbeslissing — Beroep. 
— Ontvankelijkheid.  I, 566

Benelux. — Verdragsbepa-
lingen. — Benelux-verdrag 
intellectuele eigendom. — 
Merk. — Depot. — Weigering. 
— Hoger beroep. — Ontvan-
kelijkheid. — Cassatiemid-
del. — Benelux-gerechtshof. 
— Uitlegging. — Substitutie 
van motieven. — Ontvanke-
lijkheid. I, 567

Beroepsgeheim. — Gedeeld be-
roepsgeheim. — Voorwaar-
den. — Gevolg.  I, 652

Beroepsgeheim. . — Rechter. 
— Begrip. — Schending. — 
Gevolg. I, 652

Beroepsgeheim. — Rechter. 
— Gedeeld beroepsgeheim. 
— Mededeling die pertinent 
en noodzakelijk is voor de 
opdracht van de geheim-
houder. — Onaantastbare 
beoordeling door de feiten-
rechter. I, 652

Beroepsgeheim. — Rechter. — 
Geheim van het beraad. — 
Omvang.  I, 652

Beslag. — Allerlei. — Strafza-
ken. — Beslag met het oog 
op bijzondere verbeurdver-
klaring of om de waarheid 
aan het licht te brengen. — 
Rechtsvormen. — Misken-
ning. — Nietigheid. — Voor-
waarde. I, 723

Beslag. — Allerlei. — Strafza-
ken. — Beslag met het oog 

op bijzondere verbeurdver-
klaring. — Beslag op goede-
ren bedoeld in Artikel 42, 3o 
Strafwetboek. — Niet ver-
melden van aanwijzingen. — 
Gevolg. I, 723

Beslag. — Gedwongen ten-
uitvoerlegging. — Gedwon-
gen tenuitvoerlegging on-
roerend goed. — Openbare 
verkoop. — Laatste en 
hoogste bod. — Definitieve 
toewijzing door de notaris. 
— Wijze. I, 825

Betekeningen en kennisgevin-
gen. — Algemeen. — Wijze 
van kennisgeving. — Ter-
mijn. — Aanvangsdatum. — 
Gevolg. I, 705

Beurs. — Koninklijk besluit 
nr. 10 van 15 oktober 1934. 
— Termijnmarkt. — Ter 
beurs genoteerde effecten. 
— Ordergever. — Verrich-
ting. — Wettelijke dekking. 
— Opdrachtgever. — Ver-
plichting. — Verzuim. — Be-
scherming van privébelan-
gen. — Gevolgen. I, 525

Bevoegdheid en aanleg. — 
Burgerlijke zaken. — Be-
voegdheid. — Algemeen. 
— Afstand van geding. — 
Tergende of roekeloze af-
stand. — Schadevergoeding. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. I, 691

Bevoegdheid en aanleg. — Bur-
gerlijke zaken. — Bevoegd-
heid. — Algemeen. — Ho-
ger beroep. — Devolutieve 
werking. — Draagwijdte. 
— Feiten die zich tijdens 
de rechtspleging in hoger 
beroep hebben voorgedaan. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. I, 696

Bevoegdheid en aanleg. — Bur-
gerlijke zaken. — Bevoegd-
heid. — Volstrekte bevoegd-
heid (materiele. persoonlijke). 
— Politierechtbank. — 
Schade veroorzaakt door 
een motorrijtuig dat als 
landbouwwerktuig gebruikt 
wordt. — Verkeersongeval. 
— Begrip. I, 697

Bewijs. — Burgerlijke za-
ken. — Bewijslast. Beoorde-
lingsvrijheid. — Bewijslast. 
— Grondwet 1994. — Arti-
kel 159. — Met eigenlijke 
rechtspraak belast orgaan. 
— Bevoegdheid en verplich-
tingen. — Wettigheidstoe-
zicht. — Omvang. — Ex-
ceptie van onwettigheid. 
— Overlegging van stukken 
en elementen.  I, 735

Bewijs. — Burgerlijke za-
ken. — Bewijslast. — Be-
oordelingsvrijheid. — Han-
delsverbintenis. — Dading. 
— Bewijsmiddel. — Geen 
begin van bewijs door ge-
schrift. — Vermoeden. — 
Toelating. I, 700

Bewijs. — Strafzaken. — Al-
lerlei. — Deskundigenonder-
zoek. — DNA-onderzoek. — 
Onderzoek naar sporen van 
celmateriaal. — Gerechte-
lijke uitsluitingsperimeter. 
— Doel. I, 814

Bewijs. — Strafzaken. — Al-
lerlei. — Deskundigenon-
derzoek. — DNA-onderzoek. 
— Vergelijkende analyse. — 
Al het afgenomen materiaal 
werd opgebruikt. — Moge-
lijkheid tot een tegenonder-
zoek. I, 814

Bewijs. — Strafzaken. — Al-
lerlei. — Deskundigenon-
derzoek. — DNA-onder-
zoek. — Vergelijkende 
analyse. — Gebruik van 
bijkomende merkers. — 
Wettigheid. I, 814

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijslast. — Beoordelingsvrij-
heid. — Bewijslast. — Vervol-
gende partij. — Verplichting 
aan te tonen dat een verweer-
middel onjuist is. — Draag-
wijdte. I, 804

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijslast. — Beoordelings-
vrijheid. — Gerechtsdeur-
waarder. — Vaststelling. 
— Vaststellingen op verzoek 
van een particulier. — Be-
wijswaarde. I, 808

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijslast. — Beoordelings-
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vrijheid. — Vervolgende 
partij. — Verplichting aan 
te tonen dat een verweer-
middel onjuist is. — Draag-
wijdte. — Overschrijding 
van de redelijke termijn. 
— Teloorgaan van bewijzen. 
— Bewijswaardering door de 
rechter. I, 805

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Afluister-
maatregel. — Met redenen 
omklede beschikking. — 
Bijzondere motiverings-
vereiste. — Onontbeerlijke 
maatregel om de waarheid 
aan het licht te brengen. — 
Redengeving. I, 712

Brugpensioen. — Einde. — Op-
zeggingsvergoeding. — Loop- 
 baanonderbreking. — Ver-
mindering van de arbeids-
prestaties. — Overeen-
gekomen brugpensioen. 
— Aanvullende vergoeding 
voor sommige bejaarde werk-
nemers in geval van ontslag. 
— Berekening. I, 702

Burgerlijke rechtsvordering. 
— Ambtshalve aanhouden 
der burgerlijke belangen. 
— Bevestiging in hoger be-
roep. — Hoger beroep door 
beklaagde alleen op strafge-
bied. — Gevolg. I, 792

Burgerlijke rechtsvordering. 
— Ambtshalve aanhouden 
der burgerlijke belangen. — 
Cassatieberoep. — Ontvan-
kelijkheid. I, 792

Burgerlijke rechtsvordering. 
— Burgerlijke belangen. — 
Ambtshalve aangehouden. 
— Cassatieberoep. — Af-
stand. — Gevolg. I, 729

Cassatie. — Algemeen. Op-
dracht en bestaansreden van 
het hof. Aard van het cassa-
tiegeding. — Substitutie van 
motieven. — Begrip.  I, 567

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het Hof. — Algemeen. — Af-
stamming. — Vaststelling 
van de afstamming. — Be-
twisting van het vermoeden 
van vaderschap. — Niet-
dubbelzinnig karakter van 

het bezit van staat. — Mar-
ginale toetsing. I, 500

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het hof. — Allerlei. — Straf-
zaken. — Beroepsgeheim. — 
Rechter. — Gedeeld beroeps-
geheim. — Mededeling die 
pertinent en noodzakelijk is 
voor de opdracht van de ge-
heimhouder. — Onaantast-
bare beoordeling door de 
feitenrechter. — Marginale 
toetsing. — Grens. I, 652

Cassatie. — Vernietiging. 
omvang. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Andere 
partijen. — Stedenbouw. — 
Beslissing over de herstel-
vordering. — Cassatieberoep 
van de stedenbouwkundige 
inspecteur. — Vernietiging 
met verwijzing. — Gevolg. 
— Taak van de rechter op 
verwijzing. 800

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Beslissingen vat-
baar voor cassatieberoep. 
— Gemis aan belang of be-
staansreden. — Gemis aan 
belang. — Beslissing die de 
eiser benadeelt. — Ontvan-
kelijkheid. I, 522

Cassatieberoep. — Burger-
lijke zaken. — Personen 
door of tegen wie cassatie-
beroep kan of moet worden 
ingesteld. — Eisers en ver-
weerders. — Rechtbank van 
eerste aanleg. — Verdelin-
gincident. — Cassatieberoep 
van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep. — 
Cassatiemiddel. — Ontvan-
kelijkheid. I, 591

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
Zaken. — Termijnen van cas-
satieberoep en betekening. — 
Duur, begin en einde. — Ter-
mijnen van cassatieberoep. 
— Aanvangsdatum. — Wijze 
van kennisgeving. — Ge-
volg. I, 705

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Afstand. — Burgerlijke 
rechtsvordering. — Burger-
lijke belangen. — Ambts-
halve aangehouden. I, 729

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Burger-
lijke rechtsvordering. — 
Beklaagde. — Ambtshalve 
aanhouden der burgerlijke 
belangen. — Ontvankelijk-
heid. I, 792

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Gemis aan belang 
of bestaansreden. — Raad-
kamer. — Regeling van de 
rechtspleging. — Voeging 
van verschillende onder-
zoeksdossiers. — Voorrecht 
van rechtsmacht. — Be-
schikking tot ontslag van 
onderzoek. — Overzending 
van het strafdossier aan het 
openbaar ministerie. — In-
verdenkinggestelde. — Ho-
ger beroep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Niet-ontvankelijkheid van 
het hoger beroep. — Ontvan-
kelijkheid. I, 613

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Personen door of 
tegen wie cassatieberoep 
kan of moet worden inge-
steld. — Strafvordering. — 
Beklaagde en verdachte. — 
Raadkamer. — Regeling van 
de rechtspleging. — Voeging 
van verschillende onder-
zoeksdossiers. — Voorrecht 
van rechtsmacht. — Be-
schikking tot ontslag van 
onderzoek. — Overzending 
van het strafdossier aan het 
openbaar ministerie. — Ho-
ger beroep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Niet-ontvankelijkheid van 
het hoger beroep. — Ontvan-
kelijkheid. I, 613

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Termijnen voor cas-
satieberoep en betekening. 
— Burgerlijke rechtsvorde-
ring. — Voorbarig cassatie-
beroep (geen eindbeslissing). 
— Raadkamer. — Ontlasting 
van de onderzoeksrechter 
teneinde overheveling van 
de zaak naar ander arrondis-
sement. — Administratieve 
ordemaatregel. — Gevolg. 
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— Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij. — Ont-
vankelijkheid. I, 557

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Termijnen voor cas-
satieberoep en betekening. 
— Strafvordering. — Voor-
barig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). — Ver-
vreemding van vermogens-
bestanddelen. — Cassatie-
beroep tegen arrest van de 
kamer van inbeschuldiging-
stelling. — Ontvankelijk-
heid. I, 799

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Allerlei. — 
Rechtbank van eerste aan-
leg. — Verdelingincident. 
— Cassatieberoep van de 
procureur-generaal bij het 
hof van beroep. — Cassa-
tiemiddel. — Ontvankelijk-
heid. I, 591

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Belang. — Be-
nelux-verdrag intellectuele 
eigendom. — Merk. — De-
pot. — Weigering. — Beroep. 
— Ontvankelijkheid. — Be-
nelux-gerechtshof. — Uit-
legging. — Substitutie van 
motieven. — Ontvankelijk-
heid. I, 567

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Belang. — 
Beslissing conform de con-
clusie. — Ontvankelijkheid. 
— Uitwerkingen. I, 691

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Belang. — 
Substitutie van motieven. 
— Ontvankelijkheid. I, 766

Cassatiemiddelen. — Burgerlijke 
zaken. — Belang. I,489

Dading. — Bewijs. — Burger-
lijke zaken. — Handelsver-
bintenis. — Bewijsmiddel. — 
Geen begin van bewijs door 
geschrift. — Vermoeden. — 
Toelating. I, 700

Deskundigenonderzoek. — 
Strafzaken. — DNA-onder-
zoek. — Onderzoek naar 
sporen van celmateriaal. — 
Gerechtelijke uitsluitings-
perimeter. — Doel. I, 814

Deskundigenonderzoek. — 
Strafzaken. — DNA-onder-
zoek. — Vergelijkende ana-
lyse. — Al het afgenomen 
materiaal werd opgebruikt. 
— Mogelijkheid tot een te-
genonderzoek. I, 814

Deskundigenonderzoek. — 
Strafzaken. — DNA-on-
derzoek. — Vergelijkende 
analyse. — Gebruik van bij-
komende merkers. — Wet-
tigheid. I, 814

Douane en accijnzen. — Alge-
mene Wet Douane en Ac-
cijnzen. — Artikel 227, § 1. 
— Deelneming als belang-
hebbende. — Begrip. I, 641

Douane en accijnzen. — Alge-
mene Wet Douane en Ac-
cijnzen. — Artikel 227, § 1. 
— Deelneming als belang-
hebbende. — Onaantastbare 
beoordeling door de feiten-
rechter. — Grens. — Be-
voegdheid van het Hof. — 
Marginale toetsing. I, 641

Douane en accijnzen. — Ener-
gieproducten onder ver-
bruiksregime. — Energiepro-
ducten waarvan herkomst 
niet gestaafd door regelma-
tige aankoopfacturen. — 
Energieproducten onttrok-
ken aan de voorgeschreven 
debitering die de heffing van 
accijnsrechten verzekert. 
— Voorhanden hebben en 
vervoer. — Artikel 436 Pro-
grammawet 2004 en 39 Ac-
cijnswet 1997. — Deelneming 
als belanghebbende. — Arti-
kel 227, § 1 AWDA. — Toepas-
selijkheid. I, 640

Douane en accijnzen. — Mach-
tiging tot visitatie. — Be-
oordeling door de rechter in 
de politierechtbank. I, 781

Douane en accijnzen. — Mach-
tiging tot visitatie. — Moti-
vering door de rechter in de 
politierechtbank. I, 781

Drukpers (politie over de). — 
Drukpersmisdrijf. — Begrip. 
— Strafbare meningsuiting. 
— Omvang. I, 558

Drukpers (politie over de). — 
Drukpersmisdrijf. — Begrip. 
— Toepassing. — Strafbare 
meningsuiting middels digi-
tale verspreiding. I, 558

Energie. — Energieproducten 
onder verbruiksregime. — 
Energieproducten waarvan 
herkomst niet gestaafd door 
regelmatige aankoopfactu-
ren. — Energieproducten ont-
trokken aan de voorgeschre-
ven debitering die de heffing 
van accijnsrechten verze-
kert. — Voorhanden hebben 
en vervoer. — Artikel 436 
Programmawet 2004 en 39 Ac-
cijnswet 1997. — Deelneming 
als belanghebbende — Arti-
kel 227, § 1 AWDA. — Toepas-
selijkheid. I, 640

Erfdienstbaarheid. — Gebruik 
van het lijdende erf. — Be-
grip. I, 818

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Begrip. — Vereis-
ten van het faillissement. 
— Op duurzame wijze opge-
houden hebben te betalen. — 
Begrip. — Grenzen. I, 644

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Misdrijven in ver-
band met faillissement, 
bedrieglijk onvermogen. 
— Artikel 489bis, 1o en 4o, 
eerste zin, Strafwetboek. — 
Bijzonder opzet. — Oogmerk 
om de faillietverklaring uit 
te stellen. — Onaantastbare 
beoordeling door de feiten-
rechter. I, 645

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Misdrijven in ver-
band met faillissement, 
bedrieglijk onvermogen. 
— Materieel element. — Op 
duurzame wijze opgehouden 
hebben te betalen. — Be-
grip. — Grenzen. I, 644

Gemeente-, provincie- en 
plaatselijke belastingen. 
— Provinciebelastingen. 
— Operatoren van tele-
communicatienetwerken. 
— Economische activiteit. 
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— Gsm-pylonen, -masten 
of -antennes. — Aanwezig-
heid op publiek of privaat 
domein. — Belastingheffing. 
— Wettigheid. I, 833

Gemeente. — Artikel 193, 
tweede lid, Gemeentedecreet 
2005. — Optreden in rechte. 
— Geval waarin een lid van 
het college van burgemees-
ter en schepenen betrokken 
is. — Gevolg. I, 545

Gemeente. — College van burge-
meester en schepenen. — Be-
slissing. — Toezicht. — Ver-
nietiging. — Toestemming. 
— Arbeidsovereenkomst. — 
Uitwerkingen. I, 527

Gerechtsdeurwaarder. — Vast-
stelling. — Vaststellingen 
op verzoek van een particu-
lier. — Bewijs in strafzaken. 
— Bewijswaarde. I, 808

Gerechtskosten. — Burger-
lijke zaken. — Algemeen. — 
Kosten bijstand technisch 
raadsman. — Vergoeding. — 
Voorwaarden. I, 489

Gerechtskosten. — Burgerlijke 
zaken. — Allerlei. — Ont-
eigening ten algemenen 
nutte. — Onteigeningswet 
1962. — Aard. — Gevolg. — 
Vordering in herziening. — 
Kostenregeling.  I, 744

Gerechtskosten. — Burgerlijke 
zaken. — Allerlei. — Ontei-
gening ten algemenen nutte. 
— Vordering in herziening. 
— In het ongelijk gestelde 
partij. — Verwijzing in de 
kosten van de herzienings-
procedure. — Gevolg. — Pro-
cedure voor de vrederechter. 
— Kosten van juridische bij-
stand.  I, 744

Gerechtskosten. — Strafza-
ken. — Procedure voor de 
feitenrechter. — Herstel-
vordering van de gemach-
tigde ambtenaar van het 
onroerend erfgoed. — Aard. 
— Gevolg. — Rechtsple-
gingsvergoeding. I, 649

Gezinsbijslag. werknemers. 
— Prejudicieel geschil. — 
Grondwettelijk Hof. — Ver-

schil in behandeling. — Dis-
criminatie. — Leemte in de 
wetgeving. — Begrip. — Be-
perkingen. — Uitwerkin-
gen.  I, 539

Gezinsbijslag. — Werknemers. 
— Uitkeringsgerechtigde 
volledig werkloze. — Niet 
uitkeringsgerechtigde vol-
ledig werkloze. — Grondwet-
telijk Hof. — Discriminatie. 
— Ongelijkheid. — Herstel 
van de gelijke behandeling. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. I, 533

Gezinsbijslag. — Werknemers. 
— Uitkeringsgerechtigde 
werklozen. — Niet uitke-
ringsgerechtigde werklozen. 
— Discriminatie. — Preju-
dicieel geschil. — Verplich-
ting tot het stellen van een 
vraag. — Grondwettelijk 
Hof. — Voorgaand arrest. 
— Vraag of beroep met het-
zelfde voorwerp. I, 532

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 16. 
— Onteigening. — Billijke 
en voorafgaande schade-
vergoeding. — Omvang. — 
Kosten van juridische bij-
stand.  I, 744

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Ar-
tikel 151. — Rechterlijke 
macht. — Onafhankelijk-
heid van de rechter. — Be-
grip. — Gevolg. I, 652

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Ar-
tikel 151. — Rechterlijke 
macht. — Rechter. — On-
afhankelijkheid. — Beoor-
deling van de objectieve 
onpartijdigheid van de rech-
ter. — Criterium. I, 651

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Ar-
tikel 151. — Rechterlijke 
macht. — Rechter. — On-
afhankelijkheid. — Be-
wijs. I, 651

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Arti-
kel 159. — -Wettigheid van 
de besluiten en verorde-
ningen. — Hoven en recht-

banken. — Toepassing. — 
Draagwijdte. I, 572

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Ar-
tikel 159. — Met eigenlijke 
rechtspraak belast orgaan 
— Bevoegdheid en verplich-
tingen. — Wettigheidstoe-
zicht. — Omvang. — Burger-
lijke zaken. — Exceptie van 
onwettigheid. — Bewijslast. 
— Overlegging van stukken 
en elementen. I, 735

Grondwettelijk hof. — Ge-
zinsbijslag. — Werknemers. 
— Uitkeringsgerechtigde 
volledig werkloze. — Niet 
uitkeringsgerechtigde vol-
ledig werkloze. — Discri-
minatie. — Ongelijkheid. 
— Herstel van de gelijke be-
handeling. — Bevoegdheid 
van de rechter. I, 532

Grondwettelijk hof. — Preju-
dicieel geschil. — Verplich-
ting tot het stellen van een 
vraag aan het Grondwette-
lijk Hof. — Voorgaand ar-
rest. — Vraag of beroep met 
hetzelfde voorwerp. I, 532

Grondwettelijk hof. — Prejudi-
cieel geschil. — Verschil in 
behandeling. — Discrimina-
tie. — Leemte in de wetge-
ving. — Begrip. — Beperkin-
gen. — Uitwerkingen.  I, 539

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en so-
ciale zaken inbegrepen). — 
Gevolgen. Bevoegdheid van 
de rechter. — Devolutieve 
werking. — Draagwijdte. 
— Feiten die zich tijdens 
de rechtspleging in hoger 
beroep hebben voorgedaan. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. I, 696

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en so-
ciale zaken inbegrepen). 
— Uitbreiding van eis en 
nieuwe eis. — Ontvankelijk-
heid. — Voorwaarden. I, 690

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Beslissingen en 
partijen. — Inverdenkingge-
stelde. — Raadkamer. — Re-
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geling van de rechtspleging. 
— Voeging van verschil-
lende onderzoeksdossiers. — 
Voorrecht van rechtsmacht. 
— Beschikking tot ontslag 
van onderzoek. — Overzen-
ding van het strafdossier 
aan het openbaar ministe-
rie. — Gevolg. — Ontvanke-
lijkheid. I, 613

Hoger beroep. — Strafzaken 
(Douane en accijnzen inbe-
grepen). — Gevolgen. Be-
voegdheid van de rechter. — 
Hoger beroep door beklaagde 
alleen op strafgebied. — 
Ambtshalve aanhouden der 
burgerlijke belangen. — Be-
vestiging in hoger beroep. — 
Gevolg. I, 792

Hoger beroep. — Tuchtzaken. 
— Akte van hoger beroep. 
— Geen vermelding van de 
grieven. — Sanctie. — Voor-
waarde. I, 766

Huur van goederen. — Han-
delshuur. — Einde (opzeg-
ging. Huurhernieuwing. 
Enz.). — Huurhernieuwing. 
— Onderhuurder. — Rech-
ten van de onderhuurder. — 
Formaliteiten t.o.v. de ver-
huurder. — Grenzen. I, 822

Inkomstenbelastingen. — Ven-
nootschapsbelasting. — 
Vaststelling van het be-
lastbaar netto-inkomen. 
— Meerwaarden. — Over-
dracht van immateriële 
vaste activa. — Gespreide 
taxatie. — Toepassingsge-
bied. I, 685

Inkomstenbelastingen. — Ven-
nootschapsbelasting. —
Vaststelling van het be-
lastbaar netto-inkomen. 
— Bedrijfskosten. — Ge-
bruik van personenauto’s. 
— Aftrekbeperking tot 75%. 
— Toepassingsgebied. I, 689

Inkomstenbelastingen. — 
Voorheffingen en belas-
tingkrediet. — Onroerende 
voorheffing. — Kadastraal 
inkomen. — Materieel en 
Outillage. — Onroerend van 
nature of door bestemming. 
— Begrip. I, 678

Inkomstenbelastingen. . — 
Voorheffingen en belas-
tingkrediet. — Onroerende 
voorheffing. — Kadastraal 
inkomen. — Materieel en 
Outillage. — Onroerend van 
nature. — Begrip. I, 678

Internationale verdragen. — 
Handvest van de grondrech-
ten van de Europese Unie. — 
Artikel en 24.2 en 3. — Geen 
directe werking. I, 501

Internationale verdragen. — 
Handvest van de grondrech-
ten van de Europese Unie. 
— Voorwaarden voor de toe-
passing van de bepalingen 
ervan. I, 501

Internationale verdragen. — 
Verdrag van New York van 
20 november 1989 inzake de 
rechten van het kind. — 
Artikel 3.1. — Geen directe 
werking. I, 501

Kort geding. — Algemeen. — 
Bevoegdheid. — Maatrege-
len tot bewaring van recht. 
— Omvang. I, 522

Kort geding. — Beschikking. 
— Concessieovereenkomst. 
— Provisies. — Beslissing 
van de bodemrechter. — Te-
rugbetaling. — Voorwaar-
den. I, 582

Kort geding. — Beslissing. — 
Gezag van gewijsde. — Uit-
werking. — Andersluidende 
Beslissing van de bodem-
rechter. I, 582

Kort geding. — Beslissing. 
— Niet-naleving. — Scha-
devergoeding. — Voorwaar-
den. I, 582

Lastgeving. — Voorlopige 
hechtenis. — Invrijheidstel-
ling onder voorwaarden. 
— Borgtocht. — Storting. 
— Inverdenkinggestelde. — 
Gedetineerde. — Advocaat. — 
Lastgeving. — Gevolg. I, 727

Lening. — Lening met inte-
rest. — Vertraging in de 
betaling. — Verhoging van 
de rentevoet. — Stipte be-
taling. — Verlaging van de 
rentevoet. — Grens. I, 595

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Gezinsbijslag. 
— Werknemers. — Uitke-
ringsgerechtigde volledig 
werkloze. — Niet uitkerings-
gerechtigde volledig werk-
loze. — Grondwettelijk Hof. 
— Discriminatie. — Ongelijk-
heid. — Herstel van de gelijke 
behandeling. — Bevoegdheid 
van de rechter. I, 533

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Grondwet 1994. — 
Artikel 159. — Met eigenlijke 
rechtspraak belast orgaan — 
Bevoegdheid en verplichtin-
gen. — Wettigheidstoezicht. 
— Omvang. — Burgerlijke 
zaken. — Exceptie van on-
wettigheid. — Bewijslast. — 
Overlegging van stukken en 
elementen. I, 735

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Onafhankelijk-
heid van de rechter. — Be-
grip. — Gevolg. I, 651

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Onpartijdige rech-
ter. — Beoordeling. — Crite-
ria. I, 651

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Onpartijdige rech-
ter. — Objectief gerecht-
vaardigde schijn van par-
tijdigheid. — Beoordeling. 
— Criterium. I, 652

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Rechter. — On-
partijdigheid. — Onafhanke-
lijkheid. — Beoordeling van 
de objectieve onpartijdig-
heid van de rechter. — Cri-
terium. I, 651

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Rechter. — On-
partijdigheid. — Onafhan-
kelijkheid. — Bewijs. I, 651

Machten. — Rechterlijke macht. 
— Stedenbouw. — Herstelvor-
dering. — Beoordeling door de 
rechter. — Omvang. 801

Merken. — Benelux-merk. — 
Benelux-verdrag intellec-
tuele eigendom. — Merk. 
— Depot. — Benelux-bureau 
voor de intellectuele eigen-
dom. — Voornemen tot wei-
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gering. — Houding van de 
deposant. — Definitieve wei-
geringsbeslissing. — Beroep. 
— Ontvankelijkheid.  I, 567

Misdrijf. — Deelneming. — 
Douane en Accijnzen. — Ar-
tikel 227, § 1 AWDA. — Deel-
neming als belanghebbende. 
— Onaantastbare beoorde-
ling door de feitenrechter. 
— Grens. — Bevoegdheid 
van het Hof. — Marginale 
toetsing. I, 641

Misdrijf. — Algemeen begrip. 
— Materieel en moreel be-
standdeel. — Eenheid van 
opzet. — Materieel element. 
— Misdrijven in verband 
met faillissement. — Op 
duurzame wijze opgehouden 
hebben te betalen. — Be-
grip. — Grenzen. I, 645

Misdrijf. — Algemeen. — Be-
grip. — Materieel en moreel 
bestandeel. — Eenheid van 
opzet. — Materieel en mo-
reel element. — Zelfde feite-
lijke gegevens. I, 645

Misdrijf. — Deelneming. — 
Deelneming als belangheb-
bende. — Douane en Accijn-
zen. — Voorhanden hebben 
en vervoer van energiepro-
ducten onder verbruiksre-
gime. — Energieproducten 
waarvan herkomst niet 
gestaafd door regelmatige 
aankoopfacturen. — Ener-
gieproducten onttrokken 
aan de voorgeschreven de-
bitering die de heffing van 
accijnsrechten verzekert. — 
Artikel 436 Programmawet 
2004 en 39 Accijnswet 1997. 
— Artikel 227, § 1 AWDA. — 
Toepasselijkheid. I, 641

Misdrijf. — Deelneming. — 
Douane en Accijnzen. — Ar-
tikel 227, § 1 AWDA. — Deel-
neming als belanghebbende. 
— Begrip. I, 641

Misdrijf. — Rechtvaardiging en 
verschoning. — Rechtvaar-
diging. — Onoverkomelijke 
dwaling. — Begrip. I, 810

Misdrijf. — Rechtvaardiging 
en verschoning. — Recht-
vaardiging. — Onoverkome-

lijke dwaling. — Machtiging 
door de bevoegde overheid. 
— Regelmatig lijkende 
machtiging. I, 810

Misdrijf. — Verzwarende om-
standigheden. — Verzwa-
rende omstandigheid waar-
door het minimum wordt 
verhoogd. — Correctionali-
sering. — Invloed. I, 812

Monumenten en landschappen 
(behoud van). — Gemach-
tigde ambtenaar van het on-
roerend erfgoed. — Herstel-
vordering. — Doel. I, 649

Monumenten en landschappen 
(behoud van). — Herstelvor-
dering. — Optreden van de 
gemachtigde ambtenaar van 
het onroerend erfgoed. — 
Aard. — Gevolg. — Rechts-
plegingsvergoeding. I, 649

Nieuwe vordering. — Burger-
lijke zaken. — Hoger beroep. 
— Uitbreiding van eis en 
nieuwe eis. — Ontvankelijk-
heid. — Voorwaarden. I, 690

Notaris. — Beslag. — Ge-
dwongen tenuitvoerlegging 
onroerend goed. — Open-
bare verkoop. — Laatste en 
hoogste bod. — Definitieve 
toewijzing. — Wijze. I, 826

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Be-
lasting over de toegevoegde 
waarde. — Artikel 73 Btw-
wetboek. — Bedrieglijk 
oogmerk of oogmerk om te 
schaden. I, 645

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Be-
roepsgeheim. — Rechter. 
— Gedeeld beroepsgeheim. 
— Mededeling die pertinent 
en noodzakelijk is voor de 
opdracht van de geheimhou-
der. I, 652

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Dou-
ane en Accijnzen. — Arti-
kel 227, § 1 AWDA. — Deel-
neming als belanghebbende. 
— Grens. — Bevoegdheid 
van het Hof. — Marginale 
toetsing. I, 641

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Ge-
rechtsdeurwaarder. — Vast-
stellingen op verzoek van 
een particulier. — Bewijs 
in strafzaken. — Bewijs-
waarde. I, 808

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Misdrijven in verband met 
het faillissement. — Arti-
kel 489bis, 1o en 4o, eerste 
zin, Strafwetboek. — Bij-
zonder opzet. — Oogmerk 
om de faillietverklaring uit 
te stellen. I, 645

Onderzoek in strafzaken. — 
Aanvullende onderzoeks-
handelingen. — Door de 
onderzoeksrechter bevolen 
onderzoekshandeling. — Ir-
relevant geworden onder-
zoekshandeling. — Niet-uit-
voering. — Beëindiging van 
het gerechtelijk onderzoek. 
— Raadkamer. — Beoorde-
ling of het gerechtelijk on-
derzoek is afgerond. I, 659

Onderzoek in strafzaken. — 
Beslag met het oog op 
bijzondere verbeurdver-
klaring of om de waarheid 
aan het licht te brengen. 
— Rechtsvormen. — Mis-
kenning. — Nietigheid. — 
Voorwaarde. I, 723

Onderzoek in strafzaken. — Be-
slag met het oog op bijzon-
dere verbeurdverklaring. — 
Beslag op goederen bedoeld in 
Artikel 42, 3o Strafwetboek. 
— Niet vermelden van aan-
wijzingen. — Gevolg. I, 723

Onderzoek in strafzaken. — 
Bewijsvoering. — Afluis-
termaatregel. — Met rede-
nen omklede beschikking. 
— Bijzondere motiverings-
vereiste. — Onontbeerlijke 
maatregel om de waarheid 
aan het licht te brengen. — 
Redengeving. I, 712

Onderzoek in strafzaken. — 
Deskundigenonderzoek. 
— DNA-onderzoek. — On-
derzoek naar sporen van 
celmateriaal. — Gerechte-
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lijke uitsluitingsperimeter. 
— Doel. I, 814

Onderzoek in strafzaken. — 
Deskundigenonderzoek. — 
DNA-onderzoek. — Verge-
lijkende analyse. — Gebruik 
van bijkomende merkers. — 
Wettigheid. I, 814

Onderzoek in strafzaken. — Dou-
ane en accijnzen. — Machti-
ging tot visitatie van huizen, 
erven en panden. — Beoorde-
ling door de rechter in de po-
litierechtbank. I, 781

Onderzoek in strafzaken. — Dou-
ane en accijnzen. — Machti-
ging tot visitatie van huizen, 
erven en panden. — Motive-
ring door de rechter in de po-
litierechtbank. I, 781

Onderzoek in strafzaken. — In-
verdenkingstelling door de 
onderzoeksrechter. — Be-
staan van ernstige aanwij-
zingen van schuld. — Ver-
plichting om in verdenking 
te stellen. — Tekortkoming. 
— Sanctie. I, 805

Onderzoek in strafzaken. 
— Inverdenkingstelling. 
— Rechten van de inver-
denkinggestelde. — Met 
de inverdenkinggestelde 
gelijkgestelde persoon. — 
Persoon tegen wie de straf-
vordering is ingesteld. — In-
formatieplicht. I, 805

Onderzoek in strafzaken. — 
Recht van verdediging. 
— Verklaringen afgelegd 
in strijd met het recht op 
voorafgaandelijk vertrou-
welijk overleg of het recht 
op bijstand door een advo-
caat tijdens het verhoor. — 
Sanctie. I, 565

Onderzoek in strafzaken. — 
Verhoor van een verdachte. 
— Van zijn vrijheid beroofde 
verdachte. — Recht op bij-
stand van een advocaat. — 
Afzien van. — Gevolg. I, 664

Onderzoek in strafzaken. — 
Verhoor. — Artikel 47, Sv. — 
Verhoor van een verdachte. 
— Begrip. — Uitlatingen 
tijdens een huiszoeking. — 

Spontane of terloopse ver-
klaring. I, 664

Onderzoeksgerechten. — Be-
slissingen. — Onderzoek en 
beoordeling van de rechtma-
tigheid. — Bevoegdheden van 
het vonnisgerecht. I, 711

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Vervreemding 
van vermogensbestandde-
len. — Cassatieberoep. — 
Ontvankelijkheid. I, 799

Onderzoeksgerechten. — Raad-
kamer. — Ontlasting van 
de onderzoeksrechter ten-
einde overheveling van de 
zaak naar ander arrondis-
sement. — Administratieve 
ordemaatregel. — Gevolg. 
—Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij. — Ont-
vankelijkheid. I, 557

Onderzoeksgerechten. — Raad-
kamer. — Regeling van de 
rechtspleging. — Voeging 
van verschillende onder-
zoeksdossiers. — Voorrecht 
van rechtsmacht. — Be-
schikking tot ontslag van 
onderzoek. — Overzending 
van het strafdossier aan 
het openbaar ministerie. 
— Gevolg. — Inverdenking-
gestelde. — Hoger beroep. — 
Ontvankelijkheid.  I, 613

Onderzoeksgerechten. — Raad-
kamer. — Regeling van de 
rechtspleging. — Voeging 
van verschillende onder-
zoeksdossiers. — Voorrecht 
van rechtsmacht. — Be-
schikking tot ontslag van 
onderzoek. — Overzending 
van het strafdossier aan het 
openbaar ministerie. — In-
verdenkinggestelde. — Ho-
ger beroep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Niet-ontvankelijkheid van 
het hoger beroep. — Cassa-
tieberoep. — Ontvankelijk-
heid. I, 614

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Aanvullende onderzoeks-
handelingen. — Door de 
onderzoeksrechter bevolen 

onderzoekshandeling. — Ir-
relevant geworden onder-
zoekshandeling. — Niet-uit-
voering. — Beëindiging van 
het gerechtelijk onderzoek. 
— Raadkamer. — Beoorde-
ling of het gerechtelijk on-
derzoek is afgerond. I, 659

Onderzoeksrechter. — Be-
wijsvoering. — Afluister-
maatregel. — Met redenen 
omklede beschikking. — 
Bijzondere motiverings-
vereiste. — Onontbeerlijke 
maatregel om de waarheid 
aan het licht te brengen. — 
Redengeving. I, 712

Onderzoeksrechter. — Inver-
denkingstelling. — Bestaan 
van ernstige aanwijzingen 
van schuld. — Verplichting 
om in verdenking te stellen. 
— Tekortkoming. — Sanc-
tie. I, 805

Onderzoeksrechter. — Inver-
denkingstelling. — Rechten 
van de inverdenkinggestelde. 
— Met de inverdenking-
gestelde gelijkgestelde 
 persoon. — Persoon tegen 
wie de strafvordering is 
ingesteld. — Informatie-
plicht. I, 805

Onroerend en roerend goed. — 
Onroerend goed. — Onroe-
rend goed uit zijn aard. — 
Begrip. I, 678

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Vordering in her-
ziening. — Gerechtskosten. 
— In het ongelijk gestelde 
partij. — Verwijzing in de 
kosten van de herzienings-
procedure. — Gevolg. — Pro-
cedure voor de vrederechter. 
— Kosten van juridische bij-
stand.  I, 744

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Billijke en vooraf-
gaande schadevergoeding. 
— Omvang. — Kosten van 
juridische bijstand.  I, 744

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Gerechtskosten. 
— Onteigeningswet 1962. — 
Aard. — Gevolg. — Vorde-
ring in herziening. — Kos-
tenregeling. I, 744
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Onteigening ten algemenen 
nutte. — Onteigend per-
ceel. — Waardebepaling. 
— Criteria. — Ruimtelijk 
uitvoeringsplan. — Waar-
devermeerdering of —ver-
mindering. — Planologische 
bestemming. — Wijziging. 
— Gevolg. I, 735

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Onteigend per-
ceel. — Waardebepaling. 
— Criteria. — Ruimtelijk 
uitvoeringsplan. — Waar-
devermeerdering of —ver-
mindering. — Planologische 
bestemming. — Wijziging. 
— Gevolg. I, 744

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Onteigeningsbe-
sluit. — Uitvoeringsplan. 
— Tegelijk opgemaakt. — 
Goedkeuring van het ont-
eigeningsplan. — Onteige-
ningsmachtiging. — Vlaams 
gewest. — Bevoegde minis-
ter.  I, 744

Openbare orde. — Begrip. I, 525

Ordering in rechte. — Ge-
meente. — Geval waarin een 
lid van het college van bur-
gemeester en schepenen be-
trokken is. — Gevolg. I, 545

Overeenkomst. — Bestandde-
len. — Toestemming. — Col-
lege van burgemeester en 
schepenen. — Beslissing. — 
Toezicht. — Vernietiging. 
— Toestemming. — Arbeids-
overeenkomst. — Uitwer-
kingen. I, 527

Overeenkomst. — Rechten en 
verplichtingen van partijen. 
— Algemeen. — Contractu-
ele aansprakelijkheid. — 
Herstel schade slachtoffer. 
— Kosten bijstand technisch 
raadsman. — Vergoeding. — 
Voorwaarden. I, 489

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Afstam-
ming. — Betwisting van 
het vermoeden van vader-
schap. — Belang van het 
kind. — Marginale toetsing. 
— Verenigbaarheid met Ar-
tikel 22bis, vierde lid, van de 

Grondwet. — Verplichting 
van het Hof. I, 501

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Hof van 
Cassatie. — Verplichting. — 
Grenzen. I, 496

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijke hof. — Verschil in 
behandeling. — Discrimina-
tie. — Leemte in de wetge-
ving. — Begrip. — Beperkin-
gen. — Uitwerkingen. I, 539

Prejudicieel geschil. — Ver-
plichting tot het stellen van 
een vraag. — Grondwette-
lijk Hof. — Voorgaand ar-
rest. — Vraag of beroep met 
hetzelfde voorwerp. I, 532

Recht van verdediging. — Bur-
gerlijke zaken. — Taak van 
de rechter. — Ambtshalve 
aanvullen van rechtsgron-
den. — Toepassing. — Over-
eenkomst. — Beding. — 
Kwalificatie. — Ambtshalve 
wijziging door de rechter. 
— Geen tegenspraak. — Ge-
volg.  I, 759

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Beslag met 
het oog op bijzondere ver-
beurdverklaring of om de 
waarheid aan het licht te 
brengen. — Rechtsvormen. 
— Miskenning. — Nietig-
heid. — Voorwaarde. I, 723

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Onderzoek in straf-
zaken. — Bijzondere opspo-
ringsmethoden. — Beperking 
van het recht van verdedi-
ging. — Voorwaarde. I, 712

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Onderzoek 
in strafzaken. — Inverden-
kingstelling door de onder-
zoeksrechter. — Bestaan 
van ernstige aanwijzingen 
van schuld. — Verplichting 
om in verdenking te stellen. 
— Tekortkoming. — Sanc-
tie. I, 805

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Onderzoek 
in strafzaken. — Inverden-
kingstelling. — Rechten van 
de inverdenkinggestelde. — 

Met de inverdenkinggestelde 
gelijkgestelde persoon. — 
Persoon tegen wie de straf-
vordering is ingesteld. — In-
formatieplicht. I, 805

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Verklaringen 
afgelegd in strijd met het 
recht op voorafgaandelijk 
vertrouwelijk overleg of het 
recht op bijstand door een 
advocaat tijdens het ver-
hoor. — Sanctie. I, 564

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Algemeen. — 
Rechtbank van eerste aan-
leg. — Verdelingincident. 
— Cassatieberoep  van de 
procureur-generaal bij het 
hof van beroep. — Cassa-
tiemiddel. — Ontvankelijk-
heid. I, 591

Rechtbanken. — Strafzaken. 
— Strafvordering. — Beslis-
singen van de onderzoeks-
gerechten. — Onderzoek en 
beoordeling van de rechtma-
tigheid. — Bevoegdheid. I, 711

Rechten van de mens. — In-
ternationaal verdrag bur-
gerrechten en politieke 
rechten. — Onderzoek in 
strafzaken. — Beslag met 
het oog op bijzondere ver-
beurdverklaring. — Beslag 
op goederen bedoeld in Ar-
tikel 42, 3o Strafwetboek. — 
Niet vermelden van aanwij-
zingen. — Gevolg. I, 723

Rechten van de mens. — Al-
lerlei. — Handvest van de 
grondrechten van de Euro-
pese Unie. — Artikel en 24.2 
en 3. — Geen directe wer-
king. I, 501

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Begrip. I, 733

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Onafhankelijkheid van 
de rechter. — Begrip. — Ge-
volg. I, 651

Rechten van de mens. — 
Verdrag rechten van de 
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mens. — Artikel 6. — Ar-
tikel 6.1. — Onpartijdige 
rechter. — Beoordeling. 
— Criteria. I, 651

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Overschrijding van de re-
delijke termijn. — Sanctie. 
— Teloorgaan van bewijzen. 
— Bewijswaardering door de 
rechter. I, 805

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Overschrijding van de re-
delijke termijn. — Sanctie. 
— Teloorgaan van bewijzen. 
— Draagwijdte. I, 804

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Rechter. — Onpartijdig-
heid. — Onafhankelijkheid. 
— Beoordeling van de objec-
tieve onpartijdigheid van de 
rechter. — Criterium. I, 651

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Rechter. — Onpartijdig-
heid. — Onafhankelijkheid. 
— Bewijs. I, 651

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.2 
— Onderzoek in strafzaken. 
— Beslag met het oog op 
bijzondere verbeurdverkla-
ring. — Beslag op goederen 
bedoeld in Artikel 42, 3o 
Strafwetboek. — Niet ver-
melden van aanwijzingen. — 
Gevolg. I, 723

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Onderzoek in strafzaken. 
— Bijzondere opsporingsme-
thoden. — Recht van ver-
dediging. — Beperking. — 
Voorwaarde. I, 712

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Onderzoek in strafzaken. 
— Bijzondere opsporings-

methoden. — Vertrouwelijk 
dossier. — Geen inzage. — 
Gevolg. I, 711

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 6. — Artikel 6.1. — Onpar-
tijdige rechter. — Objectief 
gerechtvaardigde schijn van 
partijdigheid. — Beoordeling. 
— Criterium. I, 652

Rechterlijk gewijsde. — Gezag 
van gewijsde. — Burgerlijke 
zaken. — Kort geding. — Be-
slissing. — Uitwerking. — 
Andersluidende beslissing 
van de bodemrechter. I, 582

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Algemeen rechtsbegin-
sel betreffende de scheiding 
der machten. — Gezinsbij-
slag. — Werknemers. — Uit-
keringsgerechtigde volledig 
werkloze. — Niet uitkerings-
gerechtigde volledig werk-
loze. — Grondwettelijk Hof. 
— Discriminatie. — Ongelijk-
heid. — Herstel van de gelijke 
behandeling. — Bevoegdheid 
van de rechter. I, 533

Rechtsbeginselen (algemene). 
— De aan de persoon verbon-
den gevolgen mogen enkel 
terugwerken tot de verwek-
king van het kind als het in 
zijn belang is. I, 501

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Dezelfde waarde als een 
wet. — Gevolg. I, 814

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Recht van verdediging. 
— Burgerlijke zaken. — 
Taak van de rechter. — 
Ambtshalve aanvullen van 
rechtsgronden. — Toepas-
sing. — Overeenkomst — 
Beding. — Kwalificatie. — 
Ambtshalve wijziging door 
de rechter. — Geen tegen-
spraak. — Gevolg.  I, 759

Rechtsmisbruik. — Misbruik 
van rechtspleging. — Pro-
ceshouding. — Fout. — 
Boete. — Voorwaarden. I, 691

Rechtsmisbruik. — Misbruik 
van rechtspleging. — Ter-
gende of roekeloze rechts-
pleging. — Begrip. I, 691

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. 
— Burgerlijke zaken (han-
delszaken en sociale zaken 
inbegrepen). — Recht van 
verdediging. — Taak van de 
rechter. — Ambtshalve aan-
vullen van rechtsgronden. 
— Toepassing. — Overeen-
komst. — Beding. — Kwa-
lificatie. — Ambtshalve 
wijziging door de rechter. 
— Geen tegenspraak. — Ge-
volg.  I, 760

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. 
— Burgerlijke zaken (han-
delszaken en sociale zaken 
Inbegrepen). — Vordering 
in rechte. — Onderwerp van 
de vordering. — Synthese-
conclusie. — Gevolg. I, 827

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conslusie. 
— Burgerlijke zaken (han-
delszaken en sociale zaken 
inbegrepen. — Schade ver-
oorzaakt door een motor-
rijtuig dat als landbouw-
werktuig gebruikt wordt. 
— Verkeersongeval. — Be-
grip. I, 698

Redenen van de vonnissen en ar-
resten. — Allerlei. — Burger-
lijke zaken. — Benelux-ver-
drag intellectuele eigendom. 
— Merk. — Depot. — Weige-
ring. — Beroep. — Ontvan-
kelijkheid. — Cassatiemid-
del. — Benelux-gerechtshof. 
— Uitlegging. — Substitutie 
Van Motieven. — Ontvanke-
lijkheid. I, 567

Spelen en weddenschappen. — 
Lunapark. — Begrip. I, 829

Staat. — Vertegenwoordiging. 
— Betrekkingen met der-
den. — Gerechtelijke. — En 
buitengerechtelijke verhou-
dingen. I, 668

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. 
— Betaling van een meer-
waarde. — Veroordeling 
tot betaling van een meer-
waarde — Doel. I, 707
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Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. 
— Herstelvordering. — Be-
slissing. — Cassatieberoep 
van de stedenbouwkundige 
inspecteur. — Vernietiging 
met verwijzing. — Gevolg. 
—Taak van de rechter op 
verwijzing. 800

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. 
— Herstelvordering. — Be-
oordeling door de rechter. — 
Omvang. 801

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. — 
Herstelvordering. — Aard. 
— Doel. — Gevolg. 800

Stedenbouw. — Ruimtelijke 
ordening. — Plan van aan-
leg. — Onteigening ten 
algemenen nutte. — Ont-
eigeningsbesluit. — Uit-
voeringsplan. — Tegelijk 
opgemaakt. — Goedkeuring 
van het onteigeningsplan. — 
Onteigeningsmachtiging. — 
Vlaams gewest. — Bevoegde 
minister. I, 743

Straf. — Verzachtende omstan-
digheden. — Verschonings-
gronden. — Verzachtende 
omstandigheden. — Correcti-
onalisering. — Verzwarende 
omstandigheid waardoor het 
minimum wordt verhoogd. — 
Invloed. I, 812

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Be-
voegdheid. — Personen 
voorwerp van een interne-
ringsmaatregel beslist door 
de minister van Justitie. — 
Uitgaans- of verlofvergun-
ning. — Verzoek.  I, 731

Taalgebruik. — Gerechtszaken 
(wet 15 juni 1935). — In eerste 
aanleg. — Burgerlijke zaken. 
— Akte van de rechtsple-
ging. — Gevoegd stuk — Niet 
in de taal van de rechtsple-
ging. — Gevolg. I, 575

Taalgebruik. — Gerechtsza-
ken (wet 15 juni 1935). — In 
eerste aanleg. — Burger-

lijke zaken. — Akte van de 
rechtspleging. — Taal van 
de rechtspleging. — Aanha-
ling in een andere taal. — 
Vereisten. I, 575

Tussenkomst. — Tussenvorde-
ring. — Gedwongen tussen-
komst. — Tussenvordering 
die een veroordeling beoogt. 
— Verband met de hoofdvor-
dering. — Aard onontvanke-
lijkheid of ongegrondheid 
van de hoofdvordering. — 
Gevolg. I, 575

Tussenkomst. — Tussenvorde-
ring. — Tussenvordering die 
een veroordeling beoogt. — 
Verband met de hoofdvor-
dering. — Onontvankelijk-
heid of ongegrondheid van 
de hoofdvordering. — Ge-
volg. I, 575

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Stuiting. — Arti-
kel 15, § 1, tweede lid, WAM 
1989. — Artikel 35, § 4, Wet 
Landverzekeringsovereen-
komst. — Toepassing. — 
Voorwaarden. I, 491

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Artikel 35, § 4, Wet 
Landverzekeringsovereen-
komst. — Verjaring. — Stui-
ting. — Toepassing. — Voor-
waarden. I, 491

Verzekering. — W.A.M.-Ver-
zekering. — Vergoedings-
plicht. — Schade veroor-
zaakt door een motorrijtuig 
dat als landbouwwerktuig 
gebruikt wordt. — Schade 
veroorzaakt in het wegver-
keer. — Verkeersongeval. — 
Begrip. I, 697

Verzekering. — WAM-verze-
kering. — Artikel 15, § 1, 
tweede lid, WAM 1989. — 
Verjaring. — Stuiting. — 
Toepassing. — Voorwaar-
den. I, 491

Vonnissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Algemeen. 
— Vordering in rechte. — 
Onderwerp van de vorde-
ring. — Syntheseconclusie. 
— Gevolg. I, 827

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Verhoor van een 
verdachte. — Recht op bij-
stand van een advocaat. — 
Afzien van. — Gevolg. I, 664

Voorlopige hechtenis. — Be-
vel tot aanhouding. — In 
vrijheid gelaten inverden-
kinggestelde. — Nieuwe en 
ernstige omstandigheden. — 
Nieuwe feiten. I, 664

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — In vrij-
heid gelaten verdachte we-
gens overschrijding van de 
termijn van 24 uur. — Geen 
aanhoudingsbevel uitge-
vaardigd. — Verlenen van 
een bevel tot aanhouding 
lastens die verdachte in een 
later stadium van het onder-
zoek. — Voorwaarde. I, 726

Voorlopige hechtenis. — Cas-
satieberoep. — Regeling van 
de rechtspleging. — Raad-
kamer. — Verwijzing naar 
de correctionele rechtbank. 
— Handhaving van de hech-
tenis. — Afzonderlijke be-
schikking. — Cassatieberoep. 
— Ontvankelijkheid. I, 733

Voorlopige hechtenis. — Cas-
satieberoep. — Regeling van 
de rechtspleging. — Raad-
kamer. — Verwijzing naar 
de correctionele rechtbank. 
— Handhaving van de hech-
tenis. — Afzonderlijke be-
schikking. — Geen cassa-
tieberoep. — Rechten van 
de mens. — Art. 5.4 Verdrag 
Rechten van de Mens. — 
Schending. I, 733

Voorlopige hechtenis. — In-
vrijheidstelling onder voor-
waarden. — Borgtocht. 
— Storting. — Inverdenking-
gestelde. — Gedetineerde. — 
Advocaat. — Lastgeving. — 
Gevolg. I, 727

Vordering in rechte. — Bur-
gerlijke zaken. — Vordering 
tegen de Staat. — Twee of 
meer ministers in rechte 
aangesproken. — Bevoegd-
heidsbetwisting. — Proce-
durele gevolgen. I, 668
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Vordering in rechte. — Vonnis-
sen en arresten. — Burger-
lijke zaken. — Onderwerp 
van de vordering. — Synthe-
seconclusie. — Gevolg. I, 827

Wegverkeer. — Allerlei. — 
Wegverkeer van uitzonder-
lijke voertuigen. — Kon-
vooi. — Begrip. — Recht 
van alle voertuigen van het 
konvooi het eerste voertuig 
te volgen. — Recht om het 
kruispunt te ontruimen. — 
Voorwaarden. I, 709

Wegverkeer. — Wegverkeers-
reglement van 01-12-1975. 
— Reglementsbepalingen. 
— Artikel 12. — Artikel 12.1. 
— Verplichting voorrang 
te verlenen aan de voor-
ranghebbende bestuurder. 
— Draagwijdte. — Zicht be-
lemmerd door de plaatsge-
steldheid. — Gevolg. I, 661

Wegverkeer. — Wegverkeers-
reglement van 01-12-1975. 
— Reglementsbepalingen. 
— Artikel 77. — Artikel 77.8. 
— Dambordmarkering. — 
Verbod om stil te houden. — 
Draagwijdte. I, 661

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 59. — Artikel 59, § 4. 
— Toestellen gebruikt voor 
ademtest en ademanalyse. 
— Bepalingen vastgesteld 
door de Koning. — Vaststel-
ling van de bijzondere ge-
bruiksmodaliteiten. — Ko-

ninklijke besluiten van 18 
februari 1991 en 21 april 2007. 
— Toepassing. I, 774

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 59. — Artikel 59, § 4. 
— Toestellen gebruikt voor 
ademtest en ademanalyse. — 
Bepalingen vastgesteld door 
de Koning. — Vaststelling 
van de bijzondere gebruiks-
modaliteiten. — Modelgoed-
keuring. — Algemene In-
spectie van de metrologie. 
— Bevoegdheid. I, 770

Wetten, decreten, ordonnan-
ties, besluiten. — Werking 
in de tijd en in de ruimte. 
— Arbeidsrelatiewet. — Ar-
beidsrelatie die reeds vóór 
de datum van inwerking-
treding beëindigd is. — Toe-
passing. I, 601

Wetten, decreten, ordonnanties, 
besluiten. — Algemeen. —
Arbeidsrelatiewet. — Regels 
en criteria ter beoordeling 
van het bestaan van een ge-
zagsrelatie. — Aard. — Ge-
volg. I, 600

Wetten, decreten, ordonnanties, 
besluiten. — Werking in de 
tijd en in de ruimte. — Ar-
beidsrelatiewet. — Arbeids-
relatie die beëindigd is vóór 
de inwerkingtreding van de 
wet. — Beoordeling na de in-
werkingtreding van de wet. 
— Aard. I, 601

Wetten, decreten, ordonnan-
ties, besluiten. — Werking 
in de tijd en in de ruimte. 
— Arbeidsrelatiewet. — 
Overgangsrecht inzake 
overeenkomsten. — Toe-
passing. I, 601

Wetten, decreten, ordonnan-
ties, besluiten. — Allerlei. 
— Koninklijk besluit nr. 10 
van 15 oktober 1934. — Ter-
mijnmarkt. — Ter beurs 
genoteerde effecten. — Or-
dergever. — Verrichting. 
— Wettelijke dekking. 
— Opdrachtgever. — Ver-
plichting. — Verzuim. — Be-
scherming van privébelan-
gen. — Gevolgen. I, 525

Wetten, decreten, ordonnanties, 
besluiten. — Werking in de 
tijd en in de ruimte. — Wer-
king in de tijd. — Toestellen 
gebuikt voor ademtest en 
ademanalyse. — Bepalingen 
vastgesteld door de Koning. 
— Vaststelling van de bijzon-
dere gebruiksmodaliteiten. 
— Koninklijke besluiten van 
18 februari 1991 en 21 april 
2007. — Toepassing. I, 774

Wisselagent. — Koninklijk 
besluit nr. 10 van 15 okto-
ber 1934. — Termijnmarkt. 
— Ter beurs genoteerde ef-
fecten. — Ordergever. — 
Verrichting. — Wettelijke 
dekking. — Opdrachtgever. 
— Verplichting. — Verzuim. 
— Bescherming van privébe-
langen. — Gevolgen. I, 525
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