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La Cour de cassation s’est réunie le 29 novembre 2013 à 9 heures 30 
en audience publique et en robes noires en la salle de ses audiences ordi-
naires.

Le premier président déclare l’audience ouverte et rappelle à la Cour 
le point porté à l’ordre du jour : entendre l’éloge funèbre de Madame 
Marguerite Charlier, Président de section émérite à la Cour de cassa-
tion. Le président prononce le discours ci-après reproduit.

Ensuite, le procureur général et le bâtonnier s’expriment dans les 
termes ci-après reproduits.

À 9 heures 55, le premier président suspend l’audience en signe de 
deuil.

Charlier Marguerite, née à Seraing le 14 mai 1929.
Docteur en droit, le 5 juillet 1952.
Juge au tribunal de première instance de Liège, en décembre 1975.
Conseiller à la cour d’appel de Liège, en juillet 1983.
Conseiller à la Cour de cassation, le 13 septembre 1984.
Président de section à la Cour de cassation, le 1er décembre 1997.
Président de section émérite à la Cour de cassation, le 14 mai 1999.
Décédée à Liège, le 14 juillet 2013.
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Het Hof van Cassatie is op 29 november 2013 om 09.30 uur samenge-
komen in openbare vergadering en in zwart gewaad, in de zaal van de 
gewone rechtszittingen.

Na de zitting geopend te hebben verklaard, herinnert de eerste voor-
zitter van het Hof aan het op de dagorde staande punt : het horen van 
de rouwredes over Mevrouw Marguerite Charlier, Emeritus Afdelings-
voorzitter in het Hof van Cassatie. De voorzitter spreekt de hierna 
afgedrukte rede uit.

Daarna houden de procureur-generaal en de stafhouder de volgende 
toespraken.

Om 09.55 uur schorst de eerste voorzitter de zitting ten teken van 
rouw.

Charlier Marguerite, geboren te Seraing op 14 mei 1929.
Doctor in de rechten, op 5 juli 1952.
Rechter in de rechtbank van eerste aanleg van Luik, in december 1975.
Raadsheer in het hof van beroep te Luik, in juli 1983.
Raadsheer in het Hof van cassatie, op 13 september 1984.
Afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, op 1 december 1997.
Emeritus afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie, op 14 mei 1999.
Overleden te Luik, op 14 juli 2013.
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DISCOURS DE M. Chr. STORCK

Président

REDE VAN DE H. Chr. STORCK

Voorzitter

Madame le Président de section émérite Marguerite Charlier 
parut pour la dernière fois à la Cour le 15 octobre 2010.

Ne se déplaçant plus qu’au prix de grands efforts, elle avait prié 
son frère cadet, maître Jean-Paul Charlier, de l’accompagner à 
Bruxelles pour assister à l’assemblée des chambres réunies au cours 
de laquelle a été prononcé l’éloge funèbre du premier président 
honoraire Lahousse, du président émérite Screvens, du président de 
section émérite De Peuter et de l’avocat général honoraire Goemine.

Elle manifestait ainsi, et son attachement à ces magistrats avec 
lesquels elle avait tissé des liens durant leur commun séjour à la 
Cour, et sa fidélité à la tradition que conserve celle-ci de rendre 
hommage à la mémoire de ses serviteurs défunts.

Pour paraphraser Monsieur François Cheng dans la première 
de ses Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, 
chacun de nous est l’héritier d’une longue lignée, faite de généra-
tions qu’il ne connaît pas, et a été déterminé par des liens de sang 
inextricables qu’il n’a pas choisis.

Tous, venus d’horizons différents, se mettent au service de la 
Cour avec leurs forces et leurs faiblesses, les talents qui les portent 
et les insuffisances qu’ils assument. Entre eux naissent ces affi-
nités que crée un semblable dévouement à la chose commune.

Se réunir pour prononcer l’éloge de ceux qui l’ont quittée, c’est, 
comme l’a si bien exprimé Monsieur le premier président émérite 
Marchal, écrire l’histoire de la Cour, en reliant les unes aux autres les 
générations de ceux par qui elle-même existe ; c’est aussi apprendre 
la gratitude envers les juristes de grande classe qui l’ont composée 
et, à travers eux, envers la propre vie de la Cour ; c’est finalement 
renforcer notre propre enracinement dans cette Cour que chacun 
de nous, à sa manière, aime et ne peut s’empêcher d’aimer.
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Mevrouw Marguerite Charlier werd op 14 mei 1929 te Seraing 
geboren.

Zij was de oudste van vijf kinderen in een gezin waar moed, 
blijheid en diepe solidariteit hoogtij vierden.

Zij kiest ervoor rechten te gaan studeren, hoewel die keuze op 
heel wat weerstand stuit van haar vader, advocaat-generaal bij 
het hof van beroep te Luik. Ofschoon hij overtuigd was van de 
capaciteiten van zijn dochter, meende hij dat de rechtswetenschap 
geen vrouwelijk terrein was. De doortastendheid van Marguerite 
Charlier won het echter van de vaderlijke terughoudendheid, en 
haar successen aan de rechtsfaculteit bewijzen haar gelijk.

Op 5 juli 1952 behaalt Marguerite Charlier het diploma van 
dokter in de rechten aan de universiteit te Luik. Zij vat onmid-
dellijk een vruchtbare loopbaan aan bij de balie en haar poli-
tiek engagement zal haar gedurende zeventien jaar een zitje in 
de gemeenteraad van haar geliefde Ans opleveren. Van 1958 tot 
1961 verruilt zij, toen reeds, Luik voor Brussel om er als attaché 
op het kabinet van de heer Paul Meyers, minister van Volksge-
zondheid en Familie te gaan werken.

Terug in Luik werd zij in 1965 verkozen om de openingsrede 
van de Conférence libre du Jeune Barreau uit te spreken. Het 
was pas de tweede maal dat de conferentie die eer aan een dame 
verleende, zoals Marie-Thérèse Cuveliez fijntjes deed opmerken. 
Marguerite Charlier was in 1970 overigens de eerste vrouw in 
België die een dergelijke instelling voorzat. Later werd ze lid en 
secretaris van de raad van de Orde.

Haar rede Les tentations de la justice valt in de smaak van 
koninklijk commissaris Van Reepinghen en wordt in het Journal 
des tribunaux gepubliceerd. De redenaar ontzegt zelf aan haar, 
naar eigen zeggen, bescheiden werk elke wetenschappelijke 
waarde, wat niet belet dat die tekst beklijvend is door de gevatte 
stijl en vooral door de heldere gedachtegang en de diepe ver-
knochtheid aan de waarden die in een rechtstaat zekerheid en 
vrijheid van de burger veilig stellen. Mevrouw Charlier beschrijft 
er de zeden van de Mafia, waarvan zij het gevaar zeker niet onder-
schat, maar verzet zich tegelijkertijd tegen de Italiaanse wet die 
toelaat personen te bestraffen waarvan het algemeen bekend zou 
zijn dat zij ervan verdacht worden tot die organisatie te behoren. 
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Dat is volgens haar in strijd met de eerbied voor de mens, één van 
de basiswaarden van onze beschaving. Zij beklemtoont dat quel 
que soit le danger, quel que soit le prix à payer, une société ne peut 
justifier une répression sans discernement, une accusation basée sur 
la notoriété, une condamnation axée sur le soupçon ; il faut des faits 
précis pour poursuivre, une certitude pour condamner ; quelles que 
soient les circonstances, il n’est pas possible d’admettre de dérogation 
à ce principe, de concession dans ce domaine.

Rechter en advocaat horen die beginselen hoog in het vaandel 
te voeren.

Op 12 december 1975, treedt Marguerite Charlier in de voet-
sporen van haar vader en wordt rechter in de rechtbank van 
eerste aanleg te Luik. Zij zetelt er zowel in burgerlijke als in straf-
zaken tot zij in 1983 in het hof van beroep wordt benoemd. Nau-
welijks een jaar later komt zij ons gezelschap vervoegen en het 
Hof installeert haar op 13 september 1984.

Lorsque j’ai accédé à la Cour, Madame Marguerite Charlier prési-
dait la première chambre, à laquelle j’eus l’honneur d’être immédia-
tement affecté. Si je l’avais déjà côtoyée auparavant en ma qualité 
de magistrat délégué, c’est alors que j’appris à la mieux connaître.

Certes, j’avais d’emblée été impressionné, comme tous mes col-
lègues, par sa haute et élégante silhouette, la digne réserve de son 
maintien, le sobre raffinement de sa tenue.

Ces indices sûrs, bien qu’extérieurs, du respect qu’une per-
sonne porte à autrui annonçaient aussi sa discrète bienveillance, 
son exigence intellectuelle, sa rigueur morale.

Madame Charlier avait le ferme propos de ne prononcer aucun 
arrêt dont chaque mot n’eût pas été minutieusement pesé. Dotée 
d’une rare perspicacité et d’une remarquable intuition juridique, 
elle inculquait à ses jeunes collègues, sans jamais entraver la 
liberté de leur jugement, la prudence qui doit guider la plume dans 
la rédaction d’un projet. Je l’entends encore nous dire que la Cour 
longe à chaque audience de dangereux précipices où pourtant, pro-
tégée par l’esprit qui l’anime et qui réside dans la solidarité de tous 
ceux qui sont appelés à trancher la difficulté, elle ne verse pas.

C’est parce qu’elle croyait à la vertu des vrais dialogues que 
Madame Charlier a instauré à la première chambre la confé-
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rence préalable à la délibération, où le pourvoi est soumis à un 
premier examen collégial et où sont pesés les mérites des études 
préparatoires auxquelles celui-ci a donné lieu, du projet d’arrêt 
et, lorsqu’elles sont écrites, des conclusions du ministère public. 
Montaigne, pour qui le plus fructueux et naturel exercice de notre 
esprit est la conférence et qui disait entrer en conférence et en dis-
pute avec grande liberté et facilité, n’eût pas désavoué la manière 
dont Madame Charlier menait ces débats et qui justifie l’opinion 
de l’essayiste que la parole est moitié à celui qui parle, moitié à 
celui qui l’écoute.

La fidélité de Madame le Président de section Charlier à sa 
vocation ne laissait que peu de place aux loisirs. Si elle pratiquait 
le piano, appréciait la littérature française contemporaine et ne 
dédaignait pas une bonne partie de bridge, c’est dans la densité de 
la vie familiale qu’elle trouvait le meilleur remède aux fatigues du 
corps et de l’esprit.

Marguerite Charlier se disait distante avec ceux qui lui déplaisent 
mais attachée à ses amis.

Ses collègues de la première chambre devaient sans nul doute 
compter parmi ces derniers. Elle ne manquait pas de leur faire 
part des nouvelles de sa mère, de ses frères et sœurs, de ses neveux 
et nièces, dont elle était si proche. Elle s’enquérait avec sollicitude 
de notre propre santé, de nos joies, de nos peines.

Et qui parmi nous ne se souvient de l’accueil qu’elle nous réser-
vait à la fin de l’année judiciaire dans la Villa Marguerite, sa 
demeure haut perchée d’Ans où, dans le cadre qui avait toujours 
été le sien, elle pouvait mieux encore déployer toute son attentive 
générosité.

Corps, esprit, âme : ces trois volets du triptyque qui forme la 
plénitude de l’homme concouraient à l’unisson en Marguerite 
Charlier à la dignité d’une femme de qualité. Maintenant que 
celle que le Cantique des créatures ose appeler notre sœur la mort 
corporelle altère temporairement cette unité, il incombe à la Cour 
de conserver pieusement, dans la galerie de ceux qui lui donnent 
vie, la mémoire de cette grande dame à qui elle doit beaucoup.

Pour l’heure, la Cour prend part au deuil de ses proches et 
exprime à sa famille ses condoléances émues.

ARREST-2013-11.indb   8 30/08/14   10:19



DISCOURS DE M. J.F. LECLERCQ

Procureur général

REDE VAN DE H. J.F. LECLERCQ

Procureur-generaal

Monsieur le Premier Président,
Mesdames, Messieurs,

Le Président de section émérite Marguerite Charlier nous a 
quittés dans la discrétion qui caractérise ceux qui n’ont pas besoin 
de bruit autour d’eux pour que leurs mérites soient reconnus.

Afdelingsvoorzitter Marguerite Charlier laat de herinnering 
achter van een scherpe intelligentie, een subtiel denkvermogen 
en een grote werkkracht. Zij was een aimabel mens.

Zij die bij het Hof het voorrecht hadden tot haar intieme kring 
te behoren en met genoegen terugdenken aan gedachtewisse-
lingen over literatuur en filosofie, herinneren zich hoe zij zich, 
zonder omwegen, voorstond op een familiale traditie met zowel 
een rooms-katholieke als een protestantse inbreng.

Au rayon des anecdotes, on se rappellera les réunions de 
famille du dimanche que le Président de section Charlier, notre 
amie Marguerite, évoquait après l’audience du lundi ou encore le 
ramassage des noix tombées peu après la rentrée judiciaire.

Elle avait aussi un esprit pratique.
Par exemple, remarquant les difficultés qu’avaient ses collègues 

masculins à mettre en marche les radiateurs lors des audiences 
du lundi matin dans une chambre du conseil mal chauffée, elle se 
décida un jour à expliquer que c’était pourtant simple : tourner 
l’ouverture vers la droite.

Et voici, disait-elle, un moyen facile pour ne pas oublier : D. M., 
droite marche comme dans Deutsche Mark.
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Le Président de section Marguerite Charlier était de ceux qui 
croient à l’immortalité de l’âme.

Elle était de ceux qui, tout en respectant les idées des autres, 
osent dire :

« La mort n’est pas l’obscurité, c’est la lampe qui s’éteint lorsque 
le jour se lève ».

La mort est un passage obligé pour tous.
C’est une tragédie pour tous ceux qui la voient comme une fin. 

Si elle représente l’obscurité, les ténèbres, elle ne peut être que 
source d’angoisses.

Par ailleurs, elle est, pour le moins, la séparation et la rupture 
des liens, ce qui afflige les parents et les amis.

En revanche, pour ceux qui, comme Marguerite, croient en 
Dieu ou tout simplement en une Valeur éternelle, la mort reste 
liée à l’espérance.

Cette foi impavide qui était la sienne fortifie, stimule et 
affermit.

Lorsque la vie s’éteint, l’éternité se lève.
Puissent les parents et les amis du Président de section Mar-

guerite Charlier être encouragés et fortifiés par cette vérité à 
laquelle celle-ci était attachée. Et, quant à nous, sachons accom-
pagner ceux qui sont tristes et témoigner de notre sympathie 
auprès de ceux qui sont en deuil.

Au nom du Parquet, je présente l’expression de nos condo-
léances émues à la famille et aux amis de Marguerite.
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DISCOURS DE M. W. Van EECKHOUTTE

Bâtonnier de l’ordre des aVocats 
à la cour de cassation

REDE VAN DE H. W. Van EECKHOUTTE

stafhouder Van de orde Van adVocaten 
Bij het hof Van cassatie

Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Monsieur le Procureur général,

Durant son enfance, la future Présidente de section Madame 
Marguerite Charlier écoutait souvent son père parler de sa pas-
sion pour le droit. Cet enthousiasme se transmit, très vite déjà, 
à la jeune fille. Cependant, l’ambition juvénile ne fut pas du tout 
encouragée. Bien au contraire même, car elle se heurta au veto 
paternel péremptoire qui estima qu’« il n’y a pas d’avenir pour 
les femmes au droit ». C’était en 1946. Marguerite Charlier était 
d’un autre avis. C’est elle qui finalement eut raison. L’année sui-
vante déjà, en 1947, le barreau de cassation devint accessible aux 
avocats du sexe féminin, précédant ainsi d’un an l’accès libre à 
l’entièreté des fonctions judiciaires, y compris celle de conseillère 
à la Cour de cassation. Ce n’était donc pas sans perspectives que, 
bien que son père la vouât à l’étude de la philologie romane, la 
future Présidente de section Marguerite Charlier déjoua l’autorité 
paternelle, habilement et avec détermination.

Ainsi devint-elle, en 1970, la première femme en Belgique à 
occuper la fonction de président de la Conférence libre du jeune 
barreau de Liège et, en 1984, la première femme en Wallonie qui 
accéda à la fonction de président de la Cour d’assises, et la deu-
xième en Belgique dans cette fonction exigeante.

Le travail acharné et dévoué, par exemple dans sa lutte contre 
le fléau de la drogue, fut pour Madame la Présidente de section 
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Marguerite Charlier l’accomplissement d’une vie professionnelle 
riche et exemplaire. Mais, elle était beaucoup plus que juriste. 
Elle est toujours restée une femme qui trouvait une profonde joie 
dans la compagnie familiale autour d’une bonne table et de la 
musique.

Depuis le 14 juillet 2013, Madame la Présidente de section 
Marguerite Charlier n’est plus des nôtres. Le 14 juillet. Date 
mémorable d’une période de la ville de sa jeunesse qui était celle 
de la Révolution liégeoise de 1789 et sa rencontre avec la Révolu-
tion française dans son expansion. Période dans laquelle se situe 
la destruction de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert 
de Liège, dont l’édification a requis 250 ans mais la démolition 
quand même encore une trentaine d’années. Au fil des décennies, 
plusieurs reconstructions symboliques et reconstitutions vir-
tuelles ont relevé ce magnifique temple de Dieu du sommeil de 
sa désintégration, en nous reflétant l’image de la résurrection qui 
est, d’après Saint-Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, la 
seule réponse à la mort. Madame la Présidente de section Charlier 
avait, devant le mystère de la mort, la conviction rassurante de 
sa foi qui lui a toujours permis de n’y voir que le passage à une 
dimension transcendante.

Mais quelle que soit la conviction à laquelle on adhère ou qui 
nous séduit, l’important est de contribuer – chacun avec ses 
moyens – à l’amélioration de ce monde dans lequel notre exis-
tence se déroule, le seul qu’il nous est donné de connaître. Et 
cela, Madame la Présidente de section Marguerite Charlier, l’a 
accompli de façon admirable toute sa vie durant.

Elle pratiquait la musique en pianiste, s’aventurant de temps 
en temps à l’interprétation des Lieder de Schubert. C’est pour-
quoi, je voudrais terminer en ce temps d’hiver en citant un petit 
morceau du cycle Winterreise de Schubert, notamment la fin de la 
chanson Gute Nacht – Bonne nuit :

Ich schreibe nur im Gehen
An’s Tor noch gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
An dich hab’ ich gedacht.
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En passant, j’écris seulement
Bonne nuit sur le portail,
Pour que tu puisses voir
Que j’ai pensé à toi.

In naam van de balie bij het Hof van Cassatie betuig ik 
de oprechte deelneming van alle advocaten bij het Hof aan 
de familie en vrienden van mevrouw de Afdelingsvoorzitter 
 Marguerite Charlier.
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N° 572 - 4.11.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2287

N° 572

3o kamer — 4 november 2013
(S.10.0118.N)

1o PreJUDICIeeL GeSCHIL. — eUroPeSe UnIe. — GemeenSCHaPPeLIJke 
onDernemInG. — StatUten. — UItLeGGInG. — GevoLG.

2o eUroPeSe UnIe. — PreJUDICIeLe GeSCHILLen. — GemeenSCHaPPe-
LIJke onDernemInG. — StatUten. — UItLeGGInG. — GevoLG.

3o eUroPeSe UnIe. — aLGemeen. — GemeenSCHaPPeLIJke onDernemInG. — 
StatUten. — UItLeGGInG. — GevoLG.

1o, 2o en 3o Uit het arrest C. — 89/12 van het Hof van Justitie van 25 april 2013 
blijkt dat artikel 11, lid 2, van de statuten van de gemeenschappelijke onder-
neming Galileo, opgenomen in de bijlage bij verordening (EG) nr. 876/2002 van 
de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderne-
ming Galileo, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1943/2006 van de Raad 
van 12 december 2006, aldus moet worden uitgelegd dat de regeling welke 
van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeen-
schappen, en in het bijzonder de daarin opgenomen loonvoorwaarden, 
niet geldt voor de personeelsleden van de gemeenschappelijke onderneming 
Galileo die in dienst worden genomen met een contract van bepaalde duur.

(B. t. GaLILeo JoInt UnDertakInG oI, In vereffenInG)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 23 april 2010.

Gelet op het arrest van het Hof van 30 januari 2012 en op het arrest van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie van 25 april 2013.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. voorafGaanDe reCHtSPLeGInG

1. Bij arrest van 30 januari 2012 heeft het Hof iedere nadere uitspraak 
aangehouden tot het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak 
zal hebben gedaan over de hiernavolgende prejudiciële vraag :

 “Dient artikel 11.2 van de statuten van de gemeenschappelijke onder-
neming Galileo, gevoegd in bijlage bij de verordening (EG) nr. 876/2002 
van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke 
onderneming Galileo, juncto het artikel 2 van die verordening, zo te 
worden uitgelegd dat de regeling welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese Unie, en meer bepaald de in die rege-
ling bepaalde loonvoorwaarden, van toepassing is op de personeelsleden 
van de gemeenschappelijke onderneming Galileo die in dienst worden 
genomen met een contract van bepaalde duur ?”
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2. Bij arrest van 25 april 2013 heeft het Hof van Justitie van de Euro-
pese Unie — zaak C-89/12 — die vraag beantwoord.

3. Partijen werden bij brief van 2 mei 2013 uitgenodigd hun eventuele 
opmerkingen te formuleren voor 3 juni 2013. Er werden geen opmer-
kingen geformuleerd.

III. CaSSatIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 2 van de verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 
2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, in de versie 
van toepassing zowel vóór als ná de wijziging ervan door de verordening (EG) 
nr. 1943/2006 van de Raad van 12 december 2006, en 11, inzonderheid 11.2, van de als 
bijlage bij die verordening gevoegde Statuten van de gemeenschappelijke onder-
neming Galileo ;

— de artikelen 10, 234 en 249, tweede lid, van het op 25 maart 1957 te Rome 
ondertekende en bij Belgische wet van 2 december 1957 goedgekeurde verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, thans, sinds de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Euro-
pese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, onderte-
kend te Lissabon op 13 december 2007 en goedgekeurd door een Belgische wet van 
19 juni 2008, de artikelen 267, 288, tweede lid, en 291.1 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie ;

— het algemeen rechtsbeginsel inzake de primauteit van het gemeenschaps-
recht ;

— artikel 1161 Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-
overeenkomsten en de paritaire comités ;

— voor zoveel als nodig, artikel 3 van de verordening (EEG, Euratom, EGKS) 
nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepas-
sing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van 
bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van 
toepassing zijn.

Aangevochten beslissing

In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep ontvanke-
lijk maar ongegrond. Het arbeidshof wijst aldus de oorspronkelijke vordering van 
de eiseres af tot het bekomen van een achterstallig loon en vakantiegeld daarop. 
Het arbeidshof neemt die beslissing op grond van alle vaststellingen en motieven 
waarop zij steunt en die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen en in 
het bijzonder de volgende :

 “Het verschuldigde loon.

2. In de arbeidsovereenkomst van 1 augustus 2003 wordt het jaarloon bepaald 
op 53.719,12 euro, wat rekening houdend met de eindejaarspremie en het dubbel 
vakantiegeld, overeenkomt met een bruto maandloon van 3.859,13 euro, zoals 
volgt uit de basisloonfiche die als bijlage bij de arbeidsovereenkomst is gevoegd.

In de bijlage bij de arbeidsovereenkomst van 4 november 2004 wordt dit jaarloon 
verhoogd tot 70.176,30 euro, wat overeenstemt met een maandelijks […] brutoloon 
van 5.041,40 euro.
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In de bijlage bij de arbeidsovereenkomst van 14 maart 2006 wordt overeenge-
komen dat deze contractuele bepaling van toepassing blijft tot het voorziene 
einde van de tewerkstelling op 31 december 2006.

Al deze overeenkomsten werden door [de eiseres] ondertekend.

3. Ondanks deze door [de eiseres] overeengekomen loonafspraken, meent zij 
aanspraak te kunnen maken op een hoger loon krachtens een hogere rechts-
bron dan de individuele arbeidsovereenkomst, met name de Verordening 876/2002 
van 21 mei 2002 tot oprichting van [de verweerster], waarin de statuten van deze 
onderneming werden vastgelegd.

Uit artikel 11,2 van deze statuten kan niet afgeleid worden dat [de eiseres] 
recht heeft op een volledig identiek loon als dit van de andere personeelsleden 
van de Europese Gemeenschappen.

In dit artikel wordt immers enkel gezegd dat de overeenkomst van bepaalde 
tijd, waarmee [de eiseres] zou worden aangeworven, zou worden opgesteld op 
basis van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de 
Europese Gemeenschappen.

Terecht heeft de eerste rechter de term op basis van geïnterpreteerd volgens de 
Franse tekst van de statuten, waar gesproken wordt over s’inspirant du (in het 
Engels based on).

Anders dan [de eiseres] voorhoudt zijn binnen de Europese Unie de verschillende 
talen gelijkwaardig, zodat er geen reden is om de Franse tekst terzijde te laten.

Uit deze vergelijking kan inderdaad afgeleid worden dat de arbeidsovereen-
komst diende gemodelleerd te worden naar de specificiteit van [de verweerster], 
maar dat men de vergelijkbare bepalingen uit de overeenkomsten van de andere 
personeelsleden van de Europese Gemeenschappen als grondslag zou nemen. 

Volgens artikel 11,1 was de lijst van het aantal ambten binnen de personeels-
formatie overigens afhankelijk van de jaarlijkse begroting, wat inhoudt dat de 
lonen een specifiek element vormden, dat binnen de begroting van [de verweer-
ster] diende te passen ; immers volgens artikel 11,3 komen alle personeelskosten 
ten laste van de gemeenschappelijke onderneming.

In die zin diende de raad van bestuur overeenkomstig artikel 11,4 van deze 
statuten de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen vast te stellen voor het nader 
preciseren van de bepalingen van het contract van bepaalde duur in de zin van 
artikel 11,2.

Op grond van artikel 1161 Burgerlijk Wetboek moeten alle bedingen van een 
overeenkomst worden uitgelegd het ene door het andere, zodat elk beding wordt 
opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit.

Aldus volgt uit artikel 11 van de statuten dat de loonvorming mede bepaald 
werd door de jaarlijkse begroting, daar alle personeelskosten ten laste van de 
gemeenschappelijke onderneming kwamen, zodat de raad van bestuur dienaan-
gaande de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen diende vast te stellen.

Terecht verwijst [de verweerster] in haar brief van 31 augustus 2004 dan ook 
naar deze vastlegging door de raad van bestuur.

Overigens bevestigt [de eiseres] in haar syntheseberoepsconclusie van 15 januari 
2010, pagina 25 dat de overeenkomstige EU-graden door de raad van bestuur goed-
gekeurd werden.

[De eiseres] leidt dan ook ten onrechte uit artikel 11 van deze statuten af dat 
ze aanspraak kan maken op een identiek loon als dit van een ambtenaar van de 
Europese Gemeenschappen ; weliswaar diende de raad van bestuur zich bij het 
opstellen van de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd te laten inspireren door 
de regeling van deze ambtenaren, maar hieruit volgt nog niet dat deze bepaling 
een bepaalde loonverplichting inhield.
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In die zin zijn de verwijzingen van [de eiseres] naar de lonen van andere mede-
werkers in Europese instanties niet ter zake dienend, daar de concrete loonvor-
ming bij [de verweerster] verder diende uitgewerkt te worden door de raad van 
bestuur op basis van de eigenheid van de onderneming, de middelen voorzien in 
de jaarlijkse begroting en de functie van [de eiseres]. Eens deze lonen vastgesteld, 
kon op basis daarvan de individuele arbeidsovereenkomsten worden afgesloten.

4. Uit de overeenkomsten, vermeld in randnummer 2, volgt dat er tussen [de 
eiseres] en [de verweerster] een wilsovereenstemming tot stand kwam in verband 
met het overeengekomen loon. 

Uit de brief van [de verweerster] van 1 april 2004 volgt dat de loonsverhoging 
met 5% een erkenning inhield van de uitvoering van haar taken.

Uit de bijlage bij de arbeidsovereenkomst van 4 november 2004 volgt dat het 
nieuwe jaarloon van 70.176,30 aangepast was aan de nieuwe functie van Executive 
Assistant.

Hieruit kan worden afgeleid dat de loonvorming de eigenheid van de functie 
van [de eiseres] volgde, zoals ze in concreto door haar wordt uitgevoerd.

Terecht heeft [de verweerster] dan ook in haar schrijven van 16 februari 2005 
[de eiseres] erop gewezen dat zij door de ondertekening van deze overeenkomsten 
uitdrukkelijk het overeengekomen loon aanvaard had.

[De eiseres] blijft in gebreke om een hogere rechtsnorm aan te tonen die [de 
verweerster] zou verplichten om een hoger loon dat het overeengekomene uit te 
betalen.

5. Ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat uit artikel 18 van de arbeids-
overeenkomst niet kan worden afgeleid dat het Belgische recht slechts beperkt 
van toepassing was.

Voor hetgeen niet in de arbeidsovereenkomst was bepaald, verwezen de partijen 
naar de Belgische wettelijke bepalingen, wat inhoudt dat ze een rechtskeuze 
deden voor het Belgisch recht. Deze keuze houdt in dat de overeenkomst diende 
te voldoen aan de dwingende bepalingen van het Belgische arbeidsovereenkom-
stenrecht.

Zoals in de vorige randnummers aangehaald, kan uit de Europese regelge-
ving geen strijdigheid worden afgeleid met wat in de arbeidsovereenkomst werd 
bedongen.

De overige beschouwingen van [de eiseres] kunnen dan ook geen afbreuk doen 
aan het feit dat het loon correct werd uitbetaald volgens de overeenkomst.

Haar vordering, ook deze in ondergeschikte orde, en haar hoger beroep zijn dan 
ook ongegrond.”

Grieven

1.1. Krachtens artikel 288, tweede lid, van het verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (voorheen art. 249, tweede lid, van het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Gemeenschap, afgekort als EG-Verdrag) heeft een veror-
dening een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is 
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

De lidstaten zijn krachtens artikel 291.1 van het verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (voorheen art. 10 EG-Verdrag) ertoe gehouden alle maatre-
gelen van intern recht te nemen nodig ter uitvoering van de juridisch bindende 
handelingen van de Unie.

1.2. De verweerster werd opgericht bij verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad 
van 21 mei 2002. Luidens artikel 2 van de verordening (EG) nr. 876/2002 worden de 
statuten van de verweerster, als omschreven in de bijlage bij die verordening, bij 
deze vastgesteld. 
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Krachtens artikel 11.2 van de statuten van de verweerster, die integraal deel 
uitmaken van de verordening (EG) nr. 876/2002, worden de personeelsleden van 
de verweerster in dienst genomen met een contract van bepaalde duur, “dat is 
opgesteld op basis van de regeling welke van toepassing is op de andere perso-
neelsleden van de Europese Gemeenschappen”.

De voornoemde bepaling heeft betrekking op de “Regeling welke van toepas-
sing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen” vastge-
steld bij artikel 3 van de verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de 
Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van ambtenaren van 
de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen 
welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn. De 
“Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen” bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de arbeids-
voorwaarden en de bezoldiging en vergoeding van kosten.

Uit artikel 11.2 van de statuten van de verweerster volgt aldus dat de “Regeling 
welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeen-
schappen” van toepassing is op de personeelsleden in dienst bij de verweerster. 
Aangezien in de statuten van de eiseres in geen beperking is voorzien, geldt de 
voornoemde regeling integraal voor de personeelsleden van de verweerster. 

1.3. Krachtens artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités staan de dwingende bepa-
lingen van de wet in de hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeids-
betrekkingen tussen werkgevers en werknemers hoger dan de bepalingen van een 
geschreven individuele arbeidsovereenkomst. De hierboven vermelde bepalingen 
van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en van de verorde-
ning (EG) nr. 876/2002 en haar bijlage zijn dwingende bepalingen in voornoemde zin.

Het algemeen rechtsbeginsel inzake de primauteit van het gemeenschapsrecht 
ten opzichte van de nationale wetgeving brengt voor de nationale rechter de 
verplichting mee, zo nodig, de nationale wettelijke bepaling buiten toepassing te 
laten om de door het gemeenschapsrecht aan particulieren toegekende rechten 
te beschermen. 

2. Uit de procedurestukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, volgt dat de 
vordering van de eiseres strekte tot het verkrijgen van een loon overeenkomstig “de 
salarisberekening volgens het classificatiesysteem van de E.G. voor tijdelijk perso-
neel” (blz. 2, voorlaatste alinea, van de “Syntheseberoepsconclusie” neergelegd ter 
griffie van het arbeidshof op 15 januari 2010), dat zij aanvoerde dat “de statuten van 
de verweerster duidelijk bepalen dat het classificatiesysteem voor de andere perso-
neelsleden van de E.G. moet toegepast worden” (blz. 3, midden, blz. 10, onderaan, 
van de “Syntheseberoepsconclusie” neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 
15 januari 2010), en dat voor de berekening van de bezoldigingen de “Regeling welke 
van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen”, 
van toepassing is en niet de Belgische wetgeving (blz. 15 e.v. van de “Synthesebe-
roepsconclusie” neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 15 januari 2010).

Ook het arbeidshof stelt vast dat de eiseres aanvoerde aanspraak te kunnen 
maken op een hoger loon krachtens een hogere rechtsbron dan de individuele 
arbeidsovereenkomst, m.n. op grond van de verordening (EG) nr. 876/2002 van 
21 mei 2002 tot oprichting van de verweerster, waarin haar statuten zijn vastge-
legd (5de blad, vierde alinea, van het bestreden arrest). 

Het arbeidshof overweegt dat :

— uit artikel 11.2 van de statuten niet kan worden afgeleid dat de eiseres recht 
heeft op een volledig identiek loon als dat van de andere personeelsleden van de 
Europese Gemeenschappen (5de blad, vijfde alinea, van het bestreden arrest),
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— in artikel 11.2 van de statuten enkel wordt gezegd dat de overeenkomst van 
bepaalde tijd waarmee de eiseres zou worden aangeworven, zou worden opgesteld 
op basis van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van 
de Europese Gemeenschappen (5de blad, zesde alinea, van het bestreden arrest),

— de arbeidsrechtbank de term “op basis van” terecht heeft geïnterpreteerd 
volgens de Franse tekst van de statuten, waar gesproken wordt over “s’inspirant 
du”, en binnen de Europese Unie de verschillende talen gelijkwaardig zijn, zodat 
er geen reden is om de Franse tekst terzijde te laten (5de blad, zevende en achtste 
alinea, van het bestreden arrest),

— uit de vergelijking van de verschillende teksten kan afgeleid worden dat de 
arbeidsovereenkomst diende gemodelleerd te worden naar de specificiteit van de 
verweerster, maar dat men de vergelijkbare bepalingen uit de overeenkomsten 
van de andere personeelsleden ten grondslag zou nemen (5de blad, negende alinea, 
van het bestreden arrest).

Voorts overweegt het arbeidshof dat :

— volgens artikel 11.1 van de statuten de lijst van het aantal ambten binnen de 
personeelsformatie afhankelijk was van de jaarlijkse begroting, wat inhoudt dat 
de lonen een specifiek element vormden, dat binnen de begroting van de verweer-
ster diende te passen ; volgens artikel 11.3 komen alle personeelskosten immers 
ten laste van de verweerster (5de blad, voorlaatste alinea, van het bestreden 
arrest),

— de raad van bestuur overeenkomstig artikel 11.4 van de statuten de noodza-
kelijke uitvoeringsbepalingen moest vaststellen voor het nader preciseren van de 
bepalingen van het contract van bepaalde duur in de zin van artikel 11.2 (5de blad, 
laatste alinea, van het bestreden arrest),

— uit artikel 11 van de statuten volgt dat de loonvorming mede bepaald werd 
door de jaarlijkse begroting, daar alle personeelskosten ten laste van de verweer-
ster kwamen, zodat de raad van bestuur dienaangaande de noodzakelijke uitvoe-
ringsbepalingen diende vast te stellen, waarnaar de verweerster terecht verwees 
(6de blad, tweede en derde alinea, van het bestreden arrest),

— de concrete loonvorming bij de verweerster diende te worden uitgewerkt door 
de raad van bestuur op basis van de eigenheid van de onderneming, de middelen 
voorzien in de jaarlijkse begroting en de functie van de eiseres (6de blad, zesde 
alinea, van het bestreden arrest). 

Op de voornoemde gronden oordeelt het arbeidshof dat de eiseres ten onrechte 
uit artikel 11.2 van de statuten van de verweerster afleidt dat zij aanspraak kan 
maken op een identiek loon als een ambtenaar (bedoeld wordt : een (tijdelijk) 
personeelslid) van de Europese Gemeenschappen en beslist het arbeidshof dat 
artikel 11.2 van de statuten geen enkele loonverplichting inhield (6de blad, vijfde 
alinea, van het bestreden arrest). 

Aangezien uit artikel 11.2 van de statuten van de verweerster volgt dat de 
“Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen”, inclusief de erin vervatte bepalingen met betrekking tot de 
bezoldiging, van toepassing is op de personeelsleden in dienst bij de verweerster, 
is die beslissing niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 2 van de 
Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting van de 
gemeenschappelijke onderneming Galileo, 11.2 van de als bijlage bij die verorde-
ning gevoegde Statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, 10 en 
249, tweede lid, van het EG-Verdrag (thans 288, tweede lid, en 291.1 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie), en 3 van de Verordening (EEG, 
Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van 
het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling 
welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze  Gemeenschappen, 
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alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de 
Commissie van toepassing zijn). 

Evenmin oordeelt het arbeidshof wettig dat de eiseres geen hogere rechts-
norm aanwijst op grond waarvan de verweerster verplicht is een hoger loon te 
betalen dan wat overeengekomen werd in de arbeidsovereenkomst : artikel 11.2 
van de statuten van de verweerster is een dergelijke hogere norm (schen-
ding van de artikelen 2 van de Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 
21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, 
11.2 van de als bijlage bij die verordening gevoegde Statuten van de gemeen-
schappelijke onderneming Galileo, 10 en 249, tweede lid, van het EG-Verdrag 
(thans 288, tweede lid, en 291.1 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie), het algemeen rechtsbeginsel inzake de primauteit van het 
gemeenschapsrecht, 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, en 3 van de Verordening 
(EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststel-
ling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen 
en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze 
Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de 
ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn). 

Door artikel 11.2 van de statuten van de verweerster, vastgesteld in de bijlage 
aan de Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting 
van de gemeenschappelijke onderneming Galileo en dus een norm van de Europese 
Unie, voorheen Europese Gemeenschap, uit te leggen aan de hand van artikel 1161 
van het Burgerlijk Wetboek, bepaling die van toepassing is op de uitlegging van 
overeenkomsten, miskent het arbeidshof die beide bepalingen alsook artikel 234 
van het EG-Verdrag (thans 267 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie) en het algemeen rechtsbeginsel inzake de primauteit van het 
gemeenschapsrecht.

3. Krachtens artikel 267 van het verdrag betreffende de werking van de Euro-
pese Unie is het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd om bij wijze van 
prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over de uitlegging van het verdrag 
en over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van 
de Unie. 

Door zelf artikel 11.2 van de statuten van de verweerster, vastgesteld in de 
bijlage aan de verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprich-
ting van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, uit te leggen, schendt het 
arbeidshof het voornoemde artikel 267.

Voor zover uw Hof van oordeel is dat niet duidelijk is hoe artikel 11.2 van de 
statuten van de verweerster, vastgesteld in de bijlage aan de verordening (EG) 
nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappe-
lijke onderneming Galileo, moet worden uitgelegd, verzoekt de eiseres uw Hof de 
uitspraak aan te houden en de hieronder vermelde vraag tot uitlegging, waarop 
het antwoord van belang is voor de oplossing van het tussen de partijen gerezen 
geschil, voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Conclusie

Het arbeidshof beslist niet wettig dat uit artikel 11.2 van de statuten van de 
verweerster niet kan worden afgeleid dat de eiseres recht heeft op een volledig 
identiek loon als de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen 
en dat geen strijdigheid bestaat tussen de arbeidsovereenkomst en de Europese 
regelgeving. Bijgevolg verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de eiseres 
niet wettig ongegrond (schending van alle in de aanhef van het middel opgegeven 
wettelijke bepalingen).
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III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij arrest — C-89/12 — 
van 25 april 2013 verklaard voor recht :

 “Artikel 11, lid 2, van de statuten van de gemeenschappelijke onderne-
ming Galileo, opgenomen in de bijlage bij verordening (EG) nr. 876/2002 
van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke 
onderneming Galileo, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1943/2006 
van de Raad van 12 december 2006, moet aldus worden uitgelegd dat de 
regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de 
Europese Gemeenschappen, en in het bijzonder de daarin opgenomen 
loonvoorwaarden, niet geldt voor de personeelsleden van de gemeen-
schappelijke onderneming Galileo die in dienst worden genomen met 
een contract van bepaalde duur.”

Het middel dat aanvoert dat de eiseres, die voor een bepaalde tijd in 
dienst werd genomen door de gemeenschappelijke onderneming Galileo, 
op grond van artikel 11, lid 2, van de statuten van voormelde gemeen-
schappelijke onderneming aanspraak kan maken op de regeling welke 
van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeen-
schappen en inzonderheid op een identiek loon, gaat in tegen de desbetref-
fende interpretatie van het Hof van Justitie en faalt derhalve naar recht.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

4 november 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : Mevr. Deconinck, waarne-
mend voorzitter. — Verslaggever : M. Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : M. van Eeck-
houtte en M. van Ommeslaghe.

N° 573

3o kamer. — 4 november 2013
(S.12.0010.N)

1o verJarInG. — BUrGerLIJke Zaken. — StUItInG. — SoCIaLe Zeker-
HeID. — ZeLfStanDIGen. — BIJDraGen. — vennoten. — manDatarISSen. — 
reCHtSPerSonen. — HoofDeLIJkHeID. — InvorDerInG. — InGeBrekeSteLLInG. 
— aanGetekenDe BrIef.

2o SoCIaLe ZekerHeID. — ZeLfStanDIGen. — BIJDraGen. — vennoten. 
— manDatarISSen. — reCHtSPerSonen. — HoofDeLIJkHeID. — InvorDerInG. — 
StUItInG. — InGeBrekeSteLLInG. — aanGetekenDe BrIef.

1o en 2o Door de hoofdelijkheid zijn de rechtspersonen gehouden tot de beta-
ling van dezelfde schuld als hun vennoten of mandatarissen ; de verjaring 
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wordt gestuit ten aanzien van alle personen die tot betaling van diezelfde 
schuld gehouden zijn. (Artt. 15, § 1, derde lid, en 16, § 2, tweede lid, 
Sociaal Statuut Zelfstandigen)

(JoDore n.v. t. SoCIaLe verZekerInGen  
voor ZeLfStanDIGen Partnea v.Z.w.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te 
Gent, afdeling Brugge, van 9 november 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 15, § 1, derde lid, 16, § 1 en § 2, eerste lid en tweede lid, inzonder-
heid 2° (en waarvan het tertio in de versie van toepassing vóór en na de wijziging 
ervan bij de wet van 22 december 2003), en 20, § 1, vierde lid, a), van het koninklijk 
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen ;

— de artikelen 1200, 1202, 1206, en 2242 tot 2249, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing

In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de 
eiseres ontvankelijk maar ongegrond en bevestigt het het vonnis van de arbeids-
rechtbank in al zijn onderdelen. Het arbeidshof neemt die beslissing op grond van 
alle vaststellingen en motieven waarop zij steunt en die hier beschouwd worden 
integraal te zijn hernomen en in het bijzonder de volgende :

 “3.2. Ten gronde
3.2.1. M.C. oefende bij [de eiseres] een bezoldigd mandaat uit waardoor hij 

onderworpen was aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en waarvoor hij 
sociale bijdragen verschuldigd was.

M.C. heeft de bijdragen voor het eerste kwartaal 1991 tot en met het eerste 
kwartaal 1994 die hierop betrekking hebben niet (tijdig) betaald.

De vordering van de bijdragen in het kader van het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 verjaart overeenkomstig artikel 16, § 2, van dat besluit na vijf jaar 
te rekenen vanaf de eerste januari die volgt op het jaar waarvoor de bijdragen 
verschuldigd zijn.

Uit de overgelegde stukken en overigens niet betwist door partijen blijkt dat 
de verjaring van de vordering van de voornoemde bijdragen overeenkomstig 
artikel 16, § 2, 2°, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 tegenover M.C. 
werd gestuit met aangetekende brieven aan M.C. op 3 juni 1993, 8 november 1994 
en 22 december 1998 (data van afgifte aan De Post).

Nadien werd de verjaring overeenkomstig artikel 2244, eerste lid, Burgerlijk 
Wetboek gestuit door de betekening van de dagvaarding op 14 december 2000 aan 
M.C. die strekte tot zijn veroordeling tot betaling van de voornoemde bijdragen, 
verhogingen, kosten en intresten.
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M.C. werd bij vonnis bij verstek van 2 april 2001 van de derde kamer van de 
arbeidsrechtbank te Veurne veroordeeld tot betaling aan [de verweerster] van 
48.005,94 euro meer de gerechtelijke interesten en kosten.

Daar dit vonnis niet werd betekend binnen het jaar heeft [de verweerster] het 
nodige gedaan om opnieuw een vonnis tegen M.C. houdende veroordeling tot 
dezelfde bedragen als in het verstekvonnis van 2 april 2001 te bekomen hetgeen 
leidde tot het vonnis van 6 oktober 2003 van de arbeidsrechtbank te Veurne.

De stuiting van de verjaring van de vordering door de dagvaarding van 
14 december 2000 strekte zich uit tot de datum van het verstekvonnis van 6 oktober 
2003 zodat vanaf dan een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar begon te lopen.

Immers de stuiting van de verjaring duurt in principe voort tijdens het gehele 
geding, zijnde de dag van de uitspraak van het vonnis of arrest dat een einde 
maakt aan het geding [...].

Dit is eveneens het geval wanneer een verstekvonnis niet binnen het jaar werd 
betekend en een verzoek werd gedaan om een nieuw vonnis te bekomen [...].

Dit verstekvonnis werd aan M.C. betekend op 16 december 2003 en op 2 maart 
2004 werd hem het bevel tot betalen betekend voor de sommen waartoe hij in 
het vonnis van 6 oktober 2003 werd veroordeeld ; de betekening van dat bevel tot 
betalen is eveneens een daad van stuiting overeenkomstig artikel 2244 Burgerlijk 
Wetboek.

3.2.2. [De eiseres] werd met aangetekende brief van 27 juni 2003 in gebreke 
gesteld door [de verweerster] waarin zij erop wees dat [de eiseres] overeenkom-
stig artikel 15, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 hoofdelijk 
gehouden is tot betaling van de door M.C. verschuldigde sociale bijdragen, verho-
gingen en kosten ten bedrage van 48.047,65 euro en haar heeft verzocht om tot 
betaling over te gaan.

Hierop volgde een briefwisseling waarbij [de eiseres] stelde dat de vordering 
voor de bijdragen van M.C. verjaard was waarna [de verweerster] is overgegaan 
tot dagvaarding van [de eiseres] op 16 juli 2008.

3.2.3. Ingevolge artikel 15, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967 is [de eiseres] als rechtspersoon hoofdelijk gehouden voor de betaling 
van de bijdragen verschuldigd door M.C. die haar mandataris was.

Door die hoofdelijkheid, die de inning wil waarborgen van de bijdragen in 
verband met de uitoefening van mandaten die aanleiding geven tot onderwerping 
aan het sociaal statuut van de zelfstandigen zijn de rechtspersonen verplicht tot 
dezelfde schulden als hun vennoten of mandatarissen [...].

[De eiseres] meent echter dat zij door [de verweerster] niet meer kan worden 
aangesproken voor de betaling van deze bijdragen omdat de vordering is verjaard 
overeenkomstig artikel 16, § 2, van het besluit nr. 38 van 27 juli 1967 vermits er 
gedurende de verjaringstermijn van 5 jaar tegenover haar geen daden werden 
gesteld die deze verjaring hebben gestuit.

Meer in het bijzonder argumenteert zij dat de ingebrekestellingen gericht aan 
M.C. met aangetekende brieven van 3 juni 1993, 8 november 1994 en 22 december 
1998 wel de verjaring tegenover M.C. hebben gestuit doch niet tegenover haar en 
dat anderzijds de dagvaarding door [de verweerster] van 14 december 2000 van M.C. 
weliswaar een stuitingsdaad was die ook tegenover haar uitwerking kan hebben 
maar gesteld werd nadat de verjaring reeds was bereikt op 31 december 1999.

[De eiseres] steunt zich hiervoor ten onrechte op artikel 2249 Burgerlijk 
Wetboek volgens hetwelk de ingebrekestelling van een van de hoofdschuldenaars 
de verjaring stuit tegenover alle andere schuldenaars mits deze ingebrekestel-
ling heeft plaats gehad overeenkomstig “de bovenstaande artikelen» waardoor de 
verwijzing door [de eiseres] naar het vonnis van de arbeidsrechtbank te Brussel 
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van 7 januari 2000 en het arrest van het arbeidshof te Luik van 25 april 2006 niet 
relevant is.

De aangetekende brief komt inderdaad niet voor als een daad van stuiting in 
de artikelen van het Burgerlijk Wetboek waarnaar artikel 2249 van dat wetboek 
verwijst 

Meer in het bijzonder niet in artikel 2244 Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat 
een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling of een beslag een burger-
lijke stuiting vormen.

Dit houdt echter niet in dat de verjaring tegenover [de eiseres] niet geldig 
werd gestuit door de aangetekende brieven van 3 juni 1993, 8 november 1994 en 
22 december 1998 waarmee [de verweerster] M.C.in gebreke heeft gesteld en die de 
verjaring tegenover hem hebben gestuit.

3.2.4. Het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 bevat in artikel 16, § 2, bepa-
lingen waarbij de wijze waarop de verjaring van de invordering van de bijdragen 
wordt gestuit uitdrukkelijk is opgenomen.

Naast de daden van stuiting bepaald in de artikel 2244 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek zoals vermeld onder artikel 16, § 2, 1°, wordt de verjaring 
ook gestuit aldus artikel 16, § 2, 2°, “met een aangetekende brief waarbij het 
organisme dat belast is met de invordering de door de betrokkene verschuldigde 
bijdrage opvordert”.

Met andere woorden wordt in een bijzondere wet voorzien in een van het 
Burgerlijk Wetboek verschillende specifieke daad waarmee de verjaring van de 
vordering wordt gestuit.

Er dient inderdaad te worden vastgesteld dat in artikel 16, § 2, 2°, niet is vermeld 
dat de stuiting van de verjaring ook geldt ten opzichte van de vennootschap, of 
van de zelfstandige die een helper heeft en die volgens artikel 15, § 1, tweede lid, 
hoofdelijk gehouden is tot betaling van de bijdragen van respectievelijk manda-
taris, vennoot, helper.

Dit verhindert echter niet, samen met de vaststelling dat in artikel 16, § 2, 3°, 
wel is vermeld dat de aangetekende brief in voorkomend geval ook de verjaring 
stuit van de vordering van de bijdragen die verschuldigd zijn door de in artikel 7 
bis bedoelde meewerkende echtgenote, dat de stuiting van de verjaring ook geldt 
tegenover [de eiseres] als rechtspersoon die hoofdelijk gehouden is tot betaling 
van de bijdragen van M.C. die destijds één van haar bestuurders was.

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de passieve 
hoofdelijkheid in de artikelen 1200 tot en met 1216 zijn in tegenstelling tot wat 
[de eiseres] voorhoudt wel degelijk van toepassing op de door de wet ingevoerde 
hoofdelijkheid van de rechtspersoon zoals is voorzien door artikel 15, § 1, tweede 
lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 met betrekking tot de sociale 
bijdragen verschuldigd door haar mandatarissen en/of vennoten.

Het is immers niet omdat deze artikelen zich situeren onder Boek III, titel 
III, van het Burgerlijk Wetboek dat de gevolgen van deze door de wet ingerichte 
passieve hoofdelijkheid in artikel 15, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967 niet zouden beheerst worden door de artikelen 1200 tot en 
met 1216 van dat wetboek.

[De eiseres] verliest hierbij uit het oog dat artikel 1202 Burgerlijk Wetboek 
bepaalt dat de hoofdelijkheid niet wordt vermoed maar hetzij dient te worden 
bedongen hetzij ontstaat uit de wet

Een door de wet ingevoerde hoofdelijkheid is niet uitzonderlijk ; er kan hiervoor 
bij wijze van voorbeeld verwezen worden naar artikel 222 Burgerlijk Wetboek en 
naar artikel 30bis, § 3, RSZ-wet van 27 juni 1969 [...].

Voor de gevolgen van de hoofdelijkheid wordt er geen onderscheid gemaakt 
tussen de conventionele en de wettelijke hoofdelijkheid.
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Eén van de gevolgen van de passieve hoofdelijkheid is dat luidens artikel 1206 
Burgerlijk Wetboek de vervolging tegen een van de hoofdelijke schuldenaars de 
verjaring stuit tegen allen.

Welnu het verzenden van een aangetekende brief overeenkomstig artikel 16, 
§ 2, 2°, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 door [de verweerster] aan 
de zelfstandige die bijdragen van sociale zekerheid is verschuldigd dient wel dege-
lijk te worden aanzien als een daad van vervolging.

De stuiting van de verjaring van de vordering inzake sociale bijdragen voor 
zelfstandigen met een aangetekende brief door het organisme dat belast is met de 
invoering van de door de zelfstandige verschuldigde bijdrage zoals is voorzien in 
16, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 werd ingevoerd bij de wet 
van 3 december 1984, met ingang van 19 december 1984 van kracht.

Blijkens de memorie van toelichting en het verslag van de senaatscommissie 
was het hierbij de bedoeling om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het 
Rekenhof dat alles in het werk zou gesteld worden “om de verjaring te verhin-
deren”, “zoveel mogelijk te voorkomen”[...].

Hieruit dient te worden afgeleid dat de daden om de verjaring van de vorde-
ring van sociale bijdragen zelfstandigen te stuiten overeenkomstig artikel 2244 
Burgerlijk Wetboek en meer in het bijzonder “een dagvaarding voor het gerecht” 
onvoldoende was.

Het versturen van de aangetekende brieven op 3 juni 1993, 8 november 1994 en 
22 december 1998 door [de verweerster] aan M.C. hebben dan ook de verjaring van 
de vordering van de bijdragen van M.C. voor de gevorderde periode tegenover [de 
eiseres] gestuit.

Dit houdt tegelijkertijd in dat de dagvaarding die aan M.C. op verzoek van [de 
verweerster] werd betekend op 14 december 2000 ook de verjaring van de vorde-
ring tegenover [de eiseres] heeft gestuit.

Immers deze dagvaarding heeft overeenkomstig artikel 2249 Burgerlijk Wetboek 
tijdig de verjaring gestuit tegenover [de eiseres] omdat ingevolge artikel 2244 
Burgerlijk Wetboek een dagvaarding de verjaring stuit en zij werd betekend op 
een ogenblik dat de vordering van [de verweerster] tegenover [de eiseres] in acht 
genomen wat hiervoor werd uiteengezet niet was verjaard.

[De verweerster] is niet verplicht om zowel de mandataris van [de eiseres] die 
in die hoedanigheid onderworpen is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen 
als [de eiseres] zelf te dagvaarden nu zij als schuldeiser om het even welke hoof-
delijke schuldenaar mag vervolgen die de gehele schuld dient te betalen [...].

Zoals hiervoor werd uiteengezet is vanaf 7 oktober 2003 een nieuwe verjarings-
termijn van vijf jaar beginnen lopen en werd bovendien de verjaring van de vorde-
ring opnieuw gestuit zowel tegen M.C. als tegen [de eiseres] door de betekening 
van het bevel tot betaling op 2 maart 2004, waarna andermaal een verjaringster-
mijn van 5 jaar aanving.

[De eiseres] werd door [de verweerster] in gebreke gesteld met aangetekende 
brief van 27 juni 2003 waarin zij erop wees dat [de eiseres] hoofdelijk gehouden is 
tot betaling van de door M.C. verschuldigde sociale bijdragen, verhogingen en 
kosten ten bedrage van 48.04 7,65 euro en verzocht heeft om tot betaling over te 
gaan.

[De verweerster] is binnen de verjaringstermijn overgegaan tot dagvaarding 
van [de eiseres] zodat van verjaring van de vordering geen sprake is.

De eerste rechter heeft terecht, weliswaar deels op andere gronden, [de eiseres] 
veroordeeld tot betaling van 72.635,30 euro meer de gerechtelijke interesten op 
47.656,06 vanaf 26 februari 2009 zodat het hoger beroep van [de eiseres] tegen dit 
onderdeel van het vonnis ongegrond is.”

ARREST-2013-11.indb   2298 30/08/14   10:19



N° 573 - 4.11.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2299

Grieven

1.1. Artikel 20, § 1, vierde lid, a), van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, hieronder afge-
kort als koninklijk besluit nr. 38, bepaalt dat het tot de taak van de erkende soci-
aleverzekeringskassen voor de zelfstandigen behoort, van hun aangeslotenen de 
bijdragen te innen, verschuldigd krachtens dat besluit en, in voorkomend geval, 
de gerechtelijke invordering ervan te vervolgen. Zij zijn krachtens artikel 16, § 1, 
van hetzelfde koninklijk besluit, belast met de invordering van de bijdragen, zo 
nodig langs gerechtelijke weg.

Artikel 16, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 38 bepaalt dat de invor-
dering van de in dat besluit bedoelde bijdragen verjaart na vijf jaar te rekenen 
vanaf de eerste januari die volgt op het jaar waarvoor zij verschuldigd zijn.

Krachtens artikel 16, § 2, tweede lid, van dat besluit, wordt de verjaring van de 
invordering van de bijdragen niet alleen gestuit op de wijze bepaald in de arti-
kelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, maar ook met een aangete-
kende brief waarbij het organisme dat belast is met de invordering, de door de 
betrokkene verschuldigde bijdragen opvordert, of nog met een aangetekende brief 
die door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen is 
verzonden ter uitvoering van de hem in artikel 21, § 2, 1o, toevertrouwde opdracht 
en waarin de betrokkene aangemaand wordt zich bij een socialeverzekeringskas 
aan te sluiten. Sinds 1 januari 2003 geldt in dat laatste geval dat de aangetekende 
brief in voorkomend geval eveneens de verjaring stuit van de vordering van de 
bijdragen die verschuldigd zijn door de in artikel 7bis bedoelde echtgenoot.

1.2. Artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er hoofdelijkheid 
tussen schuldenaars bestaat wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, 
zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken, en dat de betaling door een 
van hen gedaan, de overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt. Krach-
tens artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek lijdt de regel dat hoofdelijkheid 
niet wordt vermoed (en uitdrukkelijk bedongen moet zijn) alleen uitzondering in 
de gevallen waarin hoofdelijkheid bestaat van rechtswege, krachtens een bepa-
ling van de wet.

Artikel 15, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 bepaalt dat de zelf-
standige, samen met de helper, hoofdelijk gehouden is tot de betaling van de 
door deze laatste verschuldigde bijdragen, en dat hetzelfde geldt voor de rechts-
personen voor de bijdragen verschuldigd door hun vennoten of mandatarissen. 
De rechtspersoon is dus, samen met zijn vennoten of mandatarissen, hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de bijdragen die laatstgenoemden verschuldigd zijn.

1.3. De tekst van artikel 16, § 2, tweede lid, 2o en 3o, van het koninklijk besluit 
nr. 38 maakt bij de daarin bepaalde stuiting van de verjaring geen enkel onder-
scheid naargelang de bijdragen gevorderd worden van de vennoten, dan wel van de 
mandatarissen van de rechtspersonen of van die rechtspersonen, die samen met 
hun vennoten of mandatarissen hoofdelijk tot de betaling gehouden zijn. Hoewel, 
bij ontstentenis van enig onderscheid, de voornoemde bepalingen betrekking 
hebben op de verjaring van de invordering van de bijdragen ten laste van gelijk 
welke persoon die de bijdragen verschuldigd is, geldt de verrichte stuitingsdaad 
enkel ten aanzien van diegene tegenover wie zij is gesteld. Dat volgt uit het 
beginsel van de relativiteit van de burgerlijke stuiting van de verjaring, en kan 
evenzeer worden afgeleid uit artikel 16, § 2, tweede lid, 3o, in fine, van het konink-
lijk besluit nr. 38, luidens welk de aangetekende brief in voorkomend geval even-
eens de verjaring stuit van de vordering van de bijdragen die verschuldigd zijn 
door de in artikel 7bis bedoelde meewerkende echtgenoot.

1.4. Artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vervolgingen tegen 
een van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring stuiten ten aanzien van allen.
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De verzending van een aangetekende brief aan een zelfstandige waarbij het 
organisme dat belast is met de invordering de door de betrokkene verschuldigde 
bijdragen opvordert, kan niet beschouwd worden als een “vervolging” (van een 
van de hoofdelijke schuldenaars) in de zin van artikel 1206 van het Burgerlijk 
Wetboek, zodat die verzending de verjaring van de rechtsvordering niet stuit 
ten aanzien van alle hoofdelijke schuldenaars. Artikel 1206 van het Burgerlijk 
Wetboek moet immers worden samengelezen met artikel 2249 van datzelfde 
wetboek.

Krachtens artikel 2249, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, stuit “de inge-
brekestelling van een van de hoofdelijke schuldenaars, overeenkomstig de boven-
staande artikelen”, of de erkenning van de schuld door hem gedaan, de verjaring 
tegen alle anderen, zelfs tegen hun erfgenamen. Een “ingebrekestelling overeen-
komstig de bovenstaande artikelen” betreft een dagvaarding voor het gerecht, 
een bevel tot betaling of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de 
verjaring te verkrijgen, zo volgt uit de artikelen 2242 tot 2248 van het Burgerlijk 
Wetboek.

De verzending van een aangetekende brief aan een zelfstandige waarbij het 
organisme dat belast is met de invordering de door de betrokkene verschuldigde 
bijdragen opvordert, is geen ingebrekestelling als bedoeld in artikel 2249, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek.

1.4. Uit de samenlezing van de artikelen 15, § 1, derde lid, 16, § 2, eerste en tweede 
lid, 2o en 3o, van het koninklijk besluit nr. 38, 1200, 1202, 1206 en 2249, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, volgt derhalve dat de verjaring die van toepassing 
is op de invordering ten laste van de rechtspersonen die hoofdelijk aansprakelijk 
zijn voor de betaling van de door hun vennoten of mandatarissen verschuldigde 
bijdragen, niet gestuit wordt door een aangetekende brief die door de socialever-
zekeringskas naar de zelfstandige verstuurd wordt en waarin die kas de verschul-
digde bijdragen vordert.

2. Het arbeidshof stelt vast dat :

— M.C. bij de eiseres een bezoldigd mandaat uitoefende waardoor hij onder-
worpen was aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en de bijdragen voor 
het eerste kwartaal 1991 tot en met het eerste kwartaal 1994 niet (tijdig) heeft 
betaald,

— de verjaring van de vordering met betrekking tot die bijdragen met toepas-
sing van artikel 16, § 2, tweede lid, 2o, van het koninklijk besluit nr. 38 werd 
gestuit met aangetekende brieven verzonden aan M.C. op 3 juni 1993, 8 november 
1994 en 22 december 1998,

— de verjaring nadien werd gestuit door dagvaarding van M.C. op 14 december 
2000, ertoe strekkende hem te horen veroordelen tot betaling van de achterstal-
lige sociale bijdragen,

— M.C. bij verstekvonnis van 2 april 2001 van de arbeidsrechtbank te Veurne 
werd veroordeeld tot betaling van 48.005,94 euro, meer de interest en kosten,

— dat verstekvonnis niet werd betekend en door de arbeidsrechtbank te Veurne 
eenzelfde veroordeling werd uitgesproken bij vonnis van 6 oktober 2003,

— op 6 oktober 2003 een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar is beginnen 
lopen,

— het verstekvonnis van 6 oktober 2003 aan M.C. werd betekend op 16 december 
2003 en hem op 2 maart 2004 een bevel tot betaling werd betekend, wat eveneens 
een daad van stuiting is.

Vervolgens overweegt het arbeidshof dat de eiseres met toepassing van 
artikel 15, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38 als rechtspersoon 
hoofdelijk gehouden is voor de betaling van de bijdragen verschuldigd door M. C., 
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en verklaart het de vordering van de verweerster ten aanzien van de eiseres niet 
verjaard op de gronden dat :

— de eiseres zich ten onrechte steunt op artikel 2249 van het Burgerlijk 
Wetboek,

— de aangetekende brief inderdaad niet voorkomt als een daad van stuiting als 
bedoeld in artikel 2249 van het Burgerlijk Wetboek,

— dat echter niet inhoudt dat de verjaring jegens de eiseres niet geldig 
werd gestuit door de aangetekende brieven van 3 juni 1993, 8 november 1994 en 
22 december 1998 waarmee M.C. in gebreke werd gesteld en die de verjaring tegen-
over hem hebben gestuit,

— in een bijzondere wet, m.n. artikel 16, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38, is 
voorzien in verschillende specifieke daden waarmee de verjaring van de vordering 
is gestuit,

— hoewel in artikel 16, § 2, 2o, van het koninklijk besluit nr. 38 niet is vermeld 
dat de stuiting van de verjaring ook geldt ten opzichte van de vennootschap, of 
van de zelfstandige die een helper heeft en hoofdelijk gehouden is tot betaling 
van de sociale bijdragen, en terwijl in artikel 16, § 2, 3o, wel is vermeld dat de 
aangetekende brief in het aldaar bedoelde geval ook de verjaring stuit van de 
vordering tegen de meewerkende echtgenote, dat niet verhindert dat de stutting 
van de verjaring ook geldt tegenover de eiseres als rechtspersoon die hoofdelijk 
gehouden is tot betaling van de sociale bijdragen van M.C.,

— de bepalingen van de artikelen 1200 tot 1216 van het Burgerlijk Wetboek wel 
degelijk van toepassing zijn op de in artikel 15, § 1, tweede lid, van het koninklijk 
besluit nr. 38 bedoelde hoofdelijkheid,

— één van de gevolgen van de passieve hoofdelijkheid is dat luidens artikel 1206 
van het Burgerlijk Wetboek de vervolging tegen één van de hoofdelijke schuldei-
sers de verjaring stuit tegen allen,

— het verzenden van een aangetekende brief overeenkomstig artikel 16, § 2, 
tweede lid, 2o, van het koninklijk besluit nr. 38 aan de zelfstandige die sociale 
bijdragen verschuldigd is, moet beschouwd worden als een daad van vervolging,

— het versturen van de aangetekende brieven op 3 juni 1993, 8 november 1994 en 
22 december 1998 aan M.C. ook de verjaring van de vordering lastens de eiseres 
hebben gestuit, net als de op 14 december 2000 betekende dagvaarding,

— een nieuwe verjaringstermijn is beginnen lopen op 7 oktober 2003 en de verja-
ring opnieuw werd gestuit op 2 maart 2004,

— de eiseres met een aangetekende brief van 27 juni 2003 in gebreke werd gesteld 
als hoofdelijk gehoudene tot betaling van de bijdragen verschuldigd door M.C., en 
binnen de verjaringstermijn werd overgegaan tot dagvaarding.

Door te oordelen dat de bepalingen van de artikelen 1200 tot 1216, waaronder 
dus artikel 1206, van het Burgerlijk Wetboek wel degelijk van toepassing zijn op 
de door de wet ingevoerde hoofdelijkheid van de rechtspersoon waarin is voor-
zien door artikel 15, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38, schendt 
het arbeidshof die genoemde bepalingen, alsook de artikelen 16, § 2, tweede lid, 
2o, van het koninklijk besluit nr. 38 en 2242 tot 2249 van het Burgerlijk Wetboek. 
Artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek moet immers worden samengelezen met 
artikel 2249 van het Burgerlijk Wetboek en geldt enkel voor de in die laatstge-
noemde bepaling bedoelde ingebrekestellingen, waartoe een aangetekende brief 
ais bedoeld in artikel 16, § 2, tweede lid, 2o, van het koninklijk besluit nr. 38 niet 
behoort.

Door te oordelen dat het verzenden van een aangetekende brief overeenkomstig 
artikel 16, § 2, 2o, van het koninklijk besluit nr. 38 door de verweerster aan de zelf-
standige die bijdragen van sociale zekerheid verschuldigd is, wel degelijk moet 
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worden beschouwd als een daad van vervolging als bedoeld in artikel 1206 van het 
Burgerlijk Wetboek, schendt het arbeidshof die beide wettelijke bepalingen.

Uit wat voorafgaat volgt dat het arbeidshof niet wettig oordeelt dat de op 3 juni 
1993, 8 november 1994 en 22 december 1998 per aangetekend aan M.C. verstuurde 
brieven de verjaring van de vordering van de bijdragen eveneens ten aanzien van 
de eiseres hebben gestuit (schending van alle in de aanhef van het middel opge-
somde wettelijke bepalingen).

Conclusie
Aldus oordeelt het arbeidshof niet wettig dat de vordering van de verweerster 

niet verjaard is en verklaart derhalve het hoger beroep van de eiseres niet wettig 
ongegrond (schending van de artikelen 15, § 1, derde lid, 16, § 1 en § 2, eerste lid en 
tweede lid, en 20, § 1, vierde lid, a), van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 1200, 1202, 1206, 
en 2242 tot 2249, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Artikel 15, § 1, derde lid, Sociaal Statuut Zelfstandigen bepaalt dat 
de rechtspersonen, samen met hun vennoten of mandatarissen, hoofde-
lijk gehouden zijn tot de betaling van de bijdragen die laatstgenoemden 
verschuldigd zijn.

Krachtens artikel 16, § 2, tweede lid, Sociaal Statuut Zelfstandigen, 
wordt de verjaring van de invordering van de bijdragen niet alleen 
gestuit op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende Burgerlijk 
Wetboek, maar ook door een aangetekende brief waarbij het organisme 
dat belast is met de invordering de door de betrokkene verschuldigde 
bijdragen opvordert.

Door de hoofdelijkheid zijn de rechtspersonen gehouden tot de beta-
ling van dezelfde schuld als hun vennoten of mandatarissen. 

De verjaring wordt gestuit ten aanzien van alle personen die tot beta-
ling van diezelfde schuld gehouden zijn.

Het middel dat volledig ervan uitgaat dat de in artikel 16, § 2, tweede 
lid, 2°, Sociaal Statuut Zelfstandigen bedoelde stuitingsdaad ten aanzien 
van de zelfstandige zelf enkel geldt tegenover deze laatste en niet ten 
aanzien van de vennootschap waarvan de zelfstandige bestuurder is, 
faalt naar recht. 

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

4 november 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : Mevr. Deco-
ninck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte 
en de heer Foriers.
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N° 574

3o kamer — 4 november 2013
(S.12.0014.N)

BeStaanSmInImUm. — maatSCHaPPeLIJke InteGratIe. — toekennInGS-
voorwaarDen. — CateGorIe van BeGUnStIGDen. — SamenwonInG. — BeGrIP. — 
GemeenSCHaPPeLIJke reGeLInG HUISHoUDeLIJke aanGeLeGenHeDen. — eCono-
mISCH-fInanCIeeL voorDeeL.

Het hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen van de huishoudelijke 
aangelegenheden in de zin van artikel 14, § 1, 1o, tweede lid, Leef-
loonwet houdt in dat de samenwoning de uitkeringsgerechtigde een 
economisch-financieel voordeel oplevert.

(e. t. oCmw antwerPen)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 7 november 2011.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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. Artikel 14, § 1, 1o, eerste lid, Leefloonwet stelt het bedrag van het 
leefloon vast voor eenieder die met een of meerdere personen samen-
leeft.

Luidens artikel 14, § 1, 1o, tweede lid, Leefloonwet wordt onder samenwo-
ning verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huis-
houdelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.

2. Het hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen van de huishoudelijke 
aangelegenheden in de zin van voormeld artikel 14, § 1, 1o, tweede lid, 
Leefloonwet houdt in dat de samenwoning de uitkeringsgerechtigde een 
economisch-financieel voordeel oplevert.

3. De eiseres voerde in haar appelconclusie aan dat :
— op het ogenblik van de leefloonaanvraag X. met wie ze huwde en 

ging samenwonen, nog maar vier maanden in België verbleef en geen 
inkomen had, daar hij ingevolge zijn prille integratie en zijn gebrek aan 
verblijfstitel geen succes kon oogsten op de arbeidsmarkt ; 

— de enige middelen voor hun huishouden op dat ogenblik kwamen 
van haar inkomsten uit studentenarbeid en kinderbijslag ;
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— het niet alleen van belang is vast te stellen of iemand met een ander 
onder één dak woont, maar dat ook dient nagegaan te worden of die 
andere persoon wel degelijk een bijdrage levert in de kosten van het 
huishouden.

4. De appelrechters die de eiseres als samenwonende beschouwen in de 
zin van artikel 14, § 1, 1o, tweede lid, Leefloonwet, zonder vast te stellen 
dat de eiseres uit de samenwoning met X. een economisch-financieel 
voordeel haalde, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Overige grieven

5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Kosten

6. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek 
dient de verweerder te worden veroordeeld in de kosten.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het oordeelt over de 

ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.

4 november 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarne-
mend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Geinger en de heer van Eeckhoutte.

N° 575

2o kamer — 5 november 2013
(P.12.1784.N)

1o HoGer BeroeP. — StrafZaken (DoUane en aCCIJnZen InBe-
GrePen). — BeSLISSInGen en PartIJen. — BeSLISSInGen of maatreGeLen van 
InwenDIGe aarD. — BeGrIP.

2o oPenBaar mInISterIe. — StrafZaken. — HoGer BeroeP. — BeSLISSInG 
DIe De UItoefenInG van De StrafvorDerInG In Het GeDranG kan BrenGen. — 
BeSLISSInG tot onBePaaLD UItSteL. — ontvankeLIJkHeID.

3o HoGer BeroeP. — StrafZaken (DoUane en aCCIJnZen InBe-
GrePen). — BeSLISSInGen en PartIJen. — BeSLISSInG DIe De UItoefenInG 
van De StrafvorDerInG In Het GeDranG kan BrenGen. — BeSLISSInG tot onBe-
PaaLD UItSteL. — HoGer BeroeP van Het oPenBaar mInISterIe. — ontvanke-
LIJkHeID.
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4o HoGer BeroeP. — StrafZaken (DoUane en aCCIJnZen InBe-
GrePen). — BeSLISSInGen en PartIJen. — BeSLISSInG tot onBePaaLD UItSteL. 
— BeSLISSInG DIe De StrafvorDerInG In Het GeDranG kan BrenGen. — GevoLG. 
— voorwaarDe.

5o HoGer BeroeP. — StrafZaken (DoUane en aCCIJnZen InBe-
GrePen). — BeSLISSInGen en PartIJen. — BeSLISSInG tot onBePaaLD UItSteL. 
— HoGer BeroeP van Het oPenBaar mInISterIe. — BeSLISSInG waarBIJ Het 
HoGer BeroeP ontvankeLIJk worDt verkLaarD. — BeGInSeL van waPenGeLIJk-
HeID. — GevoLG.

6o oPenBaar mInISterIe. — StrafZaken. — HoGer BeroeP. — BeSLIS-
SInG tot onBePaaLD UItSteL. — HoGer BeroeP van Het oPenBaar mInISterIe. 
— BeSLISSInG waarBIJ Het HoGer BeroeP ontvankeLIJk worDt verkLaarD. — 
BeGInSeL van waPenGeLIJkHeID. — GevoLG.

7o reCHten van verDeDIGInG. — StrafZaken. — BeSLISSInG DIe De 
UItoefenInG van De StrafvorDerInG In Het GeDranG kan BrenGen. — BeSLIS-
SInG tot onBePaaLD UItSteL. — HoGer BeroeP van Het oPenBaar mInISterIe. 
— BeSLISSInG waarBIJ Het HoGer BeroeP ontvankeLIJk worDt verkLaarD. — 
BeGInSeL van waPenGeLIJkHeID. — GevoLG.

8o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
aLLerLeI. — artIkeL 2 ZevenDe aanvULLenD ProtoCoL evrm. — reCHt oP 
BeoorDeLInG SCHULDIGverkLarInG of veroorDeLInG Door een HoGer GereCHt. 
— BeSLISSInG In eerSte aanLeG. — HoGer BeroeP. — vernIetIGInG van De 
BeSLISSInG In eerSte aanLeG. — evoCatIe. — UItSPraak BIJ weGe van nIeUwe 
BeSLISSInG. — verenIGBaarHeID.

9o reCHten van De menS. — InternatIonaaL verDraG BUrGer-
reCHten en PoLItIeke reCHten. — artIkeL 14.5. — reCHt oP UItSPraak 
In twee InStantIeS. — BeSLISSInG In eerSte aanLeG. — HoGer BeroeP. — 
vernIetIGInG van De BeSLISSInG In eerSte aanLeG. — evoCatIe. — UItSPraak 
BIJ weGe van nIeUwe BeSLISSInG. — verenIGBaarHeID.

10o HoGer BeroeP. — StrafZaken (DoUane en aCCIJnZen InBe-
GrePen). — BeSLISSInG en PartIJen. — oPenBaar mInISterIe. — DaGvaar-
DInG. — GevoLG.

11o DaGvaarDInG. — StrafZaken. — HoGer BeroeP van Het oPenBaar mInIS-
terIe. — GevoLG.

1o De in strafzaken toepasselijke bepaling van artikel 1046 Gerechtelijk 
Wetboek beoogt uitsluitend beslissingen van louter administratieve aard die 
betrekking hebben op de werking van het rechtscollege, de samenstelling 
van de zetel of het verloop van de rechtszitting, maar geen beslissingen die 
de belangen van partijen kunnen schaden of die een beoordeling inhouden 
van een feitenkwestie of de oplossing van een rechtsvraag  (1). (Art. 1046 
Gerechtelijk Wetboek)

2o en 3o De afwezigheid van verzet door de magistraat van het openbaar minis-
terie voor de eerste rechter tegen een voorgenomen beslissing om de behande-

  (1) Zie Cass. 22 september 1993, AR P.93.0420.F, AC 1993, nr. 365 ; Cass. 2 juni 1998, AR 
P.96.1587.N, AC 1998, nr. 283 ; Cass. 30 maart 2010, AR P.09.1592.N, AC 2010, nr. 229 met 
concl. O.M. ; Cass. 14 december 2010, AR P.10.0671.N, AC 2010, nr. 741.
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ling van een strafzaak onbepaald uit te stellen, belet het openbaar ministerie 
niet tegen die beslissing hoger beroep aan te tekenen, zo die beslissing de 
uitoefening van de strafvordering in het gedrang kan brengen  (1)   (2)   (3).

4o De omstandigheid dat een onbepaald uitstel de uitoefening van de straf-
vordering in het gedrang kan brengen, heeft tot gevolg dat de beslissing 
van onbepaald uitstel geen maatregel van inwendige aard is in de zin van 
artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek ; daartoe is niet vereist dat de uitoefe-
ning van de strafvordering door de betwiste beslissing daadwerkelijk wordt 
geschaad  (4)   (5). (Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek)

5o, 6o en 7o Het ontvankelijk verklaren van het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen een beslissing waarbij de behandeling van een strafzaak 
onbepaald wordt uitgesteld, heeft niet tot gevolg dat de beklaagde en het 
openbaar ministerie niet langer over gelijke wapens zouden beschikken.

8o en 9o Uit de enkele omstandigheid dat een vonnis de beslissing van de eerste 
rechter vernietigt, de zaak tot zich trekt en erover zelf uitspraak doet bij 
wege van een nieuwe beslissing, kan geen schending van artikel 14.5 IVBPR 
en artikel 2 Zevende Aanvullend Protocol EVRM, noch een miskenning van 
het recht van verdediging worden afgeleid  (6). (Art. 14.5 IVBPR ; Art. 2 
Zevende Aanvullend Protocol EVRM)

10o en 11o De dagvaarding houdende vaststelling van een strafzaak voor de 
appelrechters ingevolge het hoger beroep van het openbaar ministerie houdt 
in dat de beklaagde is uitgenodigd zich te verweren over alle aspecten van 
de zaak die in hoger beroep aan bod kunnen komen ; er bestaat dan ook 
voor de appelrechters geen verplichting om aan een beklaagde die enkel 
verweer voert omtrent de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep en die 
wat betreft het verweer ten gronde vraagt voorbehoud te verlenen, hem dit 
voorbehoud toe te kennen.

(C.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Gent van 18 september 2012.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

  (1) Zie : Cass. 22 september 1993, AR P.93.0420.F, AC 1993, nr. 365 ; Cass. 2 juni 1998, AR 
P.96.1587.N, AC 1998, nr. 283 ; Cass. 30 maart 2010, AR P.09.1592.N, AC 2010, nr. 229 met 
concl. O.M. ; Cass. 14 december 2010, AR P.10.0671.N, AC 2010, nr. 741.

  (2) Zie : Cass. 6 september 2011, AR P.11.0501.N., AC 2011, nr. 452.
  (3) Zie : Cass. 18 maart 2003, AR P.02.1357.N, AC 2003, nr. 174.
  (4) Zie : Cass. 6 september 2011, AR P.11.0501.N., AC 2011, nr. 452.
  (5) Zie : Cass. 18 maart 2003, AR P.02.1357.N, AC 2003, nr. 174.
  (6) Zie : Cass. 7 mei 2003, AR P.03.0122.F, AC 2003, nr. 276 ; Cass. 2 september 2003, AR 

P.01.0980.N, AC 2003, nr. 408 ; Cass. 3 september 2013, AR P.12.1645.N, AC 2013, nr. 416.
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III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1046 Gerechtelijk 
Wetboek : het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen het door de politierechter verleende onbe-
paald uitstel ten onrechte ontvankelijk ; het verlenen van een onbe-
paald uitstel is slechts een maatregel van inwendige aard in de zin van 
artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek, die het openbaar ministerie geen 
enkel nadeel toebrengt ; bovendien heeft het openbaar ministerie in 
eerste aanleg zich niet verzet tegen het onbepaald uitstel ; het bestreden 
vonnis preciseert niet dat de vertraging de uitvoering van de strafvor-
dering in gevaar brengt en evenmin waarin dit gevaar bestaat, zodat de 
beslissing door de enkele vermelding dat door een vertraging een onmid-
dellijk nadeel kan worden berokkend aan een van de partijen, niet naar 
recht is verantwoord.

2. Artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat beslissingen of maatre-
gelen van inwendige aard zoals bepaling van de rechtsdag, uitstel, wegla-
ting van de rol en doorhaling niet vatbaar zijn voor verzet of hoger beroep.

Deze in strafzaken toepasselijke bepaling beoogt uitsluitend beslis-
singen van louter administratieve aard die betrekking hebben op de 
werking van het rechtscollege, de samenstelling van de zetel of het 
verloop van de rechtszitting, maar geen beslissingen die de belangen van 
partijen kunnen schaden of die een beoordeling inhouden van een feiten-
kwestie of de oplossing van een rechtsvraag. Tegen die tweede categorie 
van beslissingen staat overeenkomstig artikel 1050, eerste lid, Gerechte-
lijk Wetboek hoger beroep open zodra de beslissing is gewezen.

3. De afwezigheid van verzet door de magistraat van het openbaar 
ministerie voor de eerste rechter tegen een voorgenomen beslissing 
om de behandeling van een strafzaak onbepaald uit te stellen, belet 
het openbaar ministerie niet tegen die beslissing hoger beroep aan te 
tekenen, zo die beslissing de uitoefening van de strafvordering in het 
gedrang kan brengen.

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

4. De omstandigheid dat een onbepaald uitstel de uitoefening van 
de strafvordering in het gedrang kan brengen, heeft tot gevolg dat de 
beslissing van onbepaald uitstel geen maatregel van inwendige aard is in 
de zin van artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek. Daartoe is niet vereist dat 
de uitoefening van de strafvordering door de betwiste beslissing daad-
werkelijk wordt geschaad.

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

5. Het bestreden vonnis oordeelt dat de beslissing om de zaak voor een 
onbepaalde termijn uit te stellen :
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— de goede rechtsbedeling in het gedrang brengt ;
een onverantwoorde vertraging met zich mee brengt in de uitoefening 

van de strafvordering waardoor een onmiddellijk nadeel kan worden 
berokkend aan de rechten van partijen ;

— de normale rechtsgang wordt gestremd.
Met die redenen verantwoordt het bestreden vonnis naar recht de 

beslissing om het hoger beroep van het openbaar ministerie ontvanke-
lijk te verklaren.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, evenals 
miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht van verde-
diging en het recht op tegenspraak : door het hoger beroep van het open-
baar ministerie ontvankelijk te verklaren en te beslissen over de straf-
vordering, ontneemt het bestreden vonnis aan de eiser één aanleg en 
zijn door artikel 14.5 IVBPR en artikel 2 Zevende Aanvullend Protocol 
EVRM gewaarborgde recht op hoger beroep ; daardoor beschikken het 
openbaar ministerie en de eiser als beklaagde niet langer over gelijke 
wapens ; dit alles houdt een grove miskenning in van eisers recht van 
verdediging ; door aan de eiser te weigeren voorbehoud te verlenen om 
zich met betrekking tot de grond van de zaak te verdedigen, miskent het 
bestreden vonnis evenzeer eisers recht van verdediging.

7. Het ontvankelijk verklaren van het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen een beslissing waarbij de behandeling van een strafzaak 
onbepaald wordt uitgesteld, heeft niet tot gevolg dat de beklaagde en het 
openbaar ministerie niet langer over gelijke wapens zouden beschikken.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht. 
8. Artikel 14.5 IVBPR bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar 

feit is veroordeeld het recht heeft zijn veroordeling en vonnis opnieuw 
te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet.

Artikel 2 Zevende Aanvullend Protocol EVRM bepaalt dat iedereen 
die door een gerecht is veroordeeld wegens een strafbaar feit, het recht 
heeft om zijn schuldigverklaring of veroordeling opnieuw te doen beoor-
delen door een hoger gerecht. De uitoefening van dit recht, met inbegrip 
van de gronden waarop het kan worden uitgeoefend, wordt bij de wet 
geregeld. Op dit recht zijn uitzonderingen mogelijk met betrekking tot 
lichte overtredingen, zoals bepaald in de wet of in gevallen waarin de 
betrokkene in eerste aanleg werd berecht door het hoogste gerecht of 
werd veroordeeld na een beroep tegen een vrijspraak.

9. Uit de enkele omstandigheid dat een vonnis de beslissing van de 
eerste rechter vernietigt, de zaak tot zich trekt en erover zelf uitspraak 
doet bij wege van een nieuwe beslissing, kan geen schending van de voor-
melde bepalingen noch een miskenning van het recht van verdediging 
worden afgeleid.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
10. De dagvaarding houdende vaststelling van een strafzaak voor de 

appelrechters ingevolge het hoger beroep van het openbaar ministerie 
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houdt in dat de beklaagde is uitgenodigd zich te verweren over alle 
aspecten van de zaak die in hoger beroep aan bod kunnen komen.

Er bestaat dan ook voor de appelrechters geen verplichting om aan 
een beklaagde die enkel verweer voert omtrent de niet-ontvankelijkheid 
van het hoger beroep en die wat betreft het verweer ten gronde vraagt 
voorbehoud te verlenen, hem dit voorbehoud toe te kennen.

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

Het bestreden vonnis stelt vast dat er geen redenen zijn om het door 
de eiser gevraagde voorbehoud te verlenen om ten gronde te concluderen 
daar de eiser de kans werd gegeven ter rechtszitting om zich in onder-
geschikte orde ten gronde te verdedigen. Aldus miskent het bestreden 
vonnis eisers recht van verdediging niet en is de beslissing naar recht 
verantwoord.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

14. 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 tot de kosten.

5 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Burm (bij 
de balie te Gent).

N° 576

2o kamer — 5 november 2013
(P.12.2030.N)

1o DoUane en aCCIJnZen. — aCCIJnZen. — BInnenBrenGen van aCCIJnSGoe-
Deren In De GemeenSCHaP. — verSCHULDIGDHeID. — tIJDStIP van aanvanG.

2o DoUane en aCCIJnZen. — DoUaneSCHULD. — BUrGerLIJke aanSPrake-
LIJkHeID. — aanSteLLer. — vereISten. 

1o Accijnsgoederen worden geacht in de Gemeenschap binnen te komen in de 
zin van artikel 5.1 Accijnsrichtlijn, wanneer zij de zone van het eerste doua-
nekantoor in het douanegebied van de Gemeenschap zijn gepasseerd en het is 
pas vanaf dat moment dat de goederen definitief zijn binnengebracht in het 
gebied van de Gemeenschap en dat zij aan accijns zijn onderworpen ; zolang 
de goederen de zone van het eerste douanekantoor in het  douanegebied niet 
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hebben verlaten, zijn zij niet aan accijns onderworpen en kan er ook geen 
verschuldigdheid zijn in de zin van artikel 6.1 Accijnsrichtlijn  (1). (Artt. 5.1 
en 6.1 Accijnsrichtlijn)

2o Op grond van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek en gelet op 
artikel 202.3, tweede streepje, CDW, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie, 
kan de rechter een aansteller burgerlijk aansprakelijk verklaren voor de 
douaneschuld welke is ontstaan ingevolge hande lingen gesteld door de 
aangestelde binnen het raam van zijn bediening waarbij aan invoerrechten 
onderworpen goederen op onregelmatige wijze in het douanegebied van 
de Gemeenschap worden binnengebracht, mits vaststaat dat de aansteller 
aan het binnenbrengen van deze goederen heeft deelgenomen in de zin van 
artikel 202.3, tweede streepje, CDW en hij wist of redelijkerwijze had moeten 
weten dat zij op onregelmatige wijze werden binnengebracht  (2). (Art. 1384, 
derde lid, BW ; Art. 202.3, tweede streepje, CDW)

(GaSton SCHUL B.v. e.a.  
t. BeLGISCHe Staat, mInISter van fInanCIën)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep I is gericht tegen de arresten van het hof van beroep 
te Antwerpen van 18 april 2013 en 31 oktober 2012.

De cassatieberoepen II en III zijn gericht tegen het arrest van het hof 
van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 31 oktober 2012.

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

De eisers II en III voeren geen middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

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

Eerste middel van de eiseres I

2. Het middel voert miskenning aan van artikel 5 van de richtlijn 92/12/
EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling 
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en 
de controles daarop, zoals gewijzigd bij de richtlijn 96/99/EG van de Raad 
van 30 december 1996 (hierna Accijnsrichtlijn) en artikel 5 van de Wet 
van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, 
het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop 
(hierna Accijnswet 1997) : het arrest verwerpt ten onrechte het verweer 
van de eiseres I dat er geen accijnsschuld is ontstaan omdat de litigieuze 

  (1) HvJ 29 april 2010, zaak C-230/08 (ro 72, 73, 76), Dansk Transport og Logistik.
  (2) HvJ 23 september 2004, zaak C-414/02, Spedition Ulustrans ea ; HvJ 17 november 2011, 

zaak C-454/10, Oliver Jestel.
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goederen niet de zone van het eerste douanekantoor zijn gepasseerd ; het 
Hof van Justitie oordeelde met het arrest van 20 april 2010 in de zaak 
C-230/08 Dansk Transport og Logistik dat het begrip invoer van goederen 
in de zin van de Accijnsrichtlijn veronderstelt dat de goederen de zone 
van het eerste douanekantoor in het douanegebied van de Gemeenschap 
zijn gepasseerd ; het gegeven dat met betrekking tot het tenietgaan van 
de douaneschuld het Hof van Justitie in dat arrest het begrip binnen-
komst in de Gemeenschap uitlegt tegen de achtergrond van artikel 233, 
eerste alinea, d, CDW houdt niet in dat de in de bepaling opgenomen 
voorwaarde voor inbeslagname en verbeurdverklaring relevant is voor 
de beoordeling van het ontstaan van de douaneschuld overeenkomstig 
artikel 5 Accijnsrichtlijn en artikel 5 Accijnswet 1997 ; de voorwaarden 
voor het tenietgaan van de douaneschuld zijn niet relevant voor de 
beoordeling van het ontstaan van de accijnsschuld.

3. Artikel 5.1 Accijnsrichtlijn bepaalt : 
 “1. De in artikel 3, lid 1, genoemde producten worden aan accijns 

onderworpen bij de productie ervan op het grondgebied van de Gemeen-
schap als omschreven in artikel 2 of bij de invoer ervan in dit grondge-
bied.

Als ‘invoer van een accijnsproduct’ wordt beschouwd, de binnenkomst 
van dat product in de Gemeenschap (…).

Wanneer dat product bij binnenkomst in de Gemeenschap onder een 
communautaire douaneregeling wordt geplaatst, wordt de invoer van 
dat product evenwel geacht plaats te vinden op het tijdstip waarop het 
aan de communautaire douaneregeling wordt onttrokken.”

Artikel 6 Accijnsrichtlijn bepaalt :
 “1. De accijns wordt verschuldigd bij uitslag tot verbruik of bij het 

constateren van de tekorten die krachtens artikel 14, lid, 3, aan accijnzen 
moeten worden onderworpen.

Als uitslag tot verbruik van accijnsproducten wordt beschouwd :
a) iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een 

schorsingsregeling ; (…)
c) elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten, 

wanneer deze producten niet onder een schorsingsregeling worden 
geplaatst. (…).” 

Artikel 5 Accijnswet 1997 bepaalt : “De in artikel 3 bedoelde producten 
worden aan accijnzen onderworpen bij de productie of bij de invoer.”

Artikel 6 Accijnswet 1997 bepaalt : 
 “De accijns wordt verschuldigd bij de uitslag tot verbruik of bij het 

constateren van tekorten die aan accijns moeten worden onderworpen 
overeenkomstig artikel 14, § 3. (…)

Als uitslag tot verbruik van accijnsproducten wordt beschouwd :
iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, van deze 

producten aan een schorsingsregeling ;
(…) ;
elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten, wanneer 

ze niet onder een schorsingsregeling worden geplaatst”.
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4. Artikel 5.1, eerste lid, Accijnsrichtlijn bepaalt de voorwaarden voor 
de onderworpenheid aan accijns. Artikel 6.1 Accijnsrichtlijn bepaalt, 
ingeval van onderworpenheid aan accijns, de voorwaarden voor de 
verschuldigdheid van de accijns. Verschuldigdheid van accijns kan maar 
ontstaan als er onderworpenheid aan accijns is.

5. Met het arrest Dansk Transport og Logistik van 29 april 2010, zaak 
C-230/08 (ro 72, 73, 76) oordeelt het Hof van Justitie dat accijnsgoe-
deren worden geacht in de Gemeenschap binnen te komen in de zin van 
artikel 5.1 Accijnsrichtlijn, wanneer zij de zone van het eerste douane-
kantoor in het douanegebied van de Gemeenschap zijn gepasseerd. 

Het is pas vanaf dat moment dat de goederen definitief zijn binnen-
gebracht in het gebied van de Gemeenschap en dat zij aan accijns zijn 
onderworpen. Zolang de goederen de zone van het eerste douanekantoor 
in het douanegebied niet hebben verlaten, zijn zij niet aan accijns onder-
worpen en kan er ook geen verschuldigdheid zijn in de zin van artikel 6.1 
Accijnsrichtlijn.

6. Het arrest dat het verweer van de eiseres I dat de litigieuze siga-
retten niet aan enige accijns zijn onderworpen omdat ze de zone van 
het eerste douanekantoor nog niet waren gepasseerd, als irrelevant 
verwerpt omdat de inbeslaggenomen accijnsgoederen niet worden 
verbeurd verklaard, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Tweede middel van de eiseres I

7. Het middel voert schending aan van artikel 202.3 CDW : het arrest 
verklaart de eiseres I ten onrechte burgerrechtelijk aansprakelijk voor 
de in hoofde van haar aangestelde uitgesproken veroordeling tot beta-
ling van de ontdoken rechten en interesten op die rechten ; het stelt 
immers niet vast dat de eiseres I als werkgever heeft deelgenomen aan 
het binnenbrengen van de goederen in het bijzonder terwijl zij wist of 
redelijkerwijze had moeten weten dat zulks op onregelmatige wijze 
geschiedde ; het arrest stelt integendeel vast dat de aangestelde heeft 
gehandeld zonder medeweten van de eiseres.

8. Artikel 202 CDW bepaalt :

 “1. Een douaneschuld bij invoer ontstaat :

indien aan rechten bij invoer onderworpen goederen op onregelmatige 
wijze in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht,

of

indien dergelijke, zich in een vrije zone of een vrij entrepot bevindende 
goederen op onregelmatige wijze in een ander deel van genoemd douane-
gebied worden binnengebracht.

Onder op onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen in de zin 
van dit artikel wordt verstaan : elk binnenbrengen van goederen in 
strijd met de bepalingen van de artikelen 38 tot en met 41 en met die 
van artikel 177, tweede streepje.

2. De douaneschuld ontstaat op het tijdstip waarop de goederen op 
onregelmatige wijze worden binnengebracht.
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3. Schuldenaren zijn :
— de persoon die de goederen op onregelmatige wijze heeft binnenge-

bracht ;
— de personen die aan dit binnenbrengen van goederen hebben deel-

genomen terwijl zij wisten of redelijkerwijze hadden moeten weten dat 
zulks op onregelmatige wijze geschiedde ;

— de personen die de betrokken goederen hebben verworven of deze 
onder zich hebben gehad en die, op het ogenblik waarop zij de goederen 
verwierven of ontvingen, wisten of redelijkerwijze hadden moeten weten 
dat deze op onregelmatige wijze waren binnengebracht.”

9. Het Hof van Justitie heeft met de arresten Spedition Ulustrans ea van 
23 september 2004 in de zaak C-414/02 en Oliver Jestel van 17 november 2011 
in de zaak C-454/10 artikel 202.3 CDW als volgt uitgelegd :

— in het geval van een douaneschuld ontstaan door de in artikel 202 
CDW bedoelde onregelmatige binnenbrenging van goederen op het 
grondgebied van de Gemeenschap, bepaalt lid 3 van dat artikel wie als 
schuldenaar kan worden aangemerkt ;

— de communautaire wetgever heeft met artikel 202.3 CDW een 
ruime omschrijving willen geven van de personen die bij het onregel-
matig binnenbrengen van aan invoerrechten onderworpen goederen als 
schuldenaar van de douaneschuld kunnen worden aangemerkt, zonder 
evenwel de werkgever automatisch tot medeschuldenaar te maken van 
zijn werknemer ;

— het eerste streepje van artikel 202.3 CDW beoogt de natuurlijke 
personen of rechtspersonen die de goederen feitelijk hebben binnenge-
bracht zonder deze bij de douane aan te brengen ;

— het tweede streepje bestempelt als schuldenaren de natuurlijke of 
rechtspersonen die aan het binnenbrengen van goederen hebben deel-
genomen terwijl zij wisten of redelijkerwijze hadden moeten weten dat 
zulks op onregelmatige wijze geschiedde ;

— het derde streepje viseert de natuurlijke of rechtspersonen die de 
goederen na hun binnenbrenging hebben verworven of onder zich hebben 
gehad en wisten of redelijkerwijze hadden moeten weten dat zij op onre-
gelmatige wijze waren binnengebracht ;

— opdat een persoon op grond van artikel 202.3, tweede streepje, 
CDW als schuldenaar van de douaneschuld kan worden gekwalificeerd 
moet zowel aan een objectieve als aan een subjectieve voorwaarde zijn 
voldaan ;

— aan de objectieve voorwaarde van het deelnemen aan de binnenbren-
ging is voldaan indien de persoon op een of andere manier een aandeel 
heeft gehad aan het binnenbrengen van de goederen, hetzij door direct 
bij te dragen tot de onregelmatige binnenbrenging, hetzij door dit indi-
rect te doen, gelet op de betrokkenheid bij de met de binnenbrenging 
verbonden handelingen, zoals bijvoorbeeld door de financiering van de 
invoer, de bemiddeling bij het sluiten van de verkoopovereenkomst of de 
betrokkenheid van middelen of personeel ;

— aan de subjectieve voorwaarde is voldaan indien de persoon die heeft 
deelgenomen aan de binnenbrenging wist of redelijkerwijze had moeten 
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weten dat die op onregelmatige wijze geschiedde, waarbij de bewoor-
dingen “redelijkerwijze had moeten weten” verwijzen naar het gedrag 
van een bedachtzame en zorgvuldige marktdeelnemer.

10. Volgens artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek zijn de meester 
en zij die anderen aanstellen aansprakelijk voor de schade door hun 
dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij 
hen gebezigd hebben. 

11. Op grond van die bepaling en gelet op artikel 202.3, tweede streepje, 
CDW, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie, kan de rechter een 
aansteller burgerlijk aansprakelijk verklaren voor de douaneschuld 
welke is ontstaan ingevolge handelingen gesteld door de aangestelde 
binnen het raam van zijn bediening waarbij aan invoerrechten onder-
worpen goederen op onregelmatige wijze in het douanegebied van de 
Gemeenschap worden binnengebracht, mits vaststaat dat de aansteller 
aan het binnenbrengen van deze goederen heeft deelgenomen in de zin 
van artikel 202.3, tweede streepje, CDW en hij wist of redelijkerwijze had 
moeten weten dat zij op onregelmatige wijze werden binnengebracht.

12. Het arrest oordeelt niet dat de eiseres I heeft deelgenomen aan het 
binnenbrengen van de goederen en dat zij wist of redelijkerwijze had 
moeten weten dat zulks op onregelmatige wijze geschiedde. Het stelt 
integendeel vast dat het gegeven dat haar aangestelde heeft gehandeld 
buiten haar medeweten niet relevant is. Die beslissing is niet naar recht 
verantwoord.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest van 31 oktober 2012 in zoverre het de eiseres I 

burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de in hoofde van Jacobus 
Goossens uitgesproken betaling van de ontdoken rechten, accijnzen en 
interesten.

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

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiseres I tot de helft van de kosten van haar cassatie-

beroep.
Veroordeelt de verweerder tot de overige helft.
Veroordeelt de eisers II en III tot de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

5 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Deruyck (bij de 
balie te Antwerpen) en de heer De Bruyn.
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N° 577

2o kamer — 5 november 2013
(P.13.0116.N)

1o verZet. — StrafZaken. — BUItenGewone termIJn van verZet. — aL Dan 
nIet verJarInG van De Straf. — BeLanG van De verZetDoenDe veroorDeeLDe. 
— onDerSCHeID In BeHanDeLInG. — GevoLG.

2o GronDwetteLIJk Hof. — PreJUDICIeeL GeSCHIL. — StrafZaken. — 
BUItenGewone termIJn van verZet. — verJarInG van De Straf. — BeLanG van 
De verZetDoenDe veroorDeeLDe. — BeStaanBaarHeID met De artIkeLen 10 en 
11 GronDwet. — verPLICHtInG van Het Hof.

3o PreJUDICIeeL GeSCHIL. — GronDwetteLIJk Hof. — StrafZaken. — 
BUItenGewone termIJn van verZet. — verJarInG van De Straf. — BeLanG van 
De verZetDoenDe veroorDeeLDe. — BeStaanBaarHeID met De artIkeLen 10 en 
11 GronDwet. — verPLICHtInG.

1o, 2o en 3o Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 187, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet 
schendt, in zoverre het bepaalt dat een persoon die bij verstek is veroor-
deeld en geen kennis heeft gekregen van de betekening van het vonnis, 
slechts in verzet kan komen tegen dit vonnis totdat de termijn van verja ring 
van de straf is verstreken, terwijl zolang de verjaring van de straf niet is 
tussengekomen, de persoon die kennis gekregen heeft van de betekening van 
het vonnis, in verzet kan komen binnen de vijftien dagen na die kennisne-
ming, en het vonnis bij verstek voor de beide categorieën van personen een 
strafrechtelijk voorgaande creëert dat onder meer aanleiding kan geven tot 
een vermelding op het strafregister, de mogelijkheid tot vaststelling van de 
herhaling met bijkomende strafverzwaring en de onmogelijkheid om nog een 
straf opgelegd te krijgen waarbij de gunst van de opschorting verleend wordt 
of de straf met uitstel opgelegd wordt, stelt het Hof een prejudiciële vraag 
aan het Grondwettelijk Hof. (Art. 187, tweede lid, Wetboek van Strafvor-
dering ; Artt. 10 en 11 Grondwet)

(P.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer van 13 december 2012.

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

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
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II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

De drie middelen samen

1. Het eerste middel voert schending aan van artikel 26 Bijzondere 
Wet Grondwettelijk Hof ; het tweede middel voert schending aan van 
artikel 13 Grondwet ; het derde middel voert schending aan van de arti-
kelen 10 en 11 Grondwet, gelezen in samenhang met de artikelen 6 en 8 
EVRM, artikel 14 IVBPR en de artikelen 12 en 22 Grondwet : het arrest 
oordeelt dat er geen reden is om een prejudiciële vraag te stellen aan 
het Grondwettelijk Hof daar de groep van personen die binnen de vijf-
tien dagen na kennisname van de betekening van het verstekvonnis 
verzet aantekenen na de verjaring van de straf en de groep van personen 
die binnen de vijftien dagen na kennisname van de betekening van het 
verstekvonnis verzet aantekenen voor de verjaring van de straf, niet 
onderling vergelijkbaar zijn ; deze twee groepen van personen verkeren 
integendeel wel in vergelijkbare rechtstoestanden.

2. Artikel 187, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat hij 
die bij verstek is veroordeeld, tegen het vonnis in verzet kan komen 
binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop het is betekend.

Artikel 187, tweede lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat indien de 
betekening van het vonnis niet aan de beklaagde in persoon is gedaan, 
deze, wat de veroordelingen tot straf betreft, in verzet komen binnen 
een termijn van 15 dagen na de dag waarop hij van de betekening kennis 
heeft gekregen en, indien het niet blijkt dat hij daarvan kennis heeft 
gekregen, totdat de termijnen van verjaring van de straf verstreken 
zijn.

3. Hieruit blijkt dat wanneer de straf is verjaard, voor de beklaagde 
geen verzet tegen het veroordelend vonnis meer openstaat, terwijl 
wanneer de straf niet verjaard is, verzet mogelijk is zolang de veroor-
deelde beklaagde geen kennis heeft van de betekening van dat vonnis. 

4. Het vonnis bij verstek creëert voor de beide categorieën van personen 
evenwel een strafrechtelijk voorgaande dat onder meer aanleiding kan 
geven tot een vermelding op het strafregister, de mogelijkheid tot vast-
stelling van de herhaling met bijkomende strafverzwaring en de onmo-
gelijkheid om nog een straf opgelegd te krijgen waarbij de gunst van de 
opschorting verleend wordt of de straf met uitstel opgelegd wordt. Wat 
die aspecten betreft, bevinden de beide categorieën personen zich bijge-
volg in een vergelijkbare rechtstoestand.

5. De vraag rijst of dit onderscheid in behandeling wel bestaanbaar is 
met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Het Hof stelt hierover ambtshalve de hierna omschreven prejudiciële 
vraag aan het Grondwettelijk Hof.

Dictum
Het Hof,
Houdt elke verdere beslissing aan tot het Grondwettelijk Hof geant-

woord heeft op de volgende prejudiciële vraag :
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 “Schendt artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering de arti-
kelen 10 en 11 Grondwet, in zoverre het bepaalt dat een persoon die bij 
verstek is veroordeeld en geen kennis heeft gekregen van de betekening 
van het vonnis, slechts in verzet kan komen tegen dit vonnis totdat de 
termijn van verjaring van de straf is verstreken, terwijl zolang de verja-
ring van de straf niet is tussengekomen, de persoon die kennis gekregen 
heeft van de betekening van het vonnis, in verzet kan komen binnen de 
vijftien dagen na die kennisneming, en het vonnis bij verstek voor de 
beide categorieën van personen een strafrechtelijk voorgaande creëert 
dat onder meer aanleiding kan geven tot een vermelding op het straf-
register, de mogelijkheid tot vaststelling van de herhaling met bijko-
mende strafverzwaring en de onmogelijkheid om nog een straf opgelegd 
te krijgen waarbij de gunst van de opschorting verleend wordt of de straf 
met uitstel opgelegd wordt ?”.

Houdt de beslissing over de kosten aan.

5 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Vaesen (bij de 
balie te Hasselt) en de heer Vangenechten (bij de balie te Antwerpen).

N° 578

2o kamer — 5 november 2013

(P.13.0739.N)

1o verZet. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — verStekvonnIS. — HoGer 
BeroeP van Het oPenBaar mInISterIe teGen De vrIJSPraak voor een teLaSte-
LeGGInG. — verZet van De BekLaaGDe teGen De veroorDeLInG voor anDere 
teLaSteLeGGInGen. — ontvankeLIJk verkLaarD verZet van De BekLaaGDe. — 
GevoLG.

2o HoGer BeroeP. — StrafZaken (DoUane en aCCIJnZen InBe-
GrePen). — GevoLGen. BevoeGDHeID van De reCHter. — GevoLGen. — 
verStekvonnIS. — HoGer BeroeP van Het oPenBaar mInISterIe teGen De 
vrIJSPraak voor een teLaSteLeGGInG. — verZet van De BekLaaGDe teGen De 
veroorDeLInG voor anDere teLaSteLeGGInGen. — ontvankeLIJk verkLaarD 
verZet van De BekLaaGDe. — GevoLG.

3o oPenBaar mInISterIe. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — verStek-
vonnIS. — HoGer BeroeP van Het oPenBaar mInISterIe. — verZet van De 
BekLaaGDe teGen De veroorDeLInG voor anDere teLaSteLeGGInGen. — ontvan-
keLIJk verkLaarD verZet van De BekLaaGDe. — GevoLG.

4o Straf. — aLGemeen. Straf en maatreGeL. wettIGHeID. — 
aLGemeen. — verStekvonnIS. — veroorDeLInG voor BePaaLDe teLaSteLeG-
GInGen en vrIJSPraak voor anDere. — HoGer BeroeP van Het oPenBaar mInIS-
terIe. — verZet van De BekLaaGDe. — verZetvonnIS. — BeveStIGInG van Het 
verStekvonnIS Geen HoGer BeroeP van Het oPenBaar mInISterIe. — BeSLIS-
SInG In HoGer BeroeP. — BIJkomenDe veroorDeLInG voor teLaSteLeGGInGen 
waarvoor HIJ eerDer vrIJGeSProken waS. — ZwaarDere Straf. — wettIGHeID.
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5o HoGer BeroeP. — StrafZaken (DoUane en aCCIJnZen InBe-
GrePen). — GevoLGen. BevoeGDHeID van De reCHter. — GevoLGen. — 
verStekvonnIS. — veroorDeLInG voor BePaaLDe teLaSteLeGGInGen en vrIJ-
SPraak voor anDere. — HoGer BeroeP van Het oPenBaar mInISterIe. — verZet 
van De BekLaaGDe. — verZetvonnIS. — BeveStIGInG van Het verStekvonnIS. 
— Geen HoGer BeroeP van Het oPenBaar mInISterIe. — BeSLISSInG In HoGer 
BeroeP. — BIJkomenDe veroorDeLInG voor teLaSteLeGGInGen waarvoor HIJ 
eerDer vrIJGeSProken waS. — ZwaarDere Straf. — wettIGHeID.

1o, 2o en 3o Uit artikel 187, zesde lid, eerste zin, Wetboek van Strafvordering dat 
bepaalt dat ten gevolge van het verzet de veroordeling voor niet bestaande 
wordt gehouden, volgt niet dat het hoger beroep van het openbaar ministerie 
tegen een verstekvonnis in zoverre dit een beklaagde vrijspreekt voor een 
telastelegging, zonder voorwerp wordt door het ontvankelijk verklaren van 
het verzet van die beklaagde tegen hetzelfde vonnis waarbij de beklaagde 
werd veroordeeld voor een andere telastelegging  (1). (Art. 187, zesde lid, 
eerste zin, Wetboek van Strafvordering)

4o en 5o. Het arrest dat, ingevolge het enkele hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen het verstekvonnis dat de beklaagde schuldig verklaart aan 
bepaalde telasteleggingen en vrijspreekt voor andere telasteleggingen, zonder 
dat door het openbaar ministerie ook hoger beroep werd aangetekend tegen 
het verzetvonnis dat de beklaagde voor dezelfde telasteleggingen schuldig 
verklaarde en straf oplegde zonder recht te doen over de andere telasteleg-
gingen waarvoor de beklaagde in het verstekvonnis werd vrijgesproken, de 
beklaagde veroordeelt voor telasteleggingen waarvoor hij door het verstek-
vonnis werd vrijgesproken, verzwaart de door deze vonnissen opgelegde straf 
niet, maar legt een straf op voor andere telasteleggingen  (2).

(C. e.a. ; D. t. Het CentrUm voor GeLIJkHeID van kanSen  
en voor raCISmeBeStrIJDInG e.a. ; S.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

De cassatieberoepen I en II zijn gericht tegen het arrest van het hof 
van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 31 januari 2013.

Het cassatieberoep III is gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 14 maart 2013. 

De eiser I.1 voert geen middel aan.
De eiser I.2 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 

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

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

middelen aan.

  (1) Zie : Cass. 11 december 2002, AR P.02.818 F, AC 2002, nr. 665 ; Cass. 16 maart 2010, AR 
P.09.1837 N, AC 2010, nr. 187.

  (2) Zie : Cass. 6 oktober 1993, AR P.93.437.F, AC 1993, nr. 397 ; Cass. 3 september 2003, 
AR P.03.515 F, AC 2003, nr. 411.
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Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

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

Eerste middel van de eiser III 

12. Het middel voert schending aan van artikel 187, zesde lid, Wetboek 
van Strafvordering : het arrest neemt onwettig aan over een geldige 
saisine of rechtsmacht te beschikken om te oordelen over de aan de eiser 
III te laste gelegde feiten I en VI.C.

13. Krachtens artikel 187, zesde lid, eerste zin, Wetboek van Strafvor-
dering wordt ten gevolge van het ontvankelijk verzet de veroordeling 
voor niet-bestaande gehouden.

14. Uit deze bepaling volgt niet dat het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen een verstekvonnis in zoverre dit een beklaagde vrij-
spreekt voor een telastlegging, zonder voorwerp wordt door het ontvan-
kelijk verklaren van het verzet van die beklaagde tegen hetzelfde vonnis 
waarbij de beklaagde werd veroordeeld voor een andere telastlegging. 

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

15. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat :
— de eiser bij verstekvonnis van 8 september 2011 voor de telastleg-

gingen I en VI.C werd vrijgesproken en tot straf werd veroordeeld wegens 
de telastleggingen II en V.A ;

— het openbaar ministerie op 19 september 2011 tegen dat vonnis hoger 
beroep heeft aangetekend ;

— de eiser op 14 december 2011 tegen hetzelfde vonnis verzet heeft 
gedaan ;

— het vonnis van 9 februari 2012 het verzet van de eiser ontvankelijk 
verklaart en de eiser tot straf veroordeelt wegens de telastleggingen II 
en V.A ;

— de eiser tegen dat vonnis geen hoger beroep heeft ingesteld ;
— op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis 

van 8 september 2011, het verstekarrest van 31 januari 2013 de eiser 
schuldig verklaart aan de telastleggingen I (beperkt tot S V) en VI.C ;

— hetzelfde arrest het hoger beroep van het openbaar ministerie 
zonder voorwerp verklaart in zoverre het gericht is tegen de veroorde-
ling wegens de telastleggingen II en V.A ; 

— de eiser III op 5 februari 2013 tegen dat arrest verzet heeft gedaan ;
— het bestreden arrest eisers verzet ontvangt behoudens in zoverre het 

gericht is tegen de beschikkingen van het verstekarrest dat vaststelt 
dat het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het verstek-
vonnis van 8 september 2011 zonder voorwerp is geworden met betrek-
king tot de telastleggingen II en V.A.

16. Hieruit volgt dat het hoger beroep waarover het bestreden arrest 
uitspraak doet, gericht is tegen eisers vrijspraak voor de telastleg-
gingen I en VI.C bij het verstekvonnis van 8 september 2011, dat niet het 
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voorwerp uitmaakt van eisers verzet tegen dat vonnis. Het bestreden 
arrest dat oordeelt dat het hoger beroep van het openbaar ministerie voor 
deze telastleggingen niet zonder voorwerp geworden is en dat het hof van 
beroep daarover uitspraak diende te doen, is naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel van de eiser III 

17. Het middel voert schending aan van het ‘rechtsbeginsel van niet-
verzwaring’ : alhoewel het openbaar ministerie enkel hoger beroep aante-
kende tegen het initiële verstekvonnis en niet tegen het verzetvonnis, 
veroordeelt het arrest de eiser tot een gevangenisstraf van 40 maanden 
en een geldboete van 5.500 euro, zodat de straf, opgelegd met het verstek-
vonnis, werd verzwaard.

18. Het verzetvonnis van 9 februari 2012 verklaart de eiser enkel 
schuldig aan de telastleggingen II en V.A en legt hem, zoals het verstek-
vonnis van 8 september 2011 dat had gedaan, hiervoor een straf op, maar 
doet geen recht over de telastleggingen I en VI.C, waarvoor de eiser met 
het verstekvonnis werd vrijgesproken.

19. Met de veroordeling van de eiser zoals vermeld in het middel wordt 
de straf opgelegd met het verstekvonnis van 8 september 2011 en het 
verzetvonnis van 9 februari 2012 niet verzwaard maar wordt een straf 
opgelegd voor andere telastleggingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

5 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Geukens (bij 
de balie te Tongeren), de heer Houbrechts (bij de balie te Tongeren) en 
de heer Partoens (bij de balie te Tongeren).

N° 579

2o kamer — 5 november 2013
(P.13.0834.N)

1o BevoeGDHeID en aanLeG. — StrafZaken. — GeSCHIL InZake 
BevoeGDHeID. — onDerZoekSGereCHten. — kamer van InBeSCHULDIGInGSteL-
LInG. — verZoek tot oPHeffInG van een oPSPorInGSHanDeLInG. — BeSLISSInG 
van onBevoeGDverkLarInG. — BeGrIP.
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2o onDerZoekSGereCHten. — kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — 
verZoek tot oPHeffInG van een oPSPorInGSHanDeLInG. — BeSLISSInG van 
onBevoeGDverkLarInG. — GeSCHIL InZake BevoeGDHeID. — BeGrIP.

3o CaSSatIeBeroeP. — StrafZaken. — BeSLISSInGen vatBaar voor 
CaSSatIeBeroeP. — StrafvorDerInG. — BeSLISSInGen UIt HUn aarD nIet 
vatBaar voor CaSSatIeBeroeP. — kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — 
BeSLISSInG over een onDerZoekSHanDeLInG. — verZoek tot oPHeffInG BeSLaG 
oP onroerenD GoeD. — StILZItten van De ProCUreUr-GeneraaL. — HoGer 
BeroeP. — kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — onmIDDeLLIJk CaSSatIeBe-
roeP. — ontvankeLIJkHeID. — artIkeL 13 evrm. — BeStaanBaarHeID.

4o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 13. — BeSLISSInG over een onDerZoekSHanDeLInG. — verZoek tot 
oPHeffInG BeSLaG oP onroerenD GoeD. — StILZItten van De ProCUreUr-Gene-
raaL. — HoGer BeroeP. — kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — onmIDDeL-
LIJk CaSSatIeBeroeP. — ontvankeLIJkHeID. — BeStaanBaarHeID.

5o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. 
— aLLerLeI. — artIkeLen 1 en 5 van Het eerSte aanvULLenD ProtoCoL 
evrm. — BeSLISSInG over een onDerZoekSHanDeLInG. — verZoek tot oPHef-
fInG BeSLaG oP onroerenD GoeD. — StILZItten van De ProCUreUr-GeneraaL. 
— HoGer BeroeP. — kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — onmIDDeLLIJk 
CaSSatIeBeroeP. — ontvankeLIJkHeID. — BeStaanBaarHeID.

1o en 2o Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de 
artikelen 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de 
rechter die kennis neemt van de strafvordering zich de bevoegdheid van een 
andere rechter toe-eigent of zich onbevoegd verklaart, zodat daaruit een 
conflict van jurisdictie ontstaat die de rechtsgang belemmert en slechts door 
de regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd ; de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling die zich onbevoegd verklaart om kennis 
te nemen van een beslissing genomen met toepassing van artikel 28sexies, 
Wetboek van Strafvordering, is dergelijke beslissing niet  (1). (Artt. 28sexies, 
416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering)

3o, 4o en 5o Artikel 13 EVRM vereist niet dat tegen beslissing over een onder-
zoekshandeling steeds een onmiddellijke rechtsmiddel moet kunnen worden 
aangewend ; het feit dat geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat tegen 
de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, belet niet dat de 
eiseres in een later stadium van de strafprocedure wel toegang kan hebben 
tot de rechter teneinde met betrekking tot het betwiste beslag daadwerkelijk 
rechtshulp te krijgen en de onmogelijkheid onmiddellijk cassatieberoep in 
te stellen levert bijgevolg geen schending op van de artikelen 1 en 5 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM en van artikel 13 EVRM. (Artt. 1 
en 5 Eerste Aanvullend Protocol EVRM ; Art. 13 EVRM)

(S.a. vaLDeforeSt t. D.)

  (1) Cass. 23 juli 1991, AR 5757, AC 1990-91, nr. 567 ; Cass. 4 februari 1998, AR P.98.0017.F, 
AC 1998, nr. 65 ; Cass. 18 september 2002, AR P.02.0874.F, AC 2002, nr. 459 ; Cass. 30 mei 2006, 
AR P.06.0748, AC 2006, nr. 298.
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arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep I is gericht tegen het tussenarrest van het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 april 2013.

Het cassatieberoep II is gericht tegen het eindarrest van het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 april 2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. In het kader van een opsporingsonderzoek met betrekking tot een 
persoon met voorrang van rechtsmacht, heeft de eiseres bij verzoek-
schrift overeenkomstig artikel 28sexies Wetboek van Strafvordering, 
de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel verzocht het 
beslag op een onroerend goed op te heffen. Bij afwezigheid van beslissing 
van de procureur-generaal, heeft de eiseres de zaak bij de kamer van 
inbeschuldigingstelling aangebracht overeenkomstig artikel 28sexies, 
§ 5, van dat wetboek. Bij voormeld tussenarrest laat die kamer de 
verweerder in het geding toe. Bij voormeld eindarrest verklaart die 
kamer eiseres’ verzoek niet ontvankelijk en verweerders tussenkomst 
zonder voorwerp.

2. In haar memorie voert de eiseres aan dat het cassatieberoep II 
ontvankelijk is omdat :

— het arrest een in laatste aanleg gewezen rechterlijke beslissing is 
die het ingestelde beroep tegen een niet-tijdige beslissing van de procu-
reur-generaal onterecht niet-ontvankelijk verklaart en er tegen een 
dergelijk arrest cassatieberoep openstaat ;

— het arrest dat oordeelt dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
geen bevoegdheid heeft om in te grijpen in de procedurehandelingen die 
de procureur-generaal stelt krachtens artikel 479 en volgende Wetboek 
van Strafvordering, een arrest inzake bevoegdheid is, waartegen op 
grond van artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, cassatie-
beroep openstaat ;

— de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep zou impliceren dat 
de eiseres op geen enkele wijze een beroep zou kunnen doen op enige 
daadwerkelijke rechtshulp voor een onafhankelijke en onpartijdige 
nationale instantie, wat een schending zou inhouden van de artikelen 1 
en 5 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM en van artikel 13 
EVRM.

3. Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de 
artikelen 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de 
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rechter die kennis neemt van de strafvordering zich de bevoegdheid van 
een andere rechter toe-eigent of zich onbevoegd verklaart, zodat daaruit 
een conflict van jurisdictie ontstaat die de rechtsgang belemmert en 
slechts door de regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd. 

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die zich onbe-
voegd verklaart om kennis te nemen van een beslissing genomen met 
toepassing van artikel 28sexies Wetboek van Strafvordering, is geen 
dergelijke beslissing.

4. Een arrest dat uitspraak doet met toepassing van artikel 28sexies 
Wetboek van Strafvordering is geen eindbeslissing als bedoeld in 
artikel 416, eerste lid, van dat wetboek en doet geen uitspraak in een 
van de gevallen bedoeld in het tweede lid van dat artikel. 

5. Artikel 13 EVRM vereist niet dat tegen een beslissing over een 
onderzoekshandeling steeds een onmiddellijk rechtsmiddel moet 
kunnen worden aangewend. Het feit dat geen onmiddellijk cassatiebe-
roep openstaat tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldiging-
stelling, belet niet dat de eiseres in een later stadium van de strafproce-
dure wel toegang kan hebben tot de rechter teneinde met betrekking tot 
het betwiste beslag daadwerkelijke rechtshulp te krijgen. De onmoge-
lijkheid onmiddellijk cassatieberoep in te stellen levert bijgevolg geen 
schending op van de artikelen 1 en 5 van het Eerste Aanvullend Protocol 
bij het EVRM en van artikel 13 EVRM. 

6. Het cassatieberoep II is voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
7. De niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep II om de voormelde 

reden, heeft tot gevolg dat het cassatieberoep I eveneens voorbarig, 
mitsdien niet ontvankelijk is.

Middel 

8. Het middel dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van de 
cassatieberoepen, behoeft geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten van de cassatieberoepen.

5 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verstraeten 
(bij de balie te Brussel), de heer Gillard (bij de balie te Brussel), de heer 
Declerck (bij de balie te Kortrijk) en de heer Verbist.
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N° 580

2o kamer — 5 november 2013
(P.13.1087.N)

1o BeSCHermInG van De maatSCHaPPIJ. — HoGe CommISSIe. — 
BeSLISSInG tot BeHoUD In een weLBePaaLDe InrICHtInG. — BeSLISSInG tot 
afwIJZInG van PenItentIaIr verLof. — aarD. — GevoLG.

2o BeSCHermInG van De maatSCHaPPIJ. — HoGe CommISSIe. — 
BeSLISSInG DIe SLeCHtS een UItvoerInGSmoDaLIteIt van De InternerInG 
UItmaakt. — CaSSatIeBeroeP. — ontvankeLIJkHeID.

3o CaSSatIeBeroeP. — StrafZaken. — BeSLISSInGen vatBaar voor CaSSa-
tIeBeroeP. — StrafvorDerInG. — BeSLISSInGen UIt HUn aarD nIet vatBaar 
voor CaSSatIeBeroeP. — InternerInG. — HoGe CommISSIe tot BeSCHermInG van 
De maatSCHaPPIJ. — BeSLISSInG DIe SLeCHtS een UItvoerInGSmoDaLIteIt van De 
InternerInG UItmaakt. — ontvankeLIJkHeID.

4o BeSCHermInG van De maatSCHaPPIJ. — InternerInG. — tenUIt-
voerLeGGInG. — onaanGePaSte verZorGInG. — onreCHtmatIGHeID BIJ De 
UItvoerInG van De InternerInG. — SanCtIe. — GeïnterneerDe DIe een Gevaar 
voor De maatSCHaPPIJ oPLevert. — GevoLG.

5o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 5. — artIkeL 5.1. — InternerInG. — tenUItvoerLeGGInG. — onaan-
GePaSte verZorGInG. — onreCHtmatIGHeID BIJ De UItvoerInG van De Inter-
nerInG. — SanCtIe. — GeïnterneerDe DIe een Gevaar voor De maatSCHaPPIJ 
oPLevert. — GevoLG.

6o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 5. — artIkeL 5.4. — InternerInG. — tenUItvoerLeGGInG. — onaan-
GePaSte verZorGInG. — onreCHtmatIGHeID BIJ De UItvoerInG van De Inter-
nerInG. — SanCtIe. — GeïnterneerDe DIe een Gevaar voor De maatSCHaPPIJ 
oPLevert. — GevoLG.

1o, 2o en 3o Uit artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij volgt dat beslis-
singen tot behoud van de internering in een welbepaalde inrichting en tot 
gedeeltelijke afwijzing van een verzoek om penitentiaire verloven, die slechts 
uitvoeringsmodaliteiten van de internering uitmaken, niet vatbaar zijn voor 
cassatieberoep  (1).

4o, 5o en 6o Zoals de internering zelf van een geesteszieke noodzakelijk en even-
redig moet zijn, zo ook moet de begane onrechtmatigheid bij de uitvoering 
van de interneringsmaatregel evenredig worden gesanctioneerd ; een onaan-
gepaste verzorging kan een onrechtmatigheid in de zin van artikel 5.1.e en 
5.4 EVRM opleveren, zonder daarom de invrijheidstelling van de geestes-
zieke te kunnen verantwoorden indien de samenleving daardoor in gevaar 
komt  (2).

(D)

  (1) Zie Cass. 20 december 2011, AR P.11.1912.N, AC 2011, nr. 698 ; Cass. 5 november 2013, 
AR P.13.1090.N, AC 2013, nr. 581. 

  (2) Idem.
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arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie 
tot bescherming van de maatschappij van 23 mei 2013.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. Krachtens artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij kan de advo-
caat van de geïnterneerde cassatieberoep instellen tegen een beslissing 
van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij die de 
beslissing tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling van de 
geïnterneerde bevestigt of die het verzet van de procureur des Konings 
tegen de beslissing tot invrijheidstelling van de geïnterneerde gegrond 
verklaart.

2. Uit die bepaling volgt dat beslissingen tot behoud van de interne-
ring in een welbepaalde inrichting en tot gedeeltelijke afwijzing van een 
verzoek om penitentiaire verloven, die slechts uitvoeringsmodaliteiten 
van de internering uitmaken, niet vatbaar zijn voor cassatieberoep.

In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep niet 
ontvankelijk.

Middel 

3. Het middel voert schending aan van artikel 5.1.e en 5.4 EVRM en 
artikel 149 Grondwet, alsmede miskenning van de motiveringsplicht : 
de bestreden beslissing geeft niet aan op grond waarvan zij, niettegen-
staande een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens over de rechtmatigheid van eisers opsluiting conform artikel 5 
EVRM, besluit dat zij die beoordeling naast zich mag leggen en eisers 
vrijstelling weigert ; zij motiveert evenmin waarom eisers vrijstelling 
enig gevaar zou opleveren voor de samenleving ; aldus beantwoordt zij 
eisers verweer niet en verantwoordt zij haar beslissing niet naar recht.

4. Artikel 5.1 EVRM bepaalt : “Eenieder heeft recht op persoonlijke 
vrijheid en veiligheid. Niemand mag van zijn vrijheid worden beroofd, 
behalve in een van de navolgende gevallen en langs wettelijke weg : (…) 
e) in het geval van rechtmatige gevangenhouding (…) van geesteszieken 
(...)”.

Artikel 5.4 EVRM bepaalt : “Eenieder die door arrestatie of gevan-
genhouding van zijn vrijheid is beroofd heeft het recht voorziening te 
vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettig-
heid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien 
de gevangenhouding onrechtmatig is”. 

ARREST-2013-11.indb   2325 30/08/14   10:19



2326 ARRESTEN VAN CASSATIE 5.11.13 - N° 580

5. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens blijkt dat :

— de “rechtmatigheid” niet alleen de gevangenhouding zelf, maar ook 
haar verdere tenuitvoerlegging betreft ;

— de gevangenhouding in overeenstemming moet zijn, niet alleen met 
het interne recht, maar ook met de limitatief bepaalde gronden van 
artikel 5.1 EVRM teneinde elke vorm van willekeur te voorkomen en er 
een band tussen die gronden en de plaats en wijze waarop de gevangen-
houding geschiedt, moet bestaan ;

— de gevangenhouding op grond van artikel 5.1.e EVRM zowel de 
bescherming van de geesteszieke zelf als van de samenleving beoogt 
en enkel rechtmatig kan zijn wanneer zij in een kliniek, hospitaal of 
andere daartoe geschikte instelling wordt uitgevoerd.

6. Zoals de internering zelf van een geesteszieke noodzakelijk en even-
redig moet zijn, zo ook moet de begane onrechtmatigheid bij de uitvoe-
ring van de interneringsmaatregel evenredig worden gesanctioneerd : 
een onaangepaste verzorging kan een onrechtmatigheid in de zin van 
artikel 5.1.e en 5.4 EVRM opleveren, zonder daarom de invrijheidstelling 
van de geesteszieke te kunnen verantwoorden indien de samenleving 
daardoor in gevaar komt. 

7. De bestreden beslissing oordeelt dat de voorwaarden om de eiser 
voorgoed of op proef in vrijheid te stellen, niet vervuld zijn omdat zijn 
geestestoestand onvoldoende verbeterd is en de voorwaarden van zijn 
reclassering evenmin vervuld zijn.

Zij laat evenwel na de reden op te geven waarom eisers invrijheidstel-
ling een gevaar voor de maatschappij zou uitmaken.

Aldus verantwoordt de hoge commissie de beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.

Omvang van de cassatie

8. De hierna uit te spreken vernietiging brengt de vernietiging met 
zich mee van de beslissingen waartegen geen ontvankelijk cassatiebe-
roep openstaat, gelet op het nauw verband tussen die beslissingen.

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

de vernietigde beslissing.
Verwijst de zaak naar de hoge commissie tot bescherming van de 

maatschappij, anders samengesteld.

5 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Verpoorten (bij de balie te Turnhout).
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N° 581

2o kamer — 5 november 2013
(P.13.1090.N)

1o BeSCHermInG van De maatSCHaPPIJ. — HoGe CommISSIe. — 
BeSLISSInG tot weIGerInG van overBrenGInG van De GeïnterneerDe naar een 
anDere InrICHtInG. — aarD. — GevoLG.

2o BeSCHermInG van De maatSCHaPPIJ. — HoGe CommISSIe. — 
BeSLISSInG DIe SLeCHtS een UItvoerInGSmoDaLIteIt van De InternerInG 
UItmaakt. — CaSSatIeBeroeP. — ontvankeLIJkHeID.

3o CaSSatIeBeroeP. — StrafZaken. — BeSLISSInGen vatBaar voor CaSSa-
tIeBeroeP. — StrafvorDerInG. — BeSLISSInGen UIt HUn aarD nIet vatBaar 
voor CaSSatIeBeroeP. — InternerInG. — HoGe CommISSIe tot BeSCHermInG van 
De maatSCHaPPIJ. — BeSLISSInG DIe SLeCHtS een UItvoerInGSmoDaLIteIt van De 
InternerInG UItmaakt. — ontvankeLIJkHeID.

4o BeSCHermInG van De maatSCHaPPIJ. — InternerInG. — tenUIt-
voerLeGGInG. — onaanGePaSte verZorGInG. — onreCHtmatIGHeID BIJ De 
UItvoerInG van De InternerInG. — SanCtIe. — GeïnterneerDe DIe een Gevaar 
voor De maatSCHaPPIJ oPLevert. — GevoLG.

5o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 5. — artIkeL 5.1. — InternerInG. — tenUItvoerLeGGInG. — onaan-
GePaSte verZorGInG. — onreCHtmatIGHeID BIJ De UItvoerInG van De Inter-
nerInG. — SanCtIe. — GeïnterneerDe DIe een Gevaar voor De maatSCHaPPIJ 
oPLevert. — GevoLG.

6o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 5. — artIkeL 5.4. — InternerInG. — tenUItvoerLeGGInG. — onaan-
GePaSte verZorGInG. — onreCHtmatIGHeID BIJ De UItvoerInG van De Inter-
nerInG. — SanCtIe. — GeïnterneerDe DIe een Gevaar voor De maatSCHaPPIJ 
oPLevert. — GevoLG.

1o, 2o en 3o Uit artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij volgt dat de 
beslissing tot weigering van de overbrenging van eisers internering in een 
andere inrichting, die slechts een uitvoeringsmodaliteit is van de interne-
ring, niet vatbaar is voor cassatieberoep  (1).

4o, 5o en 6o Zoals de internering zelf van een geesteszieke noodzakelijk en even-
redig moet zijn, zo ook moet de begane onrechtmatigheid bij de uitvoering 
van de interneringsmaatregel evenredig worden gesanctioneerd : een onaan-
gepaste verzorging kan een onrechtmatigheid in de zin van artikel 5.1.e en 
5.4 EVRM opleveren, zonder daarom de invrijheidstelling van de geestes-
zieke te kunnen verantwoorden indien de samenleving daardoor in gevaar 
komt  (2).

(S.)

  (1) Zie Cass. 20 december 2011, AR P.11.1912.N, AC 2011, nr. 698 ; Cass. 5 november 2013, 
AR P.13.1087.N, AC 2013, nr. 580.

  (2) Idem.
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arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie 
tot bescherming van de maatschappij van 23 mei 2013. 

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

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof 

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Krachtens artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij kan cassa-
tieberoep worden ingesteld tegen een door de hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij genomen beslissing die de beslissing 
tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling van de geïnterneerde 
bevestigt of die het verzet van de procureur des Konings tegen de beslis-
sing tot invrijheidstelling van de geïnterneerde gegrond verklaart.

2. Uit die bepalingen volgt dat de beslissing tot weigering van de over-
brenging van eisers internering in een andere inrichting, die slechts een 
uitvoeringsmodaliteit is van de internering, niet vatbaar is voor cassa-
tieberoep.

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet 
ontvankelijk.

Middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 5.1 en 5.4 EVRM : de 
bestreden beslissing oordeelt dat de eiser thans opgesloten is in aan 
zijn geestestoestand aangepaste omstandigheden in afwachting van een 
opname in een voor hem geschikte instelling ; met dat oordeel beant-
woordt de bestreden beslissing eisers omstandig in conclusie aange-
voerde verweer niet over het onaangepaste karakter van zijn vasthou-
ding.

4. Artikel 5.1 EVRM bepaalt : “Eenieder heeft recht op persoonlijke 
vrijheid en veiligheid. Niemand mag van zijn vrijheid worden beroofd, 
behalve in een van de navolgende gevallen en langs wettelijke weg : (...) 
e) in het geval van rechtmatige gevangenhouding (...) van geesteszieken 
(...)”.

5. Artikel 5.4 EVRM bepaalt : “Eenieder die door arrestatie of gevan-
genhouding van zijn vrijheid is beroofd heeft het recht voorziening te 
vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettig-
heid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien 
de gevangenhouding onrechtmatig is.”

6. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens blijkt dat :
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— de “rechtmatigheid” niet alleen de gevangenhouding zelf maar ook 
haar verdere tenuitvoerlegging betreft ;

— de gevangenhouding in overeenstemming moet zijn, niet alleen 
met het interne recht maar ook met de limitatief bepaalde gronden van 
artikel 5.1 EVRM teneinde elke vorm van willekeur te voorkomen en er 
een band tussen die gronden en de plaats en wijze waarop de gevangen-
houding geschiedt, moet bestaan ;

— de gevangenhouding op grond van artikel 5.1.e EVRM zowel de 
bescherming van de geesteszieke zelf als van de samenleving beoogt 
en enkel rechtmatig kan zijn wanneer zij in een kliniek, hospitaal of 
andere daartoe geschikte instelling wordt uitgevoerd.

7. Zoals de internering zelf van een geesteszieke noodzakelijk en even-
redig moet zijn, zo ook moet de begane onrechtmatigheid bij de uitvoe-
ring van de interneringsmaatregel evenredig worden gesanctioneerd : 
een onaangepaste verzorging kan een onrechtmatigheid in de zin van 
artikel 5.1.e en 5.4 EVRM opleveren, zonder daarom de invrijheidstelling 
van de geesteszieke te kunnen verantwoorden indien de samenleving 
daardoor in gevaar komt.

8. De bestreden beslissing oordeelt niet alleen zoals het middel weer-
geeft. Het oordeelt ook met eigen redenen en met verwijzing naar de 
redenen van de beroepen beslissing dat de voorwaarden van eisers reclas-
sering niet vervuld zijn en dat : “(…) uit de bestanddelen van de zaak te 
besluiten is dat de geestestoestand van de [eiser] niet voldoende verbe-
terd is en dat er zich geen mogelijkheid van weder-aanpassing afte-
kent die voor de maatschappij voldoende waarborgen zou bieden tegen 
gevaar.” Met die redenen geeft de bestreden beslissing te kennen dat 
eisers invrijheidstelling een gevaar zou betekenen voor de samenleving 
en daarom niet kan worden toegestaan.

Aldus beoordeelt de bestreden beslissing de evenredigheid van de 
verzochte invrijheidstelling met de belangen van de samenleving om tot 
het besluit te komen dat die belangen vereisen dat de eiser niet in vrij-
heid wordt gesteld. Hierdoor is de beslissing regelmatig met redenen 
omkleed en naar recht verantwoord. De bestreden beslissing hoeft bijge-
volg niet te antwoorden op het doelloos verweer met betrekking tot de 
geschiktheid van de instelling waarin de eiser thans vastgehouden is. 

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

5 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advocaat-
generaal. — Advocaat : de heer Verpoorten (bij de balie te Turnhout).
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N° 582

2o kamer — 5 november 2013
(P.13.1701.N)

1o reCHtBanken. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — Hof van 
BeroeP. — maGIStraat van Het Hof van BeroeP. — LID van De kamer van InBe-
SCHULDIGInGSteLLInG. — UItSPraak In toePaSSInG van artIkeL 136ter wetBoek 
van StrafvorDerInG. — toeZICHt oP Het onDerZoek Door De kamer van InBe-
SCHULDIGInGSteLLInG. — ZeLfDe maGIStraat DIe In DeZeLfDe Zaak oorDeeLDe 
over De voorLoPIGe HeCHtenIS. — wettIGHeID.

2o reCHterLIJke orGanISatIe. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — 
Hof van BeroeP. — maGIStraat van Het Hof van BeroeP. — LID van De kamer 
van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — UItSPraak In toePaSSInG van artIkeL 136ter 
wetBoek van StrafvorDerInG. — toeZICHt oP Het onDerZoek Door De kamer 
van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — ZeLfDe maGIStraat DIe In DeZeLfDe Zaak 
oorDeeLDe over De voorLoPIGe HeCHtenIS. — wettIGHeID.

3o onDerZoekSGereCHten. — kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — 
UItSPraak In toePaSSInG van artIkeL 136ter wetBoek van StrafvorDerInG. 
— toeZICHt oP Het onDerZoek Door De kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. 
— voorwaarDen.

4o voorLoPIGe HeCHtenIS. — aLLerLeI. — kamer van InBeSCHULDIGInG-
SteLLInG. — UItSPraak In toePaSSInG van artIkeL 136ter wetBoek van Straf-
vorDerInG. — toeZICHt oP Het onDerZoek Door De kamer van InBeSCHULDI-
GInGSteLLInG. — oPenBaar mInISterIe. — Geen aanHanGIGmakInG BInnen De 
termIJn van ZeS maanDen. — GevoLG.

5o oPenBaar mInISterIe. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — kamer 
van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — UItSPraak In toePaSSInG van artIkeL 136ter 
wetBoek van StrafvorDerInG. — toeZICHt oP Het onDerZoek Door De kamer 
van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — Geen aanHanGIGmakInG BInnen De termIJn 
van ZeS maanDen. — GevoLG.

6o StrafvorDerInG. — reDeLIJke termIJn. — aLGemeen. — DUUr van De 
voorLoPIGe HeCHtenIS. — vorDerInG tot HanDHavInG van De voorLoPIGe HeCH-
tenIS GeSteUnD oP DeZeLfDe feIteLIJke GeGevenS. — toePaSSInG.

7o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — StrafZaken. — reDeLIJke termIJn. — aLGemeen. — 
DUUr van De voorLoPIGe HeCHtenIS. — vorDerInG tot HanDHavInG van De voor-
LoPIGe HeCHtenIS GeSteUnD oP DeZeLfDe feIteLIJke GeGevenS. — toePaSSInG.

8o onDerZoekSGereCHten. — voorLoPIGe HeCHtenIS. — HanDHavInG. — 
reDeLIJke termIJn. — overSCHrIJDInG. — onaantaStBare BeoorDeLInG.

9o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 5. — artIkeL 5.3. — voorLoPIGe HeCHtenIS. — HanDHavInG. — reDe-
LIJke termIJn. — overSCHrIJDInG. — onDerZoekSGereCHt. — onaantaStBare 
BeoorDeLInG.

10o voorLoPIGe HeCHtenIS. — HanDHavInG. — artIkeL 5.3 evrm. — 
reDeLIJke termIJn. — overSCHrIJDInG. — onDerZoekSGereCHt. — onaantaSt-
Bare BeoorDeLInG.
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11o onaantaStBare BeoorDeLInG Door De feItenreCHter. — voor-
LoPIGe HeCHtenIS. — HanDHavInG. — artIkeL 5.3 evrm. — reDeLIJke termIJn. 
— overSCHrIJDInG. — onDerZoekSGereCHt. — onaantaStBare BeoorDeLInG.

12o CaSSatIeBeroeP. — StrafZaken. — BeSLISSInGen vatBaar voor 
CaSSatIeBeroeP. — StrafvorDerInG. — BeSLISSInGen UIt HUn aarD nIet 
vatBaar voor CaSSatIeBeroeP –onDerZoekSGereCHten. — kamer van InBe-
SCHULDIGInGSteLLInG. — artIkeL 136ter Sv. — UItSPraak over Het verLooP 
van Het StrafonDerZoek. — Geen UItSPraak over De reGeLmatIGHeID van De 
reCHtSPLeGInG. — ontvankeLIJkHeID.

1o en 2o Geen enkele wettelijke bepaling belet dat een magistraat van het hof 
van beroep, die voordien in dezelfde zaak als lid van de kamer van inbe-
schuldigingstelling over de voorlopige hechtenis heeft geoordeeld, opnieuw 
oordeelt over de voorlopige hechtenis in het kader van de controle ex 
artikel 136ter Wetboek van Strafvordering  (1). (Art. 136ter, Wetboek van 
Strafvordering)

3o, 4o en 5o De bepalingen van artikel 136ter, § 1 en 2, Wetboek van Straf-
vordering verlenen aan de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegd-
heid om kennis te nemen van zaken waarin de inverdenkinggestelde zich 
in voorlopige hechtenis bevindt en waarover binnen de zes maanden na de 
aanhouding geen regeling van de rechtspleging plaatsvond waaruit volgt 
dat de kamer van inbeschuldigingstelling slechts tot de controle, bepaald in 
artikel 136ter voornoemd, overgaat nadat zes maanden verstreken zijn sinds 
het verlenen van het bevel tot aanhouding ; deze bepalingen houden niet 
in dat wanneer de procureur des Konings de zaak niet binnen deze termijn 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig heeft gemaakt, de 
aangehoudene na zes maanden in vrijheid moet worden gesteld. (Art. 136ter 
Wetboek van Strafvordering)

6o en 7o De enkele omstandigheid dat een inverdenkinggestelde gedurende een 
lange periode van zijn vrijheid is beroofd of dat het openbaar ministerie 
zijn vordering tot handhaving van de voorlopige hechtenis blijft steunen 
op dezelfde feitelijke gegevens, levert geen overschrijding van de redelijke 
termijn op.

8o, 9o, 10o en 11o Het onderzoeksgerecht dat over de handhaving van de voor-
lopige hechtenis uitspraak doet, oordeelt onaantastbaar in feite of op het 
tijdstip van zijn beslissing de redelijke termijn waarbinnen een aangehouden 
persoon krachtens artikel 5.3 EVRM het recht heeft te worden berecht of 
hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, al dan niet overschreden 
is. (Art. 5.3 EVRM)

12o Het arrest dat met toepassing van artikel 136ter Wetboek van Strafvor-
dering uitspraak doet over het verloop van het strafonderzoek, maar geen 
toepassing maakt van artikel 235bis van hetzelfde wetboek is geen eindbe-
slissing noch een uitspraak als bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek 
van Strafvordering. (Artt. 136ter, 235bis en 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering)

(t.)

  (1) Zie Cass. 2 november 2010, AR P.10.1645.N, AC 2010, nr. 649.

ARREST-2013-11.indb   2331 30/08/14   10:19



2332 ARRESTEN VAN CASSATIE 5.11.13 - N° 582

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 oktober 2013.

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

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest doet met toepassing van artikel 136ter Wetboek van 
Strafvordering, onder meer uitspraak over het verloop van het straf-
onderzoek. Het maakt geen toepassing van artikel 235bis van hetzelfde 
wetboek. Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing noch een uitspraak 
als bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet 
ontvankelijk.

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 151 
Grondwet : twee van de raadsheren die het arrest hebben gewezen, 
maakten deel uit van de zetel die op 8 oktober 2013 eisers voorlopige 
hechtenis hebben gehandhaafd ; vermits de kamer van inbeschuldiging-
stelling impliciet oordeelt over de regelmatigheid van de rechtspleging 
wanneer zij uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hech-
tenis, kan zij niet onafhankelijk oordelen wanneer dezelfde leden van die 
kamer later uitspraak doen met toepassing van artikel 136ter Wetboek 
van Strafvordering ; minstens wordt de schijn gewekt dat een onafhan-
kelijke en onpartijdige beoordeling onmogelijk is.

3. Artikel 6.1 EVRM en artikel 149 Grondwet zijn niet van toepassing 
voor de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrond-
heid van de strafvordering. 

In zoverre het middel schending van die bepalingen aanvoert, faalt het 
naar recht.

4. Geen enkele wettelijke bepaling belet dat een magistraat van het 
hof van beroep, die voordien in dezelfde zaak als lid van de kamer van 
inbeschuldigingstelling over de voorlopige hechtenis heeft geoordeeld, 
opnieuw oordeelt over de voorlopige hechtenis in het kader van de 
controle ex artikel 136ter Wetboek van Strafvordering. 

In zoverre faalt het middel naar recht.
5. Voor het overige heeft het middel betrekking op een beslissing waar-

voor het cassatieberoep niet ontvankelijk is en houdt het geen verband 
met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep daartegen, zodat het 
geen antwoord behoeft.
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Tweede middel

6. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 149 
Grondwet en artikel 136ter Wetboek van Strafvordering : het arrest beveelt 
eisers invrijheidstelling niet, maar beantwoordt zijn verweer niet over het 
feit dat er binnen de wettelijke termijn van zes maanden geen evaluatie 
heeft plaatsgevonden van de regelmatigheid van het onderzoek, zodat hij 
in vrijheid moest gesteld worden ; de niet-naleving van die termijn heeft 
de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde voor gevolg. 

7. Artikel 6.1 EVRM en artikel 149 Grondwet zijn niet van toepassing 
voor de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrond-
heid van de strafvordering. 

In zoverre het middel schending van die bepalingen aanvoert, faalt het 
naar recht.

8. Artikel 136ter, § 1 en § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalt : 

 “§ 1. Met uitzondering van de bij artikel 22, tweede lid, van de wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis bedoelde zaken, neemt 
de kamer van inbeschuldigingstelling kennis van alle zaken waarin de 
inverdenkinggestelde zich in voorlopige hechtenis bevindt en waar-
over de raadkamer, wat de regeling van de rechtspleging betreft, geen 
uitspraak heeft gedaan binnen zes maanden te rekenen van het verlenen 
van het bevel tot aanhouding.

§ 2. Op verzoek van de inverdenkinggestelde, aanhangig gemaakt 
door een op de griffie van het hof van beroep neergelegd verzoekschrift, 
neemt de kamer van inbeschuldigingstelling kennis van de bij artikel 22, 
tweede lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech-
tenis bedoelde zaken waarin de inverdenkinggestelde zich in voorlopige 
hechtenis bevindt en waarover de raadkamer, wat de regeling van de 
rechtspleging betreft, geen uitspraak heeft gedaan binnen zes maanden 
te rekenen van het verlenen van het bevel tot aanhouding.”

9. Deze bepalingen verlenen aan de kamer van inbeschuldigingstel-
ling de bevoegdheid om kennis te nemen van zaken waarin de inverden-
kinggestelde zich in voorlopige hechtenis bevindt en waarover binnen 
de zes maanden na de aanhouding geen regeling van de rechtspleging 
plaatsvond. Hieruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
slechts tot de controle, bepaald in artikel 136ter voornoemd, overgaat 
nadat zes maanden verstreken zijn sinds het verlenen van het bevel tot 
aanhouding. Deze bepalingen houden niet in dat wanneer de procureur 
des Konings de zaak niet binnen deze termijn voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling aanhangig heeft gemaakt, de aangehoudene na zes 
maanden in vrijheid moet worden gesteld.

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

10. Het arrest oordeelt dat :

— “Uit de inzage van het voorliggend strafdossier en het debat gevoerd 
ter terechtzitting, blijkt dat het gerechtelijk onderzoek tot op heden 
een goed verloop heeft gekend en dat het onderzoek steeds op een dili-
gente manier werd gevoerd(…)” ;

ARREST-2013-11.indb   2333 30/08/14   10:19



2334 ARRESTEN VAN CASSATIE 5.11.13 - N° 582

 — “(…) de rechtspleging tot op heden een normaal verloop heeft gekend 
en het onderzoek zonder onverantwoorde vertraging is geschied” ;

— “na onderzoek overeenkomstig artikel 136ter Sv. omtrent het 
verloop van het gerechtelijk onderzoek, [het hof van beroep], kamer van 
inbeschuldigingstelling, terzake geen redenen ontwaart dewelke tot een 
wijzigende beslissing omtrent de voorlopige hechtenis zouden kunnen 
nopen”.

Aldus oordeelt het arrest dat het onderzoek regelmatig is verlopen, 
ook al zijn meer dan zes maanden verlopen sinds eisers aanhouding en 
dat de eiser niet in vrijheid moet worden gesteld. Hierdoor beantwoordt 
het arrest eisers verweer en is de beslissing naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Derde middel

11. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM en 
artikel 136ter Wetboek van Strafvordering : op de rechtszitting van 
15 oktober 2013 werden de onderzoeksrechter en de advocaat-generaal 
gehoord ; hun verklaringen verschaften de eiser geen verduidelijking 
over het voortduren van het onderzoek en zijn hechtenis ; het proces-
verbaal van de rechtszitting bevestigt de zeer oppervlakkige benadering 
van de verslaggeving ; door hem essentiële informatie te ontzeggen kan 
de eiser zijn verdediging niet aanpassen en worden zijn rechten miskend.

12. Het middel dat betrekking heeft op een beslissing waarvoor het 
cassatieberoep niet ontvankelijk is en dat geen verband houdt met de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.

Vierde middel

13. Het middel voert schending aan van de artikelen 5.3 en 6.1 EVRM, 
alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de redelijke 
termijn : hoewel het openbaar ministerie steunt op een strafonderzoek 
dat minstens in september 2011 werd geopend en waaraan drie jaren 
bijzondere onderzoeksmethoden voorafgingen, blijft het zich steeds op 
dezelfde elementen beroepen om de verlenging van eisers voorlopige 
hechtenis te vorderen ; doordat het openbaar ministerie zijn vordering 
niet actualiseert komt de redelijke termijn, ook voor de voorlopige 
hechtenis, in het gedrang ; de eiser verleent sinds zijn aanhouding zijn 
medewerking aan het onderzoek zodat een aanhouding van ongeveer 
acht maanden, op het ogenblik dat het Hof zal oordelen, de toets van het 
supranationaal recht niet doorstaat.

14. De enkele omstandigheid dat een inverdenkinggestelde gedurende 
een lange periode van zijn vrijheid is beroofd of dat het openbaar minis-
terie zijn vordering tot handhaving van de voorlopige hechtenis blijft 
steunen op dezelfde feitelijke gegevens, levert geen overschrijding van 
de redelijke termijn op.

In zoverre faalt het middel naar recht. 
15. Het onderzoeksgerecht dat over de handhaving van de voorlopige 

hechtenis uitspraak doet, oordeelt onaantastbaar in feite of op het tijd-
stip van zijn beslissing de redelijke termijn waarbinnen een  aangehouden 
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persoon krachtens artikel 5.3 EVRM het recht heeft te worden berecht 
of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, al dan niet over-
schreden is. 

In zoverre het middel opkomt tegen dat oordeel is het niet ontvanke-
lijk.

16. Voor het overige verplicht het middel tot een onderzoek van feiten, 
waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, en is het evenmin ontvanke-
lijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

17. 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 tot de kosten.

5 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Maffei, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Hecke (bij de balie te Gent).

N° 583

2o kamer — 5 november 2013
(P.13.1727.N)

1o UItLeverInG. — UItLeverInGSwet 1874. — PaSSIeve UItLeverInG. — 
DUBBeLe StrafBaarSteLLInG. — BeoorDeLInG Door De reCHter van De aanGe-
ZoCHte Staat. — omvanG. — ProvoCatIe vanweGe De BUItenLanDSe overHeID. 
— nIet-ontvankeLIJkHeID In BeLGIë van De StrafvorDerInG weGenS Provo-
CatIe. — GevoLG.

2o onDerZoekSGereCHten. — UItLeverInG. — DUBBeLe StrafBaarSteL-
LInG. — BeoorDeLInG Door De reCHter van De aanGeZoCHte Staat. — omvanG. 
— ProvoCatIe vanweGe De BUItenLanDSe overHeID. — nIet-ontvankeLIJkHeID 
In BeLGIë van De StrafvorDerInG weGenS ProvoCatIe. — GevoLG.

1o en 2o De omstandigheid dat de feiten waarvoor de uitlevering wordt 
gevraagd, zouden opgeleverd zijn door provocatie vanwege de buitenlandse 
overheid, waardoor naar Belgisch recht de strafvordering niet ontvankelijk 
is, doet geen afbreuk aan het vereiste van de dubbele strafbaarstelling ; die 
omstandigheid ontneemt de feiten immers hun strafbaar karakter in België 
niet  (1).

(o.)

  (1) Cass. 20 augustus 2013, AR P.13.1470.N, Juristenkrant 6 november 2013, p. 3.
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arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest nr. 3622 van het hof 
van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 oktober 
2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. In strafzaken kan een partij, in de regel, krachtens artikel 438 
Wetboek van Strafvordering geen tweede maal tegen dezelfde beslissing 
cassatieberoep instellen, ook al is het tweede cassatieberoep ingesteld 
voor de verwerping van het eerste.

2. De eiser heeft vanuit de gevangenis cassatieberoep ingesteld op 
23 oktober 2013. Eisers raadsman heeft ter griffie cassatieberoep inge-
steld op 24 oktober 2013. Dit laatste cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Middel

3. Het middel voert miskenning aan van de motiveringsverplichting : 
als antwoord op eisers verweer dat de feiten waarvoor de uitlevering 
wordt gevraagd in België niet strafbaar zijn omdat zij werden uitgelokt 
in de zin van artikel 30 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, 
zodat niet voldaan is aan het vereiste van dubbele strafbaarstelling, 
oordeelt het arrest, enerzijds, dat het niet aan de Belgische onderzoeks-
gerechten behoort enig oordeel te vellen over de grond van de zaak in het 
kader van de exequaturprocedure van een buitenlands bevel tot aanhou-
ding, anderzijds, dat er in casu klaarblijkelijk sprake is van een overeen-
komstig de Amerikaanse wetgeving regelmatige infiltratie, eerder dan 
van een beweerde politionele provocatie ; met die laatste reden oordeelt 
het arrest wel over de grond van de zaak ; die redenen zijn tegenstrijdig.

4. Wanneer de onderzoeksgerechten, in het geval van een verzoek tot 
uitlevering, uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van een door een 
buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding of een gelijkwaar-
dige titel, gaan zij, met eerbiediging van het recht van verdediging, na of 
de overgelegde titel aan de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten 
inzake uitlevering voldoet.

5. Krachtens artikel 1, § 2, eerste lid, Uitleveringswet 1874 kunnen 
alleen grond voor uitlevering opleveren, de feiten die volgens de Belgi-
sche en de buitenlandse wet strafbaar zijn met een vrijheidsstraf waarvan 
de maximumduur groter is dan één jaar. Het staat aan de onderzoeksge-
rechten na te gaan of die algemene uitleveringsvoorwaarde is vervuld.
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6. De omstandigheid dat de feiten waarvoor de uitlevering wordt 
gevraagd, zouden opgeleverd zijn door provocatie vanwege de buiten-
landse overheid, waardoor naar Belgisch recht de strafvordering niet 
ontvankelijk is, doet geen afbreuk aan het vereiste van de dubbele straf-
baarstelling. Die omstandigheid ontneemt de feiten immers hun straf-
baar karakter in België niet.

7. De reden dat de Belgische onderzoeksgerechten niet te oordelen 
hebben over de grond van de zaak, samen genomen met de redenen 
waarbij het arrest vaststelt dat voor alle feiten waarvoor eisers uitle-
vering wordt gevraagd aan het vereiste van de dubbele strafbaarstelling 
is voldaan, schraagt de beslissing de tenuitvoerlegging van het buiten-
lands bevel tot aanhouding toe te staan.

8. Het oordeel van het arrest dat er bovendien geen sprake is van poli-
tionele provocatie maar van een regelmatige infiltratie, betreft een 
overtollige reden die de hiervoor vermelde redenen onaangetast laat. 

9. De aangevoerde tegenstrijdigheid kan de eiser niet grieven.
Het middel is niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

10. 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 eiser tot de kosten van de cassatieberoepen.

5 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mary (bij de 
balie te Brussel).

N° 584

2o kamer — 5 november 2013
(P.12.1824.N)

1o StrafvorDerInG. — DoUane en aCCIJnZen. — reCHtSPLeGInG voor Het 
Hof van CaSSatIe. — tranSaCtIe. — afSLUIten en UItvoeren van tranSaCtIe 
tIJDenS De reCHtSPLeGInG. — GevoLG.

2o DoUane en aCCIJnZen. — StrafvorDerInG. — reCHtSPLeGInG voor Het 
Hof van CaSSatIe. — tranSaCtIe. — afSLUIten en UItvoeren van tranSaCtIe 
tIJDenS De reCHtSPLeGInG. — GevoLG.

3o CaSSatIeBeroeP. — StrafZaken. — BeSLISSInGen vatBaar voor 
CaSSatIeBeroeP. — StrafvorDerInG. — aLLerLeI. — DoUane en aCCIJnZen. — 
reCHtSPLeGInG voor Het Hof van CaSSatIe. — tranSaCtIe. — afSLUIten en 
UItvoeren van tranSaCtIe tIJDenS De reCHtSPLeGInG. — GevoLG.
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1o en 2o Een tijdens de rechtspleging voor het Hof tussen de vervolgende 
partij en de eiser in cassatie gesloten en uitgevoerde transactie in de zin van 
artikel 263 AWDA heeft ten aanzien van de eiser het verval van de strafvor-
dering tot gevolg zodat de ten aanzien van eiser genomen beslissing op de 
strafvordering zonder uitwerking blijft en het cassatieberoep geen bestaans-
reden meer heeft.

3o Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de vervolgende partij en de eiser in cassatie tijdens de rechtspleging voor 
het Hof een transactie in de zin van artikel 263 AWDA hebben gesloten en 
uitgevoerd, stelt het Hof het verval van de strafvordering vast zodat de ten 
aanzien van eiser genomen beslissing op de strafvordering zonder uitwer-
king blijft en het cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft.

(CLeanInG maSterS n.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 11 oktober 2012.

De eisers voeren geen middel aan.

De eiseres I doet afstand van haar cassatieberoep.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
verweerder en de eisers II tijdens de rechtspleging voor het Hof een 
transactie in de zin van artikel 263 AWDA hebben gesloten en uitge-
voerd.

Die transactie heeft ten aanzien van de eisers II het verval van de 
strafvordering tot gevolg. Bijgevolg blijft de ten aanzien van die eisers 
genomen beslissing op de strafvordering zonder uitwerking.

De cassatieberoepen II hebben geen bestaansreden meer.

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep I.

Stelt vast dat de strafvordering ten aanzien van de eisers II vervallen 
is zodat het bestreden arrest, wat de beslissing op die strafvordering 
betreft, ten aanzien van hen zonder uitwerking blijft.

Beveelt dat van dit arrest zal melding worden gemaakt op de kant van 
het bestreden arrest.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
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5 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Timperman, advocaat-generaal.

N° 585

2o kamer — 6 november 2013
(P.12.1905.F)

wetten. DeCreten. orDonnantIeS. BeSLUIten. — werkInG In 
De tIJD en In De rUImte. — toePaSSInG van De Strafwet In De tIJD. 
— Strafwet. — BeGInSeL van De terUGwerkenDe kraCHt van De GUnStIGer 
Strafwet. — toePaSSInG met terUGwerkenDe kraCHt. — BeGrIP.

Een rechtsregel heeft terugwerkende kracht wanneer hij wordt toegepast op 
een toestand die dateert van vóór zijn inwerkingtreding.

(f.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is in het Duits gesteld en is gericht tegen het in die 
taal gewezen vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te 
Eupen van 24 oktober 2012.

Bij beschikking van 27 november 2012 heeft de eerste voorzitter van 
het Hof bevolen dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans 
zal worden gevoerd.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

De snelheidsovertreding die de eiser ten laste is gelegd, werd op 
13 februari 2011 door een politievoertuig gemeten met behulp van een 
snelheidsmeter waarmee het was uitgerust, en getoetst met een radar-
toestel dat op grond van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 was 
goedgekeurd.

De eiser voert aan dat op de dag van de vaststelling, de goedkeuring en 
de ijking van het betreffende toestel werden geregeld door een besluit 
van 12 oktober 2010 dat, omdat het hogere eisen stelt dan het voor-
gaande, toegepast had moeten worden overeenkomstig het beginsel van 
de terugwerkende kracht van de meest gunstige strafwet.
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Krachtens artikel 20 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 
betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoe-
stellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betref-
fende de politie over het wegverkeer, blijven de modelgoedkeuringen die 
werden afgeleverd vóór de inwerkingtreding van dit besluit, geldig tot 
op hun vervaldatum.

Een rechtsregel heeft terugwerkende kracht wanneer ze wordt toege-
past op een toestand die dateert van vóór haar inwerkingtreding.

De eiser, die om de toepassing verzoekt van het koninklijk besluit van 
12 oktober 2010, voor de beoordeling van de regelmatigheid van een op 
13 februari 2011 geleverd bewijs, streeft dus geen retroactieve toepassing 
van een wet na.

Het voorwerp van zijn betwisting is dus of het toestel dat heeft gediend 
om de snelheidsmeter te toetsen, moest worden goedgekeurd en geijkt 
volgens de regels van het eerste of van het tweede besluit.

De Koning heeft de aangelegenheid geregeld met de overgangsmaat-
regel die in het voormelde artikel 20 is bepaald. Daarin wordt de periode 
vastgesteld tot het einde waarvan de gevolgen van de opgeheven regle-
mentering nog zullen blijven voortbestaan.

Door die bepaling in acht te nemen weigeren de appelrechters niet om 
met terugwerkende kracht een wet toe te passen, vermits hun beslissing 
een ander voorwerp heeft.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing bevat geen enkele onwet-
tigheid die de eiser zou kunnen benadelen.

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

6 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Barth (bij de balie te Eupen).
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N° 586

2o kamer — 6 november 2013
(P.12.2057.F)

weGverkeer. — weGverkeerSreGLement van 01-12-1975. — reGLe-
mentSBePaLInGen. — artIkeL 8. — artIkeL 8.3, tweeDe LID. — kwIJtraken van 
De ControLe over ZIJn voertUIG. — foUtIef karakter.

Het feit dat een bestuurder zijn voertuig niet voortdurend onder controle 
heeft, is als dusdanig een fout, zonder dat de feitenrechter daarenboven de 
handeling of de vergissing moet omschrijven waardoor de controle over het 
voertuig werd kwijtgeraakt  (1). (Art. 8.3, tweede lid, Wegverkeersregle-
ment)

(B. e.a. t. aXa BeLGIUm n.v. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van 
de correctionele rechtbank te Nijvel, op 22 november 2012 op verwijzing 
gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 2 november 2011.

De eiser voert vier middelen aan en de eiseres voert één middel aan, 
ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiser

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op 
de strafvordering, de eiser schuldig verklaart en de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling beveelt

Eerste middel

De eiser verwijt het vonnis dat het beslist dat het kwijtraken van de 
controle over zijn voertuig een fout is die zijn aansprakelijkheid in het 
gedrang brengt. Hij voert aan dat die beslissing niet naar recht verant-
woord is omdat de rechtbank niet heeft vastgesteld dat de eiser door een 
fout de controle over zijn voertuig is kwijtgeraakt.

Het feit dat een bestuurder zijn voertuig niet voortdurend onder 
controle heeft, is als dusdanig een fout, zonder dat de feitenrechter daar-
enboven de handeling of de vergissing moet omschrijven waardoor de 
controle over het voertuig werd kwijtgeraakt.

  (1) Zie Cass. 6 juli 1936, AR P.94.1294.F, Pas. 1936, I, p. 333.
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De appelrechters, die de redenen opgeven waarom noch de weersom-
standigheden of de zichtbaarheid, noch de toestand van de rijbaan, de 
fout van een derde of de staat van het voertuig, verantwoorden dat hij 
van de weg is afgeraakt, schrijven dat naar recht toe aan een foutieve 
tekortkoming op de algemene regel die vereist dat iedere bestuurder 
zijn voertuig voortdurend onder controle moet hebben.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Cassatieberoep van de eiseres

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die de eerste vier verweerders tegen haar 
hebben ingesteld

Eerste middel

Het feit dat een bestuurder zijn voertuig niet voortdurend onder 
controle heeft is als dusdanig een fout, tenzij die bestuurder een recht-
vaardigingsgrond aanvoert waarvan hij het bestaan niet hoeft te 
bewijzen omdat hij die grond aannemelijk maakt.

Wanneer dit verweer niet geloofwaardig is, wat volgens het vonnis het 
geval is, dient de vervolgende partij dus niet het tegendeel te bewijzen.

Met de middelen die hierboven zijn samengevat in antwoord op de 
eerste twee middelen van de eiser, oordelen de feitenrechters dat, aange-
zien er geen rechtvaardigingsgrond is, het kwijtraken van de controle 
over het voertuig beschouwd moet worden als het gebrek aan voorzich-
tigheid en voorzorg dat de bewezen verklaarde telastleggingen oplevert.

De correctionele rechtbank verantwoordt haar beslissing dus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de 

burgerlijke rechtsvordering van G. F. tegen de naamloze vennootschap 
Chartis Europe.

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

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot drie vierde van de kosten van haar cassatie-

beroep en de tweede verweerder tot het overige vierde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Nijvel, zitting houdende in hoger beroep, anders samengesteld.

6 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer De Groote (bij de balie te Brussel), mevr. Geinger en de heer Mahieu.
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N° 587

2o kamer — 6 november 2013
(P.12.2089.F)

1o verJarInG. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — StUItInG. — DaaD 
van onDerZoek of van vervoLGInG. — BeGrIP.

2o StrafvorDerInG. — verJarInG. — StUItInG. — DaaD van onDerZoek of 
van vervoLGInG. — BeGrIP.

1o en 2o De daad waarmee een onderzoeksrechter de speurders vraagt een 
lijst op te maken van de in het dossier vergaarde gegevens, toont aan dat 
die magistraat de zaak in staat van wijzen heeft willen brengen en wordt 
beschouwd als een daad van onderzoek of van vervolging die de verjaring 
stuit ; het doet niet ter zake of er aan dat verzoek al dan niet gevolg is 
gegeven  (1). (Art. 22, eerste lid,, Voorafgaande Titel Wetboek van Straf-
vordering)

(H.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, correctionele kamer, van 9 november 2012. 

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Het middel verwijt het bestreden arrest dat het oordeelt dat de verja-
ring door een onderzoekshandeling is gestuit, hoewel die handeling 
niet tot doel had bewijzen te vergaren en, aangezien ze zonder gevolg 
is gebleven, geen gevolgen heeft gehad voor het in staat van wijzen 
brengen van de zaak. 

Artikel 22, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 
bepaalt dat de verjaring van de strafvordering slechts wordt gestuit door 
daden van onderzoek of van vervolging, verricht binnen de in artikel 21 
van die wet bepaalde termijn.

De akte waarmee een onderzoeksrechter verzoekt een lijst op te 
maken van de vergaarde gegevens, toont aan dat die magistraat de zaak 
in staat van wijzen heeft willen brengen. Het doet niet ter zake of er aan 
dat verzoek al dan niet gevolg is gegeven.

  (1) Zie Cass. 4 dec. 1973, AC 1974, nr. 382.
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De appelrechters, die geoordeeld hebben dat de feiten, gesteld dat ze 
bewezen zijn, de uitvoering zouden zijn van één en hetzelfde misdadig opzet 
en dat het laatste feit op 27 november 2003 zou zijn gepleegd, stellen vast 
dat de verjaring van de strafvordering was gestuit door een regelmatig 
verrichte handeling van de onderzoeksrechter om de zaak in staat van 
wijzen te brengen, met name door een kantschrift van 15 juli 2008 waarbij 
die magistraat de speurders herinnert aan het vorige kantschrift van 
8 september 2006, waarin hun gevraagd werd een synthese te maken van 
de elementen van de zaak en om de huidige toestand opnieuw te bekijken.

Het arrest verantwoordt zijn beslissing dus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
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 tot de kosten.

6 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Colmant (bij de balie te Bergen).

N° 588

2o kamer — 6 november 2013
(P.13.1635.F)

1o vonnISSen en arreSten. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — 
reDenen. — StrafUItvoerInGSreCHtBank. — vraaG om eLektronISCH toeZICHt. 
— afStanD. — teGenStrIJDIGHeID tUSSen De vermeLDInGen In Het vonnIS en In 
Het ProCeS-verBaaL van De reCHtSZIttInG. — SCHenDInG van artIkeL 149 van 
De GronDwet.

2o GronDwet. — GronDwet 1994 (art.100 tot eInDe). — artIkeL 149. 
— reDenen van De vonnISSen en arreSten. — StrafUItvoerInGSreCHtBank. 
— vraaG om eLektronISCH toeZICHt. — afStanD. — teGenStrIJDIGHeID tUSSen 
De vermeLDInGen In Het vonnIS en In Het ProCeS-verBaaL van De reCHtSZIt-
tInG. — GevoLG.

3o StrafUItvoerInG. — StrafUItvoerInGSreCHtBank. — vraaG om eLek-
tronISCH toeZICHt. — afStanD. — teGenStrIJDIGHeID tUSSen De vermeLDInGen 
In Het vonnIS en In Het ProCeS-verBaaL van De reCHtSZIttInG. — SCHenDInG 
van artIkeL 149 van De GronDwet.

1o, 2o en 3o De geschriften in het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank en 
in het proces-verbaal van de rechtszitting inzake de afstand door de veroor-
deelde van zijn verzoek om elektronisch toezicht, hebben dezelfde authen-
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tieke waarde ; de rechter schendt artikel 149 van de Grondwet wanneer het 
Hof niet kan vaststellen welk geschrift doorslaggevend is en dus evenmin het 
bestaan kan nagaan van de reden die de afwijzing van de vraag om elektro-
nisch toezicht op een gemis aan bestaansreden grondt.

(r.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Luik van 4 oktober 2013.

De eiser voert een grief aan in een nota die op de griffie van het Hof is 
ingekomen op 21 oktober 2013.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
Op de rechtszitting van 6 november 2013 heeft de eiser een nota 

neergelegd in antwoord op de mondelinge conclusie van het openbaar 
ministerie

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Naar luid van artikel 97, § 1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, worden 
de cassatiemiddelen voorgesteld in een memorie die op de griffie van 
het Hof moet toekomen ten laatste op de vijfde dag na de datum van het 
cassatieberoep.

Aangezien het cassatieberoep is ingesteld op 8 oktober 2013, vermag 
het Hof geen acht te slaan op het geschrift dat buiten de voorgeschreven 
termijn is ingekomen.

Ambtshalve middel : schending van artikel 149 van de Grondwet
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat er bij de strafuit-

voeringsrechtbank een vraag tot elektronisch toezicht aanhangig is 
gemaakt.

Het proces-verbaal van de rechtszitting van de rechtbank van 
30 september 2013 vermeldt dat de veroordeelde op de rechtszitting 
heeft ingestemd met de algemene en bijzondere voorwaarden die hem 
werden uiteengezet, dat zijn raadsman om de toepassing heeft verzocht 
van artikel 59 Wet Strafuitvoering en dat de eiser, in het kader van de 
procedure van elektronisch toezicht, heeft ingestemd met drie verloven 
per kwartaal.

Het proces-verbaal vermeldt niet dat de veroordeelde afstand heeft 
gedaan van zijn verzoek. De hierboven vermelde gegevens duiden erop 
dat hij zijn verzoek verder heeft uitgewerkt en niet dat hij ervan heeft 
afgezien.

Het bestreden vonnis zet uiteen dat de veroordeelde op dezelfde zitting 
heeft verklaard dat hij “niet volhardt in zijn verzoek”. De strafuitvoe-
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ringsrechtbank heeft daaruit afgeleid dat het verzoek geen bestaans-
reden meer had.

De vermelding volgens welke de eiser van zijn verzoek afstand heeft 
gedaan, wordt tegengesproken door de vermeldingen waaruit alleen 
blijkt dat hij zijn verzoek is blijven uitwerken.

Aangezien de geschriften in het vonnis en in het proces-verbaal van 
de rechtszitting op dat punt dezelfde authentieke waarde hebben, kan 
het Hof niet vaststellen welk geschrift hier doorslaggevend is en dus 
evenmin het bestaan nagaan van de reden die de afwijzing van het 
verzoek tot elektronisch toezicht op een gemis aan belang grondt. 

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 Luik, anders 

samengesteld.

6 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Hissel (bij de balie te 
Luik).

N° 589

1o kamer — 7 november 2013
(C.10.0286.N)

1o BewIJS. — BUrGerLIJke Zaken. — aLLerLeI. — DeSkUnDIGenonDer-
Zoek. — eUroPeSe UnIe. — UItvoerInG GeDeeLteLIJk In anDere LIDStaat. — 
oPDraCHt van De reCHter. — ProCeDUre. 

2o DeSkUnDIGenonDerZoek. — BUrGerLIJke Zaken. — eUroPeSe UnIe. — 
UItvoerInG GeDeeLteLIJk In anDere LIDStaat. — oPDraCHt van De reCHter. 
— ProCeDUre. 

3o eUroPeSe UnIe. — aLLerLeI. — BewIJS. — BUrGerLIJke Zaken. — 
DeSkUnDIGenonDerZoek. — UItvoerInG GeDeeLteLIJk In anDere LIDStaat. — 
oPDraCHt van De reCHter. — ProCeDUre. 

1o, 2o en 3o De artikelen 1, lid 1, sub b, en 17 van de verordening (EG) nr. 
1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen 
de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burger-
lijke en handelszaken, moeten aldus worden uitgelegd dat het gerecht van 
een lidstaat dat verlangt dat de handeling tot het verkrijgen van bewijs 
waarmee een deskundige is belast, wordt verricht op het grondgebied van 
een andere lidstaat, niet noodzakelijkerwijs gehouden is de in die bepalingen 
neergelegde methode voor bewijsverkrijging toe te passen om die handeling 
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te mogen gelasten  (1). (Art. 33.1 EEX-verordening ; Artt. 1 en 17 Verord. 
(EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001)

(ProraIL B.v., vennootSCHaP naar neDerLanDS reCHt  
t. XPeDyS n.v. e.a.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 20 januari 2010.

Gelet op het arrest van het Hof van 27 mei 2011 en op het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie van 21 februari 2013.

Zowel de eiseres als de eerste, tweede en vierde verweerster hebben na 
voormeld arrest van het Hof van Justitie een nota ingediend.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. voorafGaanDe reCHtSPLeGInG

1. Bij arrest van 27 mei 2011 heeft het Hof iedere nadere uitspraak 
aangehouden tot het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak 
zal hebben gedaan over de hiernavolgende prejudiciële vraag :

 “Moeten de artikelen 1 en 17 van de verordening (EG) nr. 1206/2001 van 
de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten 
van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en 
handelszaken, mede in acht genomen de Europese regelgeving inzake 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken en het in artikel 33.1 EEX-Vo tot uitdruk-
king gebrachte beginsel dat de in een lidstaat gegeven beslissingen 
zonder vorm van proces worden erkend in de overige lidstaten, aldus 
worden uitgelegd dat de rechter die een gerechtelijk deskundigenon-
derzoek beveelt waarvan de opdracht deels in het land van de lidstaat 
waartoe de rechter behoort, maar ook deels in een andere lidstaat dient 
te worden uitgevoerd, voor de rechtstreekse uitvoering van dit laatste 
deel alleen en dus exclusief gebruik moet maken van de door voormelde 
verordening in het leven geroepen methode bedoeld in artikel 17, dan 
wel of de door dat land aangestelde gerechtsdeskundige ook buiten de 
bepalingen van de verordening nr. 1206/2001 kan belast worden met een 
onderzoek dat gedeeltelijk in een andere lidstaat van de Europese Unie 
moet worden uitgevoerd ?”.

2. Bij arrest van 21 februari 2013 heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Unie — zaak C-332/11 — die vraag beantwoord.

III. CaSSatIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

  (1) Zie Cass. 27 mei 2011, AR C.10.0286.N, AC 2011, nr. 360.
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Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1 en 17 van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van 28 mei 2001 betref-
fende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van 
bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken ;

— artikel 31 van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ;

— het algemeen rechtsbeginsel van internationaal publiek recht inzake de 
soevereiniteit van de staten.

Aangevochten beslissing

De appelrechter verklaart het hoger beroep van eiseres ontvankelijk doch 
ongegrond, bevestigt dienvolgens de beschikking die op 5 mei 2009 werd gewezen 
door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in 
kort geding waarbij deskundige W. G. werd aangesteld als deskundige met de 
opdracht zich naar Nederland te begeven op de plaats van het ongeval, op het 
spoorwegnet tussen station Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Centraal en 
op alle plaatsen waar hij nuttige vaststellingen kan doen, tot plaatsopname over 
te gaan en na onderzoek zijn advies te geven over de oorzaak van het ongeval, en 
tevens het door eiseres beheerde spoorwegnet en spoorwegnetinfrastructuur te 
beschrijven en te onderzoeken en zijn advies te geven of, en zo ja, in welke mate 
deze infrastructuur mede aan de oorsprong ligt van het ongeval, en veroordeelt 
eiseres in de kosten van de beroepsprocedure. De appelrechter verwerpt daarbij 
het verweermiddel dat door eiseres was aangevoerd en waarin werd betoogd dat 
de Belgische rechter niet over de nodige rechtsmacht beschikte om aan de aange-
stelde deskundige de opdracht te geven het spoorwegnet beheerd door eiseres in 
Nederland te onderzoeken alsook het verweermiddel waarin werd aangevoerd dat 
een deskundige niet kan belast worden met een onderzoek in Nederland anders 
dan via de toepassing van de Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 
28 mei 2001 en wel op de volgende gronden :

 “De door [eiseres] ingeroepen Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 
28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op 
het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke zaken en handelszaken.

12. Artikel 1 van de voormelde Verordening bepaalt het volgende :

‘Werkingssfeer

1. De verordening is van toepassing in burgerlijke en handelszaken wanneer het 
gerecht van een lidstaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen van die staat :

a) het bevoegde gerecht van een andere lidstaat verzoekt een handeling tot het 
verkrijgen van bewijs te verrichten ;

of

b) verzoekt een handeling tot het verkrijgen van bewijs rechtstreeks in een 
andere lidstaat te mogen verrichten.’

In casu is er geen sprake van één van de hypotheses bepaald in artikel 1 van 
de door [eiseres] ingeroepen Verordening. Deze Verordening is in casu niet van 
toepassing en niet ter zake dienend. [Eiseres] kan in casu geen nuttig middel of 
argument uit deze Verordening putten om haar bewering, volgens dewelke de 
eerste rechter niet over de nodige rechtsmacht beschikte om de bestreden onder-
zoeksmaatregel te bevelen, te onderbouwen.

In strijd met hetgeen [eiseres] aanvoert, heeft de eerste rechter de door [eiseres] 
bestreden onderzoeksmaatregel rechtsgeldig bevolen. De bewering van [eiseres] 
dat zij daarvoor niet over de nodige rechtsmacht beschikte, is ongegrond.”

ARREST-2013-11.indb   2348 30/08/14   10:19



N° 589 - 7.11.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2349

 “De opdracht die aan de gerechtsdeskundige G. toevertrouwd werd bij de 
bestreden beschikking dd. 5 mei 2009.

13. [Eiseres] uit bezwaren tegen de opdracht van de deskundige zoals hij werd 
gevorderd en omschreven.

14. De bewering van [eiseres] dat een deskundige niet kan belast worden met 
een onderzoek in Nederland, anders dan via de toepassing van de Verordening 
(EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen 
de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke 
zaken en handelszaken, is ongegrond. Het [hof van beroep] verwijst dienaan-
gaande naar hetgeen uiteengezet werd onder randnummer 11 van dit arrest.

15. De opdracht van de gerechtsdeskundige houdt krachtens de bestreden 
beschikking onder meer in :

— in het kader van het bevolen en omschreven onderzoek eveneens het door 
[eiseres] beheerde spoorwegnet en spoorweginfrastructuur te beschrijven en te 
onderzoeken, hierin beschreven het hotbox-systeem en het Quo Vadis-systeem, 
en zijn advies te geven of, en zo ja, in welke mate deze infrastructuur mede aan 
de oorsprong van het ongeval van 22 november 2008 ligt.

Terecht laat [eerste verweerster] gelden dat de opdracht van de deskundige 
zoals geformuleerd in de bestreden beschikking geen vrijgeleide inhoudt voor de 
aangestelde deskundige om zonder meer het gehele Nederlandse spoorwegnet en 
de hele Nederlandse spoorweginfrastructuur te onderzoeken, zonder dat daarbij 
enige relatie zou bestaan met het ongeval dd. 22 november 2008. Het geciteerde 
onderdeel van de opdracht van de gerechtsdeskundige dient gelezen te worden 
samen met de overige bepalingen van de omschrijving van die opdracht.

Het bezwaar van [eiseres] tegen voormeld onderdeel van de opdracht van 
deskundige is zodoende ongegrond.”

Grieven

De eerste rechter heeft bij zijn beschikking van 5 mei 2009, welke beschikking 
door het bestreden arrest wordt bevestigd, een deskundige aangesteld met de 
opdracht onder meer : 

 “— zich ter plaatse te begeven op de plaats van het ongeval te Nederland, op 
het spoorwegnet tussen station Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Centraal 
en op alle plaatsen waar hij nuttige vaststellingen kan verrichten ;

— tot plaatsopname over te gaan, na onderzoek zijn advies te geven over de 
oorzaken en omstandigheden van het ongeval van 22 november 2008 op het spoor-
wegnet nabij Amsterdam ;

— in het kader van voormeld onderzoek eveneens het door [eiseres] beheerde 
spoorwegnet en spoorwegnetinfrastructuur te beschrijven en te onderzoeken, 
hierin beschreven het hotbox-systeem en het Quo Vadis-systeem, en zijn advies 
te geven of/en, zo ja, in welke mate deze infrastructuur mede aan de oorsprong 
van het ongeval van 22.11.2008 ligt”.

Uit deze omschrijving van de opdracht toegekend aan de deskundige blijkt dat 
het grootste deel van de hem verleende opdracht diende te worden uitgevoerd in 
Nederland.

Het internationaal erkende algemene rechtsbeginsel inzake de soevereiniteit 
van de staten houdt in dat een staat over de exclusieve bevoegdheid beschikt om 
op haar grondgebied tot dwanguitvoering over te gaan. Dit beginsel houdt ook 
in dat, wanneer het te onderzoeken bewijsmaterieel zich bevindt in een andere 
staat dan die van de rechtbank die over de grond van de zaak moet oordelen, de 
eerbiediging van dit beginsel en de belangen van die vreemde staat in principe de 
bovenhand moeten krijgen. 
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Overeenkomstig artikel 1 van de Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad 
van 28 mei 2001 is deze Verordening van toepassing in burgerlijke en handels-
zaken wanneer het gerecht van een lidstaat overeenkomstig de wettelijke bepa-
lingen van die staat verzoekt een handeling tot het verkrijgen van bewijs recht-
streeks in een andere lidstaat te mogen verrichten. Luidens artikel 17, 1e lid van 
dezelfde Verordening dient, wanneer een gerecht verzoekt een handeling tot het 
verkrijgen van bewijs rechtstreeks in een ander lidstaat te mogen verrichten, 
het daartoe met gebruikmaking van formulier I in de bijlage een verzoek in bij 
het centraal orgaan of de bevoegde autoriteit van die staat, bedoeld in artikel 3, 
lid 3 en overeenkomstig het tweede lid van ditzelfde artikel 17 kan een handeling 
tot het verkrijgen van bewijs alleen rechtstreeks worden verricht indien zij vrij-
willig en zonder dwangmaatregelen kan worden uitgevoerd. Uit de samenlezing 
van deze bepalingen van deze Verordening blijkt derhalve ondubbelzinnig dat 
wanneer een onderzoeksmaatregel, zoals een deskundig onderzoek, in Nederland 
dient te worden uitgevoerd, de voorafgaande toelating dient te worden gevraagd 
van de Nederlandse staat overeenkomstig artikel 17 van deze Verordening en dat 
dit vereiste van voorafgaande toelating ook geldt wanneer het gaat om een maat-
regel tot het verkrijgen van bewijs die vrijwillig en zonder dwangmaatregelen 
kan worden uitgevoerd.

Dit vereiste van de voorafgaande toelating van de lidstaat waarin de onder-
zoeksmaatregel dient te worden uitgevoerd, vloeit ook voort uit artikel 31 van 
de Bevoegdheidsverordening. Luidens die bepaling kunnen in de wetgeving van 
een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregel bij de gerechten van 
die staat worden aangevraagd zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat 
krachtens deze Verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te 
nemen. Hieruit vloeit voort dat de bevoegdheid tot het bevelen van deskundi-
genonderzoeken enkel toebehoort aan de rechtbanken van de plaats waar deze 
maatregel dient te worden uitgevoerd en dat a contrario een dergelijke maatregel 
geen extraterritoriaal effect heeft behoudens toelating van de staat waarin deze 
onderzoeksmaatregel dient te worden uitgevoerd.

Door te oordelen dat de Verordening (EG) nr. 1206/2001 in casu niet van toepas-
sing is en niet terzake dienend is en dat eiseres in casu geen nuttig middel of 
argument kan putten uit deze Verordening om haar bewering volgens dewelke de 
eerste rechter niet over de nodige rechtsmacht beschikte om de bestreden onder-
zoeksmaatregel te bevelen, te onderbouwen en dat de bewering van eiseres dat de 
eerste rechter daarvoor niet over de nodige rechtsmacht beschikte ongegrond is 
en door verder te oordelen dat de bewering van eiseres dat een deskundige niet 
kan belast worden met een onderzoek in Nederland, anders dan via de toepassing 
van de Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de 
samenwerking tussen de gerechten en de lidstaten op het gebied van bewijsver-
krijging in burgerlijke zaken en in handelszaken ongegrond is, schendt de appel-
rechter dan ook de artikelen 1 en 17, 1e en 2e lid, van de Verordening nr. 1206/2001 
van 28 mei 2001, alsook het rechtsbeginsel van internationaal publiekrecht inzake 
de soevereiniteit van de staten en voor zoveel als nodig ook artikel 31 van de 
Bevoegdheidsverordening.

Iv. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling 

Het Hof van Justitie heeft bij arrest – 2 – 332/11 – van 21 februari 2013 
verklaard voor recht :

 “De artikelen 1, lid 1, sub b, en 17 van verordening (EG) nr. 1206/2001 
van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de 
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gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burger-
lijke en handelszaken, moeten aldus worden uitgelegd dat het gerecht 
van een lidstaat dat verlangt dat de handeling tot het verkrijgen van 
bewijs waarmee een deskundige is belast, wordt verricht op het grond-
gebied van een andere lidstaat, niet noodzakelijkerwijs gehouden is de 
in die bepalingen neergelegde methode voor bewijsverkrijging toe te 
passen om die handeling te mogen gelasten”.

2.Het Hof van Justitie overwoog hierbij :
 “47. Niettemin moet worden gepreciseerd dat, wanneer de door een 

gerecht van een lidstaat aangewezen deskundige zich naar een andere 
lidstaat moet begeven om aldaar het deskundigenonderzoek waarmee hij 
is belast uit te voeren, dit onderzoek in bepaalde omstandigheden invloed 
kan hebben op het openbaar gezag van de lidstaat waarin het onderzoek 
moet worden verricht, met name wanneer het wordt uitgevoerd op plaatsen 
die verband houden met de uitoefening van dat gezag of op plaatsen die 
volgens het recht van de lidstaat waar het onderzoek wordt uitgevoerd, 
niet of slechts door bevoegde personen mogen worden betreden of waar 
enkel die personen bepaalde handelingen mogen verrichten.

48. In die omstandigheden, behoudens indien het gerecht dat een grens-
overschrijdend deskundigenonderzoek wenst te gelasten, afziet van het 
verkrijgen van het betrokken bewijs, en bij ontbreken van een overeen-
komst of regeling tussen de lidstaten in de zin van artikel 21, lid 2, van 
verordening 1206/2001, is de in de artikelen 1, lid 1, sub b, en 17 van voor-
melde verordening bedoelde methode van bewijsverkrijging in de praktijk 
de enige methode volgens welke een gerecht van een lidstaat een deskun-
digenonderzoek rechtstreeks in een andere lidstaat kan laten uitvoeren.

49. Uit een en ander volgt dat een nationale rechterlijke instantie die 
een deskundigenonderzoek wil gelasten dat op het grondgebied van een 
andere lidstaat moet worden uitgevoerd, niet noodzakelijk verplicht is 
de in de artikelen 1, lid 1, sub b, en 17 van verordening nr. 1206/2001 neer-
gelegde methode van bewijsverkrijging toe te passen.”

Het middel dat geheel ervan uitgaat dat het gerecht van een lidstaat 
dat verlangt dat de handeling tot het verkrijgen van bewijs waarmee 
een deskundige is belast, wordt verricht op het grondgebied van een 
andere lidstaat, steeds gehouden is hiertoe de voorafgaande toelating 
van de andere lidstaat te vragen overeenkomstig artikel 17 van verorde-
ning (EG) nr. 1206/2001, zonder hierbij te onderscheiden naargelang het 
onderzoek al dan niet invloed kan hebben op het openbaar gezag van 
die andere lidstaat, noch naargelang er al dan niet een overeenkomst of 
regeling bestaat in de zin van artikel 21, lid 2, van verordening 1206/2001, 
faalt naar recht. 

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

7 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
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heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de 
heer T’Kint.

N° 590

1o kamer — 7 november 2013
(C.12.0053.N)

1o onteIGenInG ten aLGemenen nUtte. — verweZenLIJkInG van een 
rUImteLIJk UItvoerInGSPLan. — onteIGenD PerCeeL. — waarDeBePaLInG. — 
PLanoLoGISCHe neUtraLIteIt. — DraaGwIJDte. 

2o reCHtSBeGInSeLen (aLGemene). — onteIGenInG ten aLGemenen 
nUtte. — PLanoLoGISCHe neUtraLIteIt. 

3o onteIGenInG ten aLGemenen nUtte. — DoeLSteLLInG. — BeoorDe-
LInG.

4o onaantaStBare BeoorDeLInG Door De feItenreCHter. — 
onteIGenInG. — DoeLSteLLInG. 

5o PreJUDICIeeL GeSCHIL. — GronDwetteLIJk Hof. — Hof van CaSSatIe. — 
verPLICHtInG om een vraaG te SteLLen. — verkeerDe reCHtSoPvattInG.

6o GronDwetteLIJk Hof. — PreJUDICIëLe vraaG. — Hof van CaSSatIe. — 
verPLICHtInG om een vraaG te SteLLen. — verkeerDe reCHtSoPvattInG.

1o en 2o De wettelijke bepaling van artikel 72, § 1, eerste lid, Stedenbouwde-
creet 1999, die inhoudt dat, wanneer de onteigening wordt gevorderd voor 
de verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan, 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 dat ruimtelijk uitvoeringsplan, vertolkt een algemeen beginsel dat van 
toepassing is ongeacht de rechtsgrond van de onteigening  (1). (Art. 72, § 1, 
eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999)

3o en 4o De rechter oordeelt onaantastbaar in feite over de doelstelling van de 
onteigening. 

5o en 6o Er is geen aanleiding prejudiciële vragen te stellen die uitgaan van 
een verkeerde rechtsopvatting  (2). (Art. 26, Bijzondere Wet Grondwette-
lijk Hof)

(G. t. InterGemeenteLIJke verenIGInG voor ontwIkkeLInG  
van Het GeweSt meCHeLen en omGevInG, IGemo)

  (1) Cass. 31 mei 2013, AR C.11.0749.N, AC 2013, nr. 332.
  (2) Zie Cass. 13 juni 2013, AR C.12.0091.F, AC 2013, nr. 368 ; Cass. 21 okt. 2010, AR 

F.08.0035.F, AC 2010, nr. 623, met concl. van advocaat-generaal A. Henkes in Pas. 2010, 
nr. 623 ; Cass. 17 maart 2009, AR P.08.1749.N, AC 2009, nr. 202 ; Cass. 19 dec. 2008, AR 
C.07.0281.N, AC 2008, nr. 746, met concl. van advocaat-generaal met opdracht A. Van 
Ingelgem ; Cass. 18 juni 2007, AR C.06.0080.F, AC 2007, nr. 335.
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arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 2 februari 2010.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

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

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 72, § 1, eerste lid, Decreet van het Vlaams Parle-
ment van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning, hierna DRO, wordt 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.

2. Deze bepaling die inhoudt dat, wanneer de onteigening wordt gevor-
derd voor de verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan, 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 dat ruimtelijk uitvoeringsplan, vertolkt een 
algemeen beginsel dat van toepassing is ongeacht de rechtsgrond van de 
onteigening.

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

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel gaat ervan uit dat de regel vervat in artikel 72 DRO 
verband houdt met de bijzondere waarborgen die door die wet worden 
verstrekt, terwijl uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat die 
bepaling een algemeen beginsel vertolkt dat van toepassing is ongeacht 
de rechtsgrond van de onteigening.

5. Het onderdeel gaat tevens ten onrechte ervan uit dat de doelstelling 
van de onteigening enkel kan worden afgeleid uit de motieven van het 
onteigeningsbesluit, terwijl de rechter hierover onaantastbaar in feite 
oordeelt.

6. Er is geen aanleiding prejudiciële vragen te stellen die uitgaan van 
een verkeerde rechtsopvatting.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

7 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de 
heer Maes.

N° 591

1o kamer — 7 november 2013
(C.12.0095.N-C.12.0110.N)

1o vorDerInG In reCHte. — eerSte aanLeG. — Geen vorDerInG. — HoGer 
BeroeP –vorDerInG. — ontvankeLIJkHeID. 

2o HoGer BeroeP. — BUrGerLIJke Zaken (HanDeLSZaken en 
SoCIaLe Zaken InBeGrePen). — UItBreIDInG van eIS en nIeUwe eIS. — 
eerSte aanLeG. — Geen vorDerInG. — vorDerInG In BeroeP. — ontvankeLIJk-
HeID. 

1o en 2o Een partij die in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen 
een bepaalde partij, kan tegen die partij niet voor het eerst in hoger beroep 
een vordering instellen  (1). (Art. 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

(v. e.a. t. H. e.a. ; B. t. H. e.a.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen van 20 september 2011.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
cassatiemiddelen
In de zaak C.12.0095.N voeren de eisers in hun verzoekschrift dat aan 

dit arrest is gehecht, een middel aan.
In de zaak C.12.0110.N voert de eiser in zijn verzoekschrift dat aan dit 

arrest is gehecht, een middel aan.

  (1) Zie Cass. 16 maart 2007, AR C.06.0294.N, AC 2007, nr. 144 ; Cass. 5 jan. 2007, AR 
C.06.0026.N, AC 2007, nr. 8 ; Cass. 29 okt. 2004, AR C.02.0406.N, AC 2004, nr. 517 en RW 2004-
05, 1618, noot S. moSSeLmanS , “Tussenvorderingen in het gerechtelijk privaatrecht”,  
RW 2004-05, (1601) 1606-1607.
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II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

A. Voeging

1. De cassatieberoepen in de zaken C.12.0095.N en C.12.0110.N zijn 
gericht tegen hetzelfde arrest, zodat zij gevoegd dienen te worden.

B. Zaak C.12.0095.N

Ontvankelijkheid van het middel

2. Het middel dat geheel gericht is tegen de veroordeling van de tweede 
tot en met de vijfde eisers, is, in zoverre het uitgaat van de eerste eiser, 
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

Vierde onderdeel

3. Krachtens artikel 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek kan tussen-
komst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal 
plaatsvinden in hoger beroep.

4. Deze bepaling sluit uit dat een partij die in eerste aanleg geen vorde-
ring heeft ingesteld tegen een bepaalde partij, tegen die partij voor het 
eerst in hoger beroep een vordering instelt.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eerste 
en tweede verweerders, evenals de vierde verweerster in eerste aanleg geen 
vordering hebben ingesteld tegen de tweede tot en met de vijfde eisers, die 
vrijwillig in het geding voor de eerste rechter waren tussengekomen.

6. De appelrechters oordelen dat de door de eerste en tweede verweerders, 
alsmede door de vierde verweerster in hoger beroep tegen de tweede tot en 
met de vijfde eisers ingestelde vorderingen ontvankelijk zijn, op grond dat :

— de tweede tot en met de vijfde eisers partij waren in het geding voor 
de eerste rechter, zodat de volledige procedure hen tegenstelbaar was ;

— de eerste eiser impliciet maar zeker als vertegenwoordiger van de 
successie is opgetreden in de procedurele aanwezigheid van de andere 
erfgenamen ;

— de aansprakelijkheid van wijlen architect F V D H betrokken was, 
zodat de erfgenamen zich niet konden vergissen over de draagwijdte van 
de ingestelde vordering en van hun tussenkomst.

7. Deze omstandigheden beletten niet dat door de eerste en tweede 
verweerders, alsmede door de vierde verweerster in eerste aanleg geen 
vordering werd ingesteld tegen de tweede tot en met de vijfde eisers, 
zodat de appelrechters niet vermochten de in hoger beroep voor het 
eerst ingestelde vorderingen ontvankelijk te verklaren.

Het onderdeel is in zoverre het uitgaat van de tweede tot en met de 
vijfde eisers gegrond. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen C.12.0095.N en C.12.0110.N.
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt ten aanzien van 
de tweede tot en met de vijfde eisers.

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

Verwerpt het cassatieberoep in de zaak C.12.0095.N voor het overige.
Verwerpt het cassatieberoep in de zaak C.12.0110.N.
Veroordeelt de eerste eiser in de zaak C.12.0095.N tot één vijfde van de 

kosten.
Veroordeelt de eiser in de zaak C.12.0110.N tot de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 

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

7 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en 
mevr. Geinger.

N° 592

1o kamer — 7 november 2013
(C.12.0193.N)

arBItraGe. — arBItraLe UItSPraak. — motIverInGSverPLICHtInG. — DraaG-
wIJDte. — onJUISte motIverInG. — ControLe Door De reCHter. — GrenS.

De motiveringsverplichting van een arbitrale uitspraak houdt een vorm-
vereiste in die een controle door de rechter van de inhoudelijke waarde van 
de motivering van de arbitrale uitspraak uitsluit ; de omstandigheid dat een 
motivering onjuist is, levert geen schending op van artikel 1704, 2o, i), van 
het Gerechtelijk Wetboek  (1). (Art. 1704, 2o, i), Gerechtelijk Wetboek)

(manaGement ServICe B.v.B.a., In vereffenInG van meDIa LoUnGe 
BeLGIUm n.v. t. vLaamSe meDIamaatSCHaPPIJ n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Christian Vandewal (uittreksels) :

SItUerInG en ProCeDUrevoorGaanDen

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft deze 
zaak betrekking op een betwisting met betrekking tot de beëindiging 
door verweerster van overeenkomsten van package-deal en uitstaprege-
ling met de NV Media Lounge in het kader van de productie en uitzen-
ding van televisieprogramma’s. 

2. Er werd ingevolge de arbitragebedingen in de betrokken overeen-
komsten een arbitrageprocedure opgestart voor een arbitraal college. 

  (1) Zie concl. OM.

ARREST-2013-11.indb   2356 30/08/14   10:19



N° 592 - 7.11.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2357

De vordering van de NV Media Lounge strekte er in hoofdorde toe te 
horen zeggen voor recht dat verweerster de package-deal overeenkomst, 
door vroegtijdige beëindiging, op foutieve wijze niet heeft uitgevoerd 
waardoor schade aan de NV Media Lounge is toegebracht, minstens te 
horen zeggen voor recht dat verweerster eenzijdig en ontijdig deze over-
eenkomst foutief heeft beëindigd met schade in hoofde van de NV Media 
Lounge tot gevolg ; er werd een provisionele schadevergoeding van 1 € 
gevorderd.

In subsidiaire orde vorderde de NV Media Lounge dat de per hypo-
these weerhouden overeenkomst tot regeling van de beëindiging van 
de package-deal overeenkomst, bij toepassing van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek zou worden verbroken verklaard ten laste van 
verweerster. Andermaal werd de provisionele schadevergoeding begroot 
op 1 €. 

Verweerster stelde een tegenvordering met betrekking tot de kosten 
van arbitrage, met inbegrip van de advocatenkosten.

3. Per arbitrale uitspraak van 16 november 2005 werden de vorderingen 
van de NV Media Lounge ontvankelijk doch ongegrond verklaard en de 
tegenvordering van de verweerster evenzo ongegrond verklaard. De NV 
Media Lounge werd veroordeeld tot de betaling van de kosten van de 
arbitrage begroot op 46.358,90 €. 

4. Bij dagvaarding van 22 februari 2006 vorderde eiseres, in haar hoeda-
nigheid van vereffenaar van de NV meDIa LoUnGe, de vernietiging van de 
arbitrale uitspraak van 16 november 2005. 

De initiële vordering tot vernietiging was gesteund op artikel 1704.2o, 
i) en j) van het Gerechtelijk Wetboek. 

Lopende de rechtspleging werd eveneens de vernietiging gevorderd op 
grond van de artikelen 1704.2o, a) en g) van het Gerechtelijk Wetboek en 
van artikel 1704.3o, c) van het Gerechtelijk Wetboek. 

5. Bij vonnis van 5 juni 2009 verklaarde de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel de vordering onontvankelijk voor zover gesteund op 
een beweerd motiveringsgebrek met betrekking tot het bewijs van een 
package-deal overeenkomst en ontvankelijk maar ongegrond voor het 
overige. 

6. Op het hoger beroep van eiseres verklaarde het hof van beroep te 
Brussel bij arrest van 6 december 2011 dit hoger beroep ontvankelijk 
doch ongegrond en veroordeelde het eiseres tot de kosten van het hoger 
beroep. 

7. Het cassatieberoep van eiseres tegen dit bestreden arrest maakt het 
voorwerp uit van de huidige procedure.

Het eerSte CaSSatIemIDDeL

8. In het eerste cassatiemiddel bekritiseert eiseres de beslissing van 
de appelrechters dat haar grief, gesteund op artikel 1704.2o, i) van het 
Gerechtelijk Wetboek, ongegrond is. 

9. Eiseres voert erin aan dat uit dit artikel 1704.2o, i) van het Gerech-
telijk Wetboek volgt dat de arbiter, zoals de overheidsrechter krach-
tens artikel 149 van de Grondwet, de plicht heeft om zijn beslissing te 
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 motiveren. Volgens eiseres bestaan er evenwel verschillen tussen, ener-
zijds, de controle van de motivering van vonnissen en arresten door de 
cassatierechter en, anderzijds, deze van de motivering van sententies 
door de annulatierechter. De annulatierechter zou volgens haar veelei-
sender moeten zijn dan de cassatierechter voor wat betreft de kwaliteit 
van de redenering van de arbiter. Daarentegen zou hij minder veeleisend 
mogen zijn voor wat betreft de volledigheid van de gebruikte formule-
ring. 

Deze strengere controlevereiste aangaande de logica en de coherentie 
van de arbitrale sententie impliceert volgens eiseres noodzakelijker-
wijze een controle in rechte en gedeeltelijk in feite en derhalve een 
beperkte inhoudelijke controle van de motivering van de sententie. 

Ook de bescherming van de rechten van de verdediging zou volgens 
eiseres nopen tot de aanvaarding van een zekere inhoudelijke controle 
op de motivering van de sententies. 

10. Doordat het aangevochten arrest de controle door de annulatie-
rechter van de motivering van sententies op grond van artikel 1704, 2o, 
i) van het Gerechtelijk Wetboek gelijkschakelt met de controle van 
de motivering van vonnissen en arresten door het Hof van Cassatie op 
grond van artikel 149 van de Grondwet, terwijl de omvang en inhoud 
van beide controles niet identiek zijn, schendt, het volgens eiseres, 
artikel 1704, 2o, i) van het Gerechtelijk Wetboek door aldus elke inhou-
delijke controle door de annulatierechter nopens de motivering van 
sententies te ontkennen.

11. Doordat het aangevochten arrest weigert te onderzoeken of de 
vaststelling door de arbiters van een betwist feit louter op grond van een 
bewering door één der partijen gebeurde, schendt het volgens eiseres, 
mitsdien en bovendien, artikel 1704, 2o, i) van het Gerechtelijk Wetboek 
omdat het aldus de inhoudelijke controle van de motivering van senten-
ties onmogelijk maakt terwijl deze onontbeerlijk is teneinde na te 
kijken of de rechten van de verdediging niet werden geschonden alsook 
artikel 1704.2o, a) van het Gerechtelijk Wetboek doordat het algemeen 
rechtsbeginsel dat het respect van de rechten van de verdediging gebiedt 
wordt miskend terwijl dit deel uitmaakt van de processuele openbare 
orde.

BeSPrekInG van Het eerSte CaSSatIemIDDeL 

12. Het middel stelt de rechtsvraag aan de orde van de omvang van 
de controle van de annulatierechter op de motiveringsplicht van de 
arbiter. Volgens eiseres bestaan er immers verschillen tussen, enerzijds, 
de controle van de motivering van vonnissen en arresten door de cassa-
tierechter en, anderzijds, deze van de motivering van sententies door de 
annulatierechter. De annulatierechter zou volgens eiseres veeleisender 
moeten zijn dan de cassatierechter voor wat betreft de kwaliteit van de 
redenering van de arbiter. Daarentegen zou hij minder veeleisend mogen 
zijn voor wat betreft de volledigheid van de gebruikte formulering.

13. Het beginsel van de motiveringsplicht van de overheidsrechter is 
vastgelegd in artikel 149 van de Grondwet ; dit artikel bepaalt immers 
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dat elk vonnis met redenen is omkleed en in openbare terechtzitting 
wordt uitgesproken. 

14. Artikel 1701, 6o van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de (arbi-
trale) uitspraak met redenen omkleed wordt.

Artikel 1704.2o, i) van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een arbi-
trale uitspraak kan worden vernietigd indien de uitspraak niet met 
redenen is omkleed. 

15. Volgens de vaste rechtspraak van het Hof houdt de motiveringsver-
plichting van artikel 149 van de Grondwet een louter vormvoorschrift 
in  (1). Deze verplichting houdt dus geen verband met de waarde van het 
antwoord op de conclusie en een vergissing in feite of in rechte, begaan 
door de rechter, levert derhalve geen motiveringsgebrek op. 

16. De vraag is dan ook of deze regel ook geldt ten aanzien van arbi-
trale uitspraken. De rechtsleer blijkt verdeeld te zijn over het antwoord 
op deze vraag. 

17. Een eerste, “maximalistische”, tendens staat een inhoudelijke 
controle voor. Zij stelt immers dat die inhoudelijke controle van de 
nietigheidsrechter mogelijk moet zijn en dat de motivering van een 
arbitrale uitspraak meer dan enkel een vormvereiste is  (2). 

Evenwel mag de annulatierechter, in tegenstelling tot de cassatie-
rechter, niet overgaan tot een wettigheidscontrole van de bestreden 
beslissing. Het Hof oordeelde immers in zijn arrest van 13 januari 2011 : 
“de rechter bij wie een vordering tot vernietiging van een arbitrale 
uitspraak aanhangig is gemaakt, heeft, tenzij hij moet nagaan of die 
uitspraak strijdig is met de openbare orde, niet tot taak de wettigheid 
ervan te toetsen”.  (3)

18. Een tweede “minimalistische” visie, die meerderheidsopvatting 
lijkt uit te maken, gaat uit van een volstrekte analogie met de controle 
uitgeoefend door het Hof van Cassatie op grond van artikel 149 van de 
Grondwet. Een inhoudelijke controle van de motivering van de arbitrale 
uitspraak is dan ook niet mogelijk  (4).

19. Een derde visie, met name deze verdedigd door I. Verougstraete, 
wordt door het middel bijgetreden. Deze auteur wijst erop dat de 

  (1) Zie Cass. 7 juni 2011, AR P.11.0090.N, AC 2011, nr. 382 ; Cass. 22 september 2010, AR 
10.0226.F, AC 2010, nr. 538 ; Cass. 7 feb. 2007, AR P.05.1024.F, AC 2007, nr. 73 ; Cass. 6 okt. 
2004, AR P.04.0665.F, AC 2004, nr. 458 ; Cass. 23 okt. 2002, AR P.02.0958.F, AC 2002, nr. 561 ; 
Cass. 17 okt. 2001, AR P.01.1021.F, AC 2001, nr. 551 ; Cass. 18 juni 1985, AR 9596, AC 1984-
85, nr. 634 ; concl. van procureur-generaal Du Jardin voor Cass. (volt. zitt.) 7 dec. 2001, 
AR C.99.0442.F, AC 2001, nr. 681 ; F. rIGaUX, La nature du contrôle de la Cour de cassation, 
Brussel, Bruylant, 1966, 312 ; F. DUmon, “De motivering van de vonnissen en arresten en 
de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 262, nr. 5. 

  (2) J. LaenenS, “De arbiter en zijn uitspraak”, RW 2004-05, (886) 890, nr. 20.
  (3) Cass. 13 jan. 2011, AR 10.0302.F, AC 2011, nr. 33, met concl. van advocaat-generaal 

Werquin, in Pas. 2011, nr. 33 ; JT 2011, 492, noot G. De foeStraetS.
  (4) H. BoULarBaH, “Ouvertures à cassation des décisions judiciaires et causes 

d’annulation des sentences arbitrales : brèves comparaisons sur le contrôle de deux 
catégories d’actes juridictionnels”, in Mélanges John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 
2004, (73) 97, nr. 23 ; B. HanotIaU en O. CaPraSSe, “L’annulation des sentences arbitrales”, 
JT 2004, (413) 424, nrs. 77 e.v. ; L. SImont, “La motivation des sentences arbitrales en droit 
belge”, in Liber Amicorum Claude Reymond, Parijs, Litec 2004, 298. 
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 motiveringsplicht van arbitrale uitspraken functioneel is ; zij moet 
worden uitgelegd niet vanuit een “préjugé institutionnel”, een uitgangs-
punt waarbij de arbitrale uitspraak wordt geassimileerd met een rech-
terlijke beslissing, maar vanuit een reflectie over de aard en het nut 
van de arbitrale sententie. Hij wijst erop dat tegen arbitrale uitspraken 
geen gewone rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, maar enkel een 
annulatieberoep met een beperkte draagwijdte. In de beoordeling van de 
zaak zal de annulatierechter op een andere wijze in zijn toezicht beperkt 
worden dan het Hof van Cassatie. 

Verougstraete wijst er verder op dat in werkelijkheid de annulatie-
rechter als eerste vereiste de logica en de coherentie van de arbitrale 
uitspraak dient voorop te stellen, wat noodzakelijkerwijze een controle 
in rechte en gedeeltelijk in feite impliceert. Zo is volgens hem een tegen-
strijdigheid in de redenen een annulatiegrond, zelfs indien zij bestaat in 
een juridische tegenstrijdigheid. Anderzijds stelt hij mindere eisen op 
het vlak van de volledigheid van de motieven.

Hij stelt dan ook dat de motiveringsvereisten bij arbitrale uitspraken 
veeleer nauw verbonden zijn met de bescherming van het recht van verde-
diging dan met de specifieke vereisten van het Gerechtelijk Wetboek. 
Het conventionele karakter van de arbitrage maakt dat partijen aan de 
door hen aangeduide arbiter een logisch en coherent antwoord vragen, 
waarvan de logica merkbaar is bij lezing van de uitspraak ; deze uitspraak 
moet niet gemeten worden met de kwalitatieve maat der gerechtelijke 
beslissingen. De annulatierechter zal dan ook soms veeleisender zijn dan 
het Hof van Cassatie wat de kwaliteit van de redenering van de arbiter 
betreft, maar soms minder veeleisend wat het volledige karakter van de 
formulering betreft  (1). 

20. Ik meen mij te moeten aansluiten bij de tweede visie. Ik treed 
hierbij de pertinente redenen bij die door advocaat-generaal T. Werquin 
op heldere wijze werden uiteengezet in zijn conclusie voor ‘s Hofs arrest 
van 13 januari 2011  (2). 

21. In artikel 1701.6o van het Gerechtelijk Wetboek wordt bepaald dat 
de uitspraak met redenen omkleed wordt. Deze bepaling is volledig 
gelijklopend met het voorschrift van artikel 149 van de Grondwet, dat 
voorschrijft dat elk vonnis met redenen omkleed is. Dit parallellisme in 
de bewoordingen lijkt mij erop te wijzen dat de motiveringsverplichting 
van de arbiter dezelfde invulling heeft als die van de overheidsrechter. 
De arbiter vervult immers zoals de overheidsrechter, een rechtspre-
kende functie. Rechter en arbiter hebben aldus dezelfde taak : op een 
gemotiveerde wijze oordelen over een geschil. De motivering is dus de 
essentie van de rechtsprekende handeling ; zij is de weg die de rechter 
of de arbiter volgt om zijn beslissing te verantwoorden. Zij biedt de 
partijen de kans het waarom van de beslissing te kennen.

  (1) I. veroUGStraete, “Le juge comme arbitre et l’arbitre comme juge : à la recherche 
d’un équilibre”, Rev. dr. intern. comp. 1991, (336) 348, nr. 16. 

  (2) Concl. van advocaat-generaal Werquin voor Cass. 13 jan. 2011, AR C.10.0302.F, Pas. 
2011, nr. 33.
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22. Zoals die van de overheidsrechter zal de motivering van de beslis-
sing van de arbiter moeten beantwoorden aan kwaliteitsvereisten. Die 
kwaliteitseisen zijn dus gemeen aan zowel de rechterlijke beslissing als 
de arbitrale uitspraak. Zij vinden hun oorsprong in artikel 6, § 1 van 
het EVRM en leggen de rechter zowel als de arbiter op om voldoende 
duidelijk de redenen aan te geven waarop zij zich steunen om het geschil 
te berechten en om een specifiek en uitdrukkelijk antwoord te geven 
op elk middel van de conclusies, zelfs indien zij niet gehouden zijn een 
gedetailleerd antwoord te geven op elk argument ter ondersteuning van 
dit middel  (1).

Zoals de overheidsrechter is de arbiter ertoe gehouden de hem overge-
legde conclusies te beantwoorden, en moet hij erover waken geen tegen-
strijdige of dubbelzinnige redenen voor zijn beslissing op te geven.

23. Ik meen dan ook dat het de bedoeling van de wetgever was om rech-
terlijke en arbitrale uitspraken op dezelfde voet te plaatsen wat de moti-
veringsplicht betreft. De analogie tussen artikel 149 van de Grondwet en 
artikel 1701.6o van het Gerechtelijk Wetboek is volstrekt ; beide wets-
bepalingen zijn als het ware elkaars spiegelbeeld. Advocaat-generaal 
T. Werquin stelde in zijn voormelde conclusie overigens dat artikel 149 
van de Grondwet een algemeen rechtsbeginsel verwoordt, onafscheidbaar 
van de opdracht tot rechtspreken, en dat zich bijgevolg ook de arbiter 
opdringt  (2). Reeds 10 jaar voordien had procureur-generaal J. Du Jardin 
het gehad over een dergelijk algemeen rechtsbeginsel  (3).

24. De motiveringsverplichting voorzien in artikel 1701.6o van het 
Gerechtelijk Wetboek is naar mijn mening dan ook, net zoals die van 
artikel 149 van de Grondwet, slechts een zuivere vormvereiste. Indien de 
arbiters de redenen moeten opgeven waarop zij hun beslissing steunen, 
zijn die redenen en hun pertinentie niet aan de controle van de annula-
tierechter onderworpen.

De controle van de motivering door de annulatierechter is immers 
beperkt tot het bestaan van motieven en de afwezigheid van tegenstrij-
digheden. De normatieve controle van de beslissing behoort aldus niet 
tot de bevoegdheid van de annulatierechter, behoudens het nazicht van 
de conformiteit van de sententie met de openbare orde  (4). In tegenstel-
ling tot het Hof van Cassatie kan hij niet nagaan of de beslissing “naar 
recht verantwoord” is  (5). De afwezigheid van motieven die hem zouden 
toelaten de wettigheidscontrole uit te oefenen, kan aldus geen motive-
ringsgebrek van de arbitrale sententie uitmaken, vermits dit wettig-
heidstoezicht hem ontsnapt.

25. Het middel, dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, 
lijkt mij naar recht te falen.

  (1) H. BoULarBaH, o.c., 102, nr. 26.
  (2) Concl. van advocaat-generaal Werquin bij Cass. 13 jan. 2011, AR C.10.0302.F, Pas. 

2011, nr. 33. 
  (3) Concl. van procureur-generaal du Jardin voor Cass. (volt. zitt.) 7 dec. 2001, AC 

2001, nr. 681. 
  (4) B. HanotIaU en O. CaPraSSe, o.c., 424, nr. 77 ; concl. van advocaat-generaal Werquin 

bij Cass. 13 jan. 2011, AR C.10.0302.F, Pas. 2011, nr. 33. 
  (5) H. BoULarBaH, o.c., 77-78, nr. 6. 
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26. De appelrechters die oordelen dat “de door de arbiters aan een beding 
of een overeenkomst gegeven draagwijdte tot hun beoordelingsbevoegd-
heid (behoort)”, maar dat “een verkeerde interpretatie van een beding 
evenwel op zich geen grond tot vernietiging van de arbitrale uitspraak 
in de zin van artikel 1704, 2.i Ger.W. (is)”, dat “een beoordelingsfout in 
een arbitrale uitspraak op zich geen aanleiding (kan) zijn om de rechter 
bij de beoordeling van het geschil te betrekken (…)”, dat “wanneer de 
rechter wordt geconfronteerd met een vordering tot vernietiging van 
een arbitrale uitspraak op grond van artikel 1704, 2, i) Ger. W., hij enkel 
(moet) vaststellen dat de motivering bestaat, m.a.w. dat de arbiter heeft 
geantwoord op alle opgeworpen middelen, zonder op elk detail van de 
argumenten in te gaan”, dat “de controle van de motiveringsplicht geen 
opportuniteitscontrole (mag) zijn” en dat “de relevantie van de door de 
arbiter ingeroepen motieven niet (moet) worden onderzocht”, hebben 
dan ook naar mijn mening hun beslissing naar recht verantwoord.

27. Van een schending van artikel 1704.2o, a) van het Gerechtelijk 
Wetboek is naar mijn mening al evenmin sprake.

Het arrest sluit immers, anders dan het onderdeel aanvoert, niet uit 
dat een inhoudelijke controle kan worden uitgevoerd om na te gaan of 
de arbitrale uitspraak in overeenstemming is met de openbare orde.

28. Het middel lijkt mij in zoverre feitelijke grondslag te missen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ConCLUSIe

50. Verwerping

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 6 december 2011.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 24 juli 2013 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

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

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling 

Eerste middel

1. Artikel 1704, 2o, i), Gerechtelijk Wetboek, zoals ten deze van toepas-
sing, bepaalt dat een arbitrale uitspraak kan worden vernietigd indien 
zij niet met redenen is omkleed. 
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Zoals onder gelding van artikel 149 Grondwet houdt deze motiverings-
verplichting een vormvereiste in die een controle door de rechter van 
de inhoudelijke waarde van de motivering van de arbitrale uitspraak 
uitsluit. 

De omstandigheid dat een motivering onjuist is, levert geen schending 
op van artikel 1704, 2o, i), Gerechtelijk Wetboek.

2. De appelrechters die oordelen dat de “door de arbiters aan een beding 
of een overeenkomst gegeven draagwijdte tot hun beoordelingsbevoegd-
heid (behoort)”, maar dat een “verkeerde interpretatie van een beding 
op zich geen grond tot vernietiging van de arbitrale uitspraak in de zin 
van artikel 1704, 2o, i), Gerechtelijk Wetboek (is)”, verantwoorden hun 
beslissing mitsdien naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
3. Anders dan waarvan de eiseres uitgaat, sluit het arrest geen inhou-

delijke controle van de arbitrale uitspraak uit om na te gaan of zij in 
overeenstemming is met de openbare orde. De appelrechters stellen vast 
dat, anders dan de eiseres in conclusies voorhield, er geen schending van 
de openbare orde of het recht van verdediging aan de orde was, maar een 
beoordelingsfout van de arbiters, die zij niet op grond van artikel 1704, 
2o, i), Gerechtelijk Wetboek kunnen sanctioneren.

In zoverre berust het middel op een onvolledige lezing van het arrest 
en mist het feitelijke grondslag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

7 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en 
mevr. Geinger.

N° 593

1o kamer — 7 november 2013
(C.12.0570.N) 

1o vennootSCHaPPen. — HanDeLSvennootSCHaPPen. — vennoot-
SCHaPPen onDer fIrma. — vennoten. — HoofDeLIJke aanSPrakeLIJkHeID. — 
verBIntenISSen van De vennootSCHaP. — ontStaan voor HUn toetreDInG. 

2o HoofDeLIJkHeID. — vennootSCHaPPen. — HanDeLSvennootSCHaPPen. 
— vennootSCHaPPen onDer fIrma. — vennoten. — aanSPrakeLIJkHeID. — 
verBIntenISSen van De vennootSCHaP. — tIJDStIP. — ontStaan voor HUn 
toetreDInG. 

3o vennootSCHaPPen. — HanDeLSvennootSCHaPPen. — vennoot-
SCHaPPen onDer fIrma. — vennoten. — overDraCHt van DeeLnemInG. — Hoof-
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DeLIJke aanSPrakeLIJkHeID. — verBIntenISSen van De vennootSCHaP. — tIJD-
StIP. — ontStaan voor De overDraCHt van DeeLnemInG. 

4o HoofDeLIJkHeID. — vennootSCHaPPen. — HanDeLSvennootSCHaPPen. 
— vennootSCHaPPen onDer fIrma. — vennoten. — overDraCHt van DeeLne-
mInG. — aanSPrakeLIJkHeID. — verBIntenISSen van De vennootSCHaP. — tIJD-
StIP. — ontStaan voor De overDraCHt van DeeLnemInG. 

5o faILLISSement, faILLISSementSakkoorD en GereCHteLIJk 
akkoorD. — GevoLGen (PerSonen. GoeDeren. verBIntenISSen). 
— CUrator. — oPDraCHt. 

6o faILLISSement, faILLISSementSakkoorD en GereCHte-
LIJk akkoorD. — GevoLGen (PerSonen. GoeDeren. verBInte-
nISSen). — reCHtSPLeGInG. — faILLISSement. — CUrator. — vorDerInGS-
reCHt. — teGen een DerDe DIe Heeft In te Staan voor De SCHULDen van De 
GefaILLeerDe. — voorwaarDen. — GeHoUDenHeID teGen aLLe SCHULDeISerS. 
— toePaSSInGSGeBIeD.

7o vorDerInG In reCHte. — BUrGerLIJke Zaken. — faILLISSement. — 
CUrator. — vorDerInGSreCHt. — teGen een DerDe DIe Heeft In te Staan voor 
De SCHULDen van De GefaILLeerDe. — voorwaarDen. — GeHoUDenHeID teGen 
aLLe SCHULDeISerS. — toePaSSInGSGeBIeD. 

8o faILLISSement, faILLISSementSakkoorD en GereCHteLIJk 
akkoorD. — GevoLGen (PerSonen. GoeDeren. verBIntenISSen). 
— reCHtSPLeGInG. — faILLISSement. — CUrator. — vorDerInGSreCHt. — 
vennootSCHaP onDer fIrma. — UIttreDenDe vennoten. — GeDIfferentIeerDe 
GeHoUDenHeID. — GevoLG.

9o vorDerInG In reCHte. — BUrGerLIJke Zaken. — faILLISSement. — 
CUrator. — vorDerInGSreCHt. — vennootSCHaP onDer fIrma. — UIttreDenDe 
vennoten. — GeDIfferentIeerDe GeHoUDenHeID. — GevoLG. 

10o vennootSCHaPPen. — HanDeLSvennootSCHaPPen. — vennoot-
SCHaPPen onDer fIrma. — UIttreDenDe vennoten. — GeHoUDenHeID teGenover 
De SCHULDeISerS. — GeDIfferentIeerDe GeHoUDenHeID. — GevoLG. — faILLIS-
Sement. — CUrator. — vorDerInGSreCHt. 

1o en 2o Vennoten onder firma zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbin-
tenissen van de vennootschap, ook al zijn deze ontstaan vóór het tijdstip van 
hun toetreding tot de vennootschap  (1). (Art. 204 Wetboek van Vennoot-
schappen)

3o en 4o Vennoten onder firma die hun deelneming hebben overgedragen, zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap die 
vóór de overdracht zijn aangegaan ; de omstandigheid dat de schuldeisers 
wiens schuldvorderingen zijn ontstaan nadat een vennoot zijn deelneming 
heeft overgedragen, staat er niet aan in de weg dat deze vennoot gehouden 
is ten aanzien van alle schuldeisers wiens schuldvorderingen voordien zijn 
ontstaan (2). (Artt. 204 en 209 Wetboek van Vennootschappen)

  (1), (2) Zie concl. OM.
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5o De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefail-
leerde te gelde te maken en het provenu te verdelen  (1).

6o en 7o De noodzaak van een efficiënte afwikkeling van het faillissement en 
de gelijke behandeling van de schuldeisers, maken dat de curator gerechtigd 
is de vorderingsrechten uit te oefenen tegen een derde die heeft in te staan 
voor de schulden van de gefailleerde wanneer die gehoudenheid bestaat 
tegen alle schuldeisers, ook al behoren die vorderingsrechten niet toe aan de 
gefailleerde ; de gehoudenheid tegenover alle schuldeisers bestaat, ook al is 
de omvang van die gehoudenheid verschillend (2).

8o, 9o en 10o Een gedifferentieerde gehoudenheid van uittredende vennoten 
onder firma staat er niet aan in de weg dat de curator zijn vorderingsrecht 
uitoefent tegen al deze vennoten (3).

(De CHaffoy De CoUrCeLLeS, CUrator faILLISSement Poté  
& PartnerS v.o.f. t. P. e.a.) 

Conclusie van advocaat-generaal Christian Vandewal (uittreksels) :

SItUerInG en ProCeDUrevoorGaanDen

1. Bijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan werd de 
vennootschap onder firma POTE & PARTNERS bij vonnis van de recht-
bank van koophandel te Brussel van 30 oktober 2007 failliet verklaard. 

Verweerders waren ooit vennoot van deze vennootschap, maar hadden 
voor het faillissementsvonnis hun aandelen overgedragen. 

2. Bij dagvaarding van 19 november 2007 vorderde eiser dat zou worden 
gezegd dat de acht gedaagde personen, als vennoten of gewezen vennoten 
van de vennootschap onder firma, hoofdelijk en onbeperkt aansprake-
lijk zijn voor het volledig passief van de vennootschap, kosten van het 
faillissement en vereffening inclusief, omdat zij nooit op aan de boedel 
tegenstelbare wijze hun hoedanigheid van vennoot verloren hadden. 

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 26 november 
2009 werd aan eiser en aan de derde, vierde en zesde gedaagden akte verleend 
van afstand van geding, werd de vordering tegen de zevende en achtste 
gedaagde zonder voorwerp verklaard en werd de vordering tegen de eerste, 
tweede en vijfde gedaagden, zijnde huidige verweerders, ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard. Tevens werd eiser veroordeeld tot de kosten. 

3. Op het hoger beroep van eiser verklaarde het hof van beroep te 
Brussel, bij tussenarrest van 27 juni 2011, het hoger beroep ontvanke-
lijk, doch heropende het, alvorens recht te doen, de debatten teneinde 
partijen toe te laten standpunt in te nemen over de splitsing van het 
faillissementspassief in functie van het ontstaan van de verbintenissen. 

Bij eindarrest van 12 maart 2012 werd het hoger beroep ongegrond 
verklaard, het beroepen vonnis bevestigd en eiser veroordeeld tot de 
kosten. 

4. Het cassatieberoep tegen deze beide arresten maakt het voorwerp 
uit van de huidige procedure.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1) tot (3) Zie concl. OM. 
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Het tweeDe CaSSatIemIDDeL

8. Het tweede cassatiemiddel is gericht tegen de beslissing van de 
appelrechter in het tussenarrest van 27 juni 2011 dat derde verweerder, 
als nieuwe vennoot, enkel kan worden aangesproken voor verbintenissen 
die zijn ontstaan in de periode lopend van zijn intrede in de vennoot-
schap door overname van aandelen tot de dag dat hij de vennootschap 
verliet door verkoop van zijn aandelen. 

Eiser voert aan dat uit artikel 209 van het Wetboek van Vennoot-
schappen alleen volgt dat de gewezen vennoot niet meer kan worden 
aangesproken voor verbintenissen die na de bekendmaking van de 
overdracht van zijn aandelen worden aangegaan, maar niet dat de 
nieuwe aandeelhouder niet zou kunnen aangesproken worden voor de 
reeds aangegane verbintenissen ; ingevolge de overdracht van aandelen 
verwerft hij immers de hoedanigheid van vennoot, die overeenkomstig 
artikel 204 van hetzelfde Wetboek met alle andere vennoten hoofdelijk 
aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap, al heeft 
hij die zelf niet getekend. 

BeSPrekInG van Het tweeDe CaSSatIemIDDeL

9. Het tweede cassatiemiddel nodigt het Hof uit zich uit te spreken over 
de vraag of de nieuw toegetreden vennoot van de vennootschap onder 
firma kan worden aangesproken voor de schulden van die vennootschap 
die ontstonden voordat hij tot die vennootschap toetrad. 

10. De rechtsleer blijkt verdeeld te zijn over het antwoord op deze 
rechtsvraag. 

11. L. Fredericq is van oordeel dat de nieuwe vennoot niet aansprake-
lijk is voor het op het ogenblik van zijn toetreding bestaande passief 
van de vennootschap. Hij wijst erop dat de derden inderdaad niet op 
zijn persoonlijke solvabiliteit konden rekenen op het ogenblik dat 
zij contracteerden. Hij vindt deze oplossing overigens billijk, omdat 
de nieuwe vennoot slechts vanaf zijn toetreding tot de vennootschap 
aanspraak kan maken op zijn aandeel in de winst  (1). 

Deze stelling wordt bijgetreden door J. Van Ryn, die stelt dat de 
nieuwe vennoot de last van het passief ontstaan na zijn intrede opneemt. 
Hij vervolgt dat de strenge oplossing die in Frankrijk wordt aange-
nomen, namelijk dat de nieuwe vennoot ook gehouden is tot de schulden 
ontstaan voor zijn intrede in de vennootschap, niet gerechtvaardigd 
lijkt, nu de schuldeisers van voor de overdracht niet konden rekenen op 
de persoonlijke solvabiliteit van de nieuwe vennoot  (2). 

12. Ander auteurs verdedigen het tegenovergestelde standpunt. Zo stelt 
J. Ruysseveldt, in zijn studie over de gewone  commanditaire vennoot-
schap  (3) : “Het beginsel van de hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijk-
heid in hoofde van de gecommanditeerde voor alle verbintenissen van 
deze vennootschapsvorm en het gemeenrechtelijk beginsel waarbij de 
toetreder geacht wordt partij te zijn geweest vanaf het ontstaan van 

  (1) L. FreDerICq, Traité de droit commercial belge, IV, Gent, Fecheyr, 1950, 322-323.
  (2) J. Van Ryn, Droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1954, 292-293, nr. 414.
  (3) J. RUySSeveLDt, De gewone commanditaire vennootschap, Antwerpen, Kluwer, 1997, 

100, nr. 306.
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de overeenkomst, zijn de argumenten die ervoor pleiten dat de nieuwe 
toetredende vennoot ook gehouden is tot de reeds bestaande schulden op 
het ogenblik van zijn toetreding”.

Hierbij dient voor ogen te worden gehouden dat dezelfde principes 
immers eveneens van toepassing zijn op de commanditaire vennoot-
schap ; krachtens artikel 205 van het Wetboek van Vennootschappen is, 
wanneer de commanditaire vennootschap meerdere beherende vennoten 
telt, de vennootschap ten aanzien van hen immers onder firma.

Ook J. Ronse, J.-M. Nelissen-Grade en K. Van Hulle bestempen het 
standpunt “volgens welke een vennoot, die toetreedt tot een eerder 
bestaande V.O.F., alleen aansprakelijk is voor de verbintenissen van 
de vennootschap die ontstaan zijn na zijn intreden” als een “onjuiste 
stelling”  (1).

Ook de meerderheidsopvatting in Franse rechtsleer huldigt dit tweede 
standpunt  (2). 

13. Persoonlijk meen ik de tweede stelling te moeten bijtreden ; het 
komt mij dan ook voor de het antwoord op de onder nr. 9 geformuleerde 
rechtsvraag bevestigend dient te worden beantwoord.

14. Het Hof oordeelde in zijn arrest van 19 december 2008  (3) : 
“Personen die handel drijven onder firma worden geacht koopman 

te zijn. Zij ontlenen die hoedanigheid aan hun lidmaatschap van de 
vennootschap.

Alle vennoten van een vennootschap onder firma worden als koop-
lieden aangemerkt. De faillietverklaring van een vennootschap onder 
firma impliceert dat is vastgesteld dat alle vennoten hebben opgehouden 
te betalen en dat hun krediet is geschokt”.

Om die reden bevestigde Uw Hof tevens dat de vorderingen tot failliet-
verklaring van een vennootschap onder firma en die van de vennoten een 
onsplitsbaar geschil doen rijzen in de zin van artikel 31 van het Gerech-
telijk Wetboek  (4).

15. Het faillissement van de vennootschap impliceert dus dat is vast-
gesteld dat ook de vennoten hebben opgehouden te betalen, waarmee 
het passief van de vennootschap wordt geviseerd. Het passief van de 
vennootschap zal bijgevolg de bestaande schulden van de vennootschap 
omvatten.

16. Artikel 204 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de 
vennoten onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbinte-
nissen van de vennootschap, ook al heeft een enkele vennoot getekend, 
mits dit namens de vennootschap geschied is.

  (1) J. ronSe, J.-M. neLISSen-GraDe en K. Van HULLe, “Overzicht van rechtspraak 
(1978-1985) vennootschappen”, TPR 1986, (859) 975, voetnoot 16.

  (2) M. GermaIn, Les sociétés commerciales, Parijs, L.G.D.J., 2009, 150 ; P. DIDIer en 
P. DIDIer, Les sociétés commerciales, Parijs, Economica 2011, 456.

  (3) Cass. 19 dec. 2008, AR C.07.0281.N, AC 2008, nr. 746, met concl. van advocaat- 
generaal A. Van Ingelgem ; TRV 2009, 456, noot H. De wULf ; RW 2008-09, 1428, noot 
J. vananroye.

  (4) Cass. 19 april 2012, AR F.11.0018.N, AC 2012, nr. 239 ; Cass. 15 april 2011, AR 
C.10.0544.N, AC 2011, nr. 262.
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Dit wetsartikel maakt geen onderscheid tussen oude en nieuwe 
schulden, wat naar mijn mening impliceert dat ook de nieuwe vennoot 
hoofdelijk gehouden is voor schulden ontstaan voor zijn intrede.

17. Uit artikel 209 van het Wetboek van Vennootschappen kan enkel 
worden afgeleid dat de vennoten aansprakelijk blijven ten aanzien van 
derden, totdat de overdracht van hun aandelen openbaar is gemaakt ; 
voor schulden die voordien zijn ontstaan, blijven de uittredende vennoten 
aansprakelijk. Uit deze bepaling kan echter geen antwoord worden afge-
leid op de vraag of de intredende vennoot eveneens voor oude schulden 
aangegaan voor zijn toetreding kan worden aangesproken.

18. Het bezwaar dat een toetredende vennoot aldus wordt geconfron-
teerd met een door hem niet voorziene schuld, lijkt mij niet overtui-
gend te zijn ; er mag van een normaal voorzienige toekomstige vennoot 
worden verwacht dat hij zich terdege inlicht van de financiële situatie 
van de vennootschap alvorens hij aandelen overneemt. Wie toetreedt 
tot een bestaande vennootschap, waarvan de identiteit blijft voort-
bestaan, heeft de gevolgen te aanvaarden die deze rechtsbetrekking, 
naar zijn aard en regeling, aan deelneming verbindt. Tot deze gevolgen 
behoren ook de hoofdelijke verbondenheid voor alle verbintenissen van 
de vennootschap. Wenst hij de daarmee verband houdende risico’s niet 
te aanvaarden, dan beschikt hij over andere mogelijkheden, zoals de 
ontbinding van de vennootschap en de oprichting van een nieuwe  (1). 
Daarenboven kan een evenwicht worden gevonden tussen de belangen 
van de oude schuldeiser en de nieuwe vennoot doordat de vennoten van 
een vennootschap onder firma kunnen afwijken van de regel en op het 
vlak van de contributio een andere regeling kunnen opnemen, waarbij de 
nieuwe vennoot intern de oude schulden niet moet dragen. In dat geval 
loopt hij slechts risico voor zover het overeengekomen regres op zijn 
medevennoten onmogelijk zou blijken. 

Een arrest van het Hof van 1 december 1925 wees overigens het bezwaar 
dat de erin gehanteerde oplossing ernstige nadelen vertoont voor de 
vennoot omdat hij, in dit geval door de aanvaarde retroactiviteit van 
een fiscale schuldvordering, lasten moet dragen die hij niet kon voorzien 
en een grotere bijdrage moet leveren dan zijn aandeel in het actief, als 
ongegrond af  (2).

19. De vennootschap onder firma is overigens een volwaardige rechts-
persoon. De vennoot die haar vertegenwoordigt, doet dit namens de 
vennootschap en niet namens de verschillende (mede)vennoten. In de 
vennootschap onder firma is de vennootschap zelf de drager van rechten 
en verplichtingen, maar deze worden net als in de maatschap meteen 
ook aan de vennoten zelf toegerekend  (3).

Daardoor kan de “oude” schuldeiser nog steeds het volledige vennoot-
schapsvermogen uitwinnen, alhoewel dit ten dele ook de nieuwe vennoot 
toebehoort.

  (1) A.L. moHr, Van personenvennootschappen, Deventer, Kluwer 2009, 290-291.
  (2) Cass. 1 dec. 1925, Pas. 1926, 88.
  (3) J. Vananroye, “Het lot van de (werkende) vennoten bij het faillissement van een 

V.O.F. of Comm.V.”, noot onder Cass. 19 dec. 2008, RW 2008-09, (1429) 1430.
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20. De beslissing van de appelrechter dat derde verweerder enkel 
kan gehouden zijn voor de verbintenissen die zijn ontstaan nadat hij 
de aandelen heeft overgenomen van eerste en tweede verweerders op 
29 januari 2005 en dat de nieuwe vennoot-overnemer niet aansprakelijk is 
voor het bestaande passief op het ogenblik van zijn intrede in de vennoot-
schap, is naar mijn mening dan ook niet naar recht verantwoord.

21. Het middel lijkt mij gegrond te zijn. 

Het DerDe CaSSatIemIDDeL 

22. Het derde cassatiemiddel komt op tegen het eindarrest van 12 maart 
2012. Het voert de schending aan van artikel 19 van het Gerechtelijk 
Wetboek, van de artikelen 203, 204 en 209 van het Wetboek van Vennoot-
schappen en van de artikelen 16, 17, 18, 19, 20, 49, 51, 57 en 99 van de Fail-
lissementswet 1997.

23. Eiser voert aan dat het hof van beroep, na in het tussenarrest te 
hebben aanvaard dat de curator ten aanzien van de gewezen vennoten 
vorderingsgerechtigd was, ongeacht de mogelijke differentiatie tussen 
de schuldeisers ingevolge het tijdselement, differentiatie die trouwens 
inherent is aan de regeling van artikel 209 van het Wetboek van Vennoot-
schappen, en de curator te hebben uitgenodigd om over te gaan tot een 
uitsplitsing van het faillissementspassief in functie van het tijdstip van 
ontstaan van de verbintenissen, vervolgens bij het eindarrest niet wettig 
meer kon beslissen dat eisers vordering tot veroordeling van verweerders 
tot aanzuivering van het passief van de failliete vennootschap volledig 
ongegrond was omdat uit de door hem verstrekte informatie blijkt dat 
deze verbintenissen op zodanige wijze waren ontstaan dat geen enkele 
verweerder ten aanzien van alle schuldeisers kon gehouden worden, nu 
het aldus.

— uitspraak doet over een rechtspunt waarover het zijn rechtsmacht 
reeds had uitgeput bij het tussenarrest van 27 juni 2011, te weten de 
mogelijkheid voor de curator om de gewezen vennoten aan te spreken, 
niettegenstaande een mogelijke differentiatie tussen de schuldeisers, 
ontstaan ingevolge het tijdselement ;

— de inwilliging van de door de curator tegen de gewezen vennoten 
van een vennootschap onder firma ingestelde vordering tot aanzuivering 
van het passief op grond van hun wettelijke gehoudenheid, volgend uit 
de artikelen 203, 204 en 209 van het Wetboek van Vennootschapen, op 
onwettige wijze onderwerpt aan de vereiste dat de betrokken derde in 
concreto kan worden aangesproken tot betaling van alle, op datum van 
faillietverklaring, openstaande schulden van de failliete vennootschap 
onder firma. 

BeSPrekInG van Het DerDe CaSSatIemIDDeL

24. Het Hof omschreef in zijn arrest van 19 december 2008  (1) duidelijk 
de taak van de curator als volgt :

  (1) Cass. 19 dec. 2008, AR C.07.0281.N, AC 2008, nr. 746, met concl. van advocaat- 
generaal A. Van Ingelgem ; TRV 2009, 456, noot H. De wULf ; RW 2008-09, 1428, noot 
J. vananroye.
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“De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de 
gefailleerde te gelde te maken en het provenu te verdelen.

De noodzaak van een efficiënte afwikkeling van het faillissement en de 
gelijke behandeling van de schuldeisers, maken dat de curator gerech-
tigd is de vorderingsrechten uit te oefenen tegen een derde die heeft in 
te staan voor de schulden van de gefailleerde wanneer die gehoudenheid 
bestaat tegen alle schuldeisers, ook al behoren die vorderingsrechten 
niet aan de gefailleerde toe”

Deze regel werd nogmaals bevestigd in ’sHofs arrest van 6 december 
2012  (1).

25. De rechtsvraag die door het middel aan de orde wordt gesteld 
betreft de juiste invulling van de vereiste dat “de derde heeft in te staan 
voor de schulden van de gefailleerde” en dat “die gehoudenheid bestaat 
tegenover alle schuldeisers”.

26. Ik meen dat deze voorwaarde pragmatisch dient te worden bena-
derd en niet te beperkend geïnterpreteerd mag worden. De gehoudenheid 
tegenover alle schuldeisers lijkt mij te bestaan, ook als de omvang van 
die gehoudenheid ongelijk is ; derden zijn tegenover alle schuldeisers 
gehouden, ook al verschilt de omvang van hun gehoudenheid. De wet 
maakt de uitoefening van het vorderingsrecht niet afhankelijk van de 
voorwaarde dat de bewuste derde door elke individuele schuldeiser van 
de gefailleerde werkelijk in concreto zou kunnen worden aangesproken.

Het recht om de vennoten of gewezen vennoten van de vennootschap 
onder firma aan te spreken indien de vennootschap zelf haar verplich-
tingen niet nakomt, komt toe aan alle schuldeisers in abstracto, en kan 
derhalve na faillissement van de vennootschap door de curator worden 
uitgeoefend. Het feit dat bij onderzoek van de vordering ten gronde 
blijkt dat niet alle schuldeisers de bewuste vennoot in concreto konden 
aanspreken, zal enkel een impact hebben op het bedrag waartoe hij ten 
aanzien van de curator kan worden veroordeeld, maar doet geen afbreuk 
aan het vorderingsrecht van de curator.

27. In zijn noot onder het voormelde arrest van 19 december 2008 geeft 
H. DE WULF in deze context het voorbeeld van de onrechtmatige daad 
van een derde die de waarde van het onderpand van de schuldeisers 
aantast :

“Dergelijke onrechtmatige daad doet een (minstens virtuele) claim 
ontstaan van alle schuldeisers van de gefailleerde die voor de onrecht-
matige daad met de gefailleerde gecontracteerd hebben. Hoewel het hier 
duidelijk om collectieve schade gaat (het actief vermogen van de gefail-
leerde is door een onrechtmatige daad aangetast), bestaat de schuld van 
de schadeverwekker niet tegen alle schuldeisers van de gefailleerde. 
Toch vermoeden wij dat het Hof van Cassatie de curator in zulke gevallen 
een exclusief vorderingsrecht wil geven. Men mag wellicht de woorden 
‘wanneer die gehoudenheid bestaat tegen alle schuldeisers’ uit het 
geannoteerde cassatiearrest niet al te letterlijk nemen. De curator zal 
bevoegd zijn wanneer de wet of een overeenkomst in abstracto rechten 

  (1) Cass. 6 dec. 2012, AR C.11.0654.F, AC 2012, nr. 671, met concl. van advocaat-generaal 
J.-M. Genicot in Pas. 2012, nr. 671.
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aan alle schuldeisers (die geen ‘separatisten’ zijn) toekent, ook al zijn er 
specifieke omstandigheden in hoofde van bepaalde van die schuldeisers 
die tot gevolg hebben dat zij, in tegenstelling tot andere schuldeisers, in 
concreto geen of beperktere rechten kunnen uitoefenen”  (1).

Deze auteur pleit dan ook terecht voor een pragmatische interpretatie 
van de gehoudenheid “tegenover alle schuldeisers” : “Als men er anders 
over oordeelt, komt men weer terecht in de eindeloze discussies die 
bestonden vóór het Unac-arrest. Het zou verwonderen dat het Hof met 
zijn arrest van 19 december 2008 die discussie (in hoeverre er niet langer 
sprake is van collectieve schade in gevallen waarin er schuldeisers met 
een bijzondere positie zijn, die bv. zelf schuld aan het ontstaan van deze 
schade hebben) heeft willen heropenen. Dit betekent op zijn beurt niet 
dat verschillen tussen de concrete rechtspositie van individuele schuld-
eisers irrelevant zijn. Bij de verdeling van het provenu van de door hem 
uitgeoefende vorderingen zal de curator wel rekening moeten houden 
met die verschillende posities ; maar die verschillen zijn irrelevant voor 
het bepalen van de vorderingsbevoegdheid van de curator”  (2).

28. Krachtens de voormelde artikelen 204 en 209 van het Wetboek van 
Vennootschappen blijven de vennoten onder firma die hun deelneming 
overdragen, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de 
vennootschap die vóór de overdracht zijn aangegaan. 

29. Ik meen dat de omstandigheid dat de schuldeisers wiens schuld-
vorderingen zijn ontstaan nadat de verweerders hun deelneming hebben 
overgedragen hen niet kunnen aanspreken, geen afbreuk doet aan de 
gehoudenheid van verweerders ten aanzien van alle schuldeisers wiens 
schuldvorderingen voordien zijn ontstaan. 

30. Ik ben dan ook van oordeel dat de appelrechter die oordeelt dat 
“(eiser) dient te worden afgewezen van zijn vordering” aangezien “de 
vordering van de curator enkel maar kan worden toegekend wanneer de 
derde die heeft in te staan voor de schuldvordering van de gefailleerde 
gehouden is ten aanzien van alle schuldeisers (…) en dit in onderhavig 
geding op basis van de verstrekte informatie niet het geval blijkt te 
zijn”, zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord.

31. Het middel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.

ConCLUSIe

32. Vernietiging van beide bestreden arresten.

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep 
te Brussel van 27 juni 2011 en 12 maart 2012.

  (1) H. De wULf, “Het faillissement van onbeperkt aansprakelijke vennoten van een 
VOF en de taak en bevoegdheid van de curator”, noot onder Cass. 19 dec. 2008, TRV 2009, 
(459) 479.

  (2) Id.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 23 juli 2013 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

III. BeSLISSInG van Het Hof

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

Tweede middel

5. Krachtens artikel 204 Wetboek van Vennootschappen zijn de 
vennoten onder firma hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen 
van de vennootschap, ook al heeft een enkele vennoot getekend, mits dit 
namens de vennootschap is geschied.

Vennoten onder firma zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbinte-
nissen van de vennootschap, ook al zijn deze ontstaan vóór het tijdstip 
van hun toetreding tot de vennootschap. 

6. Uit het arrest van 27 juni 2011 blijkt dat :
— eerste en tweede verweerders P & P vof hebben opgericht in 2002 ;
— eerste en tweede verweerders hun aandelen op 29 januari 2005 hebben 

overgedragen aan de derde verweerder en aan W ;
— de derde verweerder en W hun aandelen op 7 december 2006 hebben 

overgedragen aan D en D ;
— de vof op 30 oktober 2007 failliet werd verklaard.
7. De appelrechter oordeelt dat “[de derde verweerder] enkel gehouden 

[kan] zijn voor de verbintenissen die zijn ontstaan nadat hij de aandelen 
heeft overgenomen van [de eerste verweerder] en [de tweede verweer-
ster] d.d. 29 januari 2005” en dat “de nieuwe vennoot-overnemer niet 
aansprakelijk [is] voor het bestaande passief op het ogenblik van zijn 
intrede in de vennootschap”.

Door aldus te oordelen schendt de appelrechter artikel 204 Wetboek 
van Vennootschappen.

Het middel is gegrond.

Derde middel

8. Volgens artikel 209 Wetboek van Vennootschappen kan de over-
dracht van deelneming, wanneer zij door het vennootschapscontract is 
toegelaten, slechts geschieden met inachtneming van de vormen van 
het burgerlijk recht en kan zij geen gevolg hebben ten aanzien van de 
verbintenissen die vóór haar openbaarmaking zijn aangegaan. 

Uit de artikelen 204 en 209 Wetboek van Vennootschappen volgt dat de 
vennoten onder firma die hun deelneming hebben overdragen, hoofde-
lijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen van de vennootschap die 
vóór de overdracht zijn aangegaan.
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De omstandigheid dat de schuldeisers wiens schuldvorderingen zijn 
ontstaan nadat een vennoot zijn deelneming heeft overgedragen, deze 
niet kan aanspreken, staat er niet aan in de weg dat deze vennoot 
gehouden is ten aanzien van alle schuldeisers wiens schuldvorderingen 
voordien zijn ontstaan.

9. De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de 
gefailleerde te gelde te maken en het provenu te verdelen.

De noodzaak van een efficiënte afwikkeling van het faillissement en de 
gelijke behandeling van de schuldeisers, maken dat de curator gerech-
tigd is de vorderingsrechten uit te oefenen tegen een derde die heeft in 
te staan voor de schulden van de gefailleerde wanneer die gehoudenheid 
bestaat tegen alle schuldeisers, ook al behoren die vorderingsrechten 
niet toe aan de gefailleerde. 

De gehoudenheid tegenover alle schuldeisers bestaat, ook al is de 
omvang van die gehoudenheid verschillend.

10. Uit het vorenstaande volgt dat een gedifferentieerde gehoudenheid 
van uittredende vennoten van een vennootschap onder firma er niet aan 
in de weg staat dat de curator zijn vorderingsrecht uitoefent tegen al 
deze vennoten.

11. De appelrechter die in het eindarrest van 12 maart 2012 oordeelt dat 
aangezien geen van de verweerders als achtereenvolgende uittredende 
vennoten op gelijke wijze gehouden is ten aanzien van alle schuldeisers, 
de curator niet vorderingsrechtigd is, verantwoordt zijn beslissing niet 
naar recht. 

In zoverre is het middel gegrond.

Overige grieven

12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 27 juni 2011, behalve in zoverre dit 

het hoger beroep ontvankelijk verklaart, de vordering van de curator 
tegen de verweerders ontvankelijk verklaart en voor recht zegt dat 
de eerste en tweede verweerders enkel door de curator kunnen worden 
aangesproken voor de verbintenissen die dateren van vóór 29 januari 2005.

Vernietigt het bestreden arrest van 12 maart 2012.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest van 27 juni 2011 en van het vernie-
tigde arrest van 12 maart 2012.

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

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

7 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advo-
caat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Verbist.
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N° 594

1o kamer — 7 november 2013
(C.13.0165.N)

1o BewIJS. — BUrGerLIJke Zaken. — GeSCHrIften. — aLLerLeI. — HUUr-
ContraCt. — UItSLUItInG van kLeInHanDeLSBeStemmInG. — verHUUrDer. — 
Geen HanDeLaar. — InStemmInG met BeStemmInGSwIJZIGInG. — GetUIGenBe-
wIJS. — moGeLIJkHeID. 

2o HUUr van GoeDeren. — HanDeLSHUUr. — aLLerLeI. — HUUrCon-
traCt. — UItSLUItInG van kLeInHanDeLSBeStemmInG. — BIJ GeSCHrIft. — 
verHUUrDer. — Geen HanDeLaar. — InStemmInG met BeStemmInGSwIJZIGInG. 
— GetUIGenBewIJS. — moGeLIJkHeID. 

1o en 2o Wanneer partijen bij het aangaan van een huurcontract de kleinhan-
delsbestemming hebben uitgesloten, kan het bewijs van de instemming van 
de verhuurder, die geen handelaar is, met een wijziging van deze bestem-
ming, niet door middel van getuigen worden geleverd. (Art. 1341 BW ; Art. 
1 Handelshuurwet)

(antwerPS kIekenHUIS C.v.B.a. t. De IDeaLe wonInG —  
arronDISSement antwerPen, B.v. onDer De vorm van een C.v.B.a.)

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 7 januari 2013.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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. Krachtens artikel 1341 Burgerlijk Wetboek, staat in burgerlijke 
zaken, tegen een akte voor een notaris of een onderhandse akte voor 
zaken die de som of de waarde van 375 euro te boven gaan, geen bewijs 
door getuigen open.

2. Volgens artikel 1 Handelshuurwet, zijn de bepalingen van deze wet 
van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van 
onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de 
ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke 
overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de huurder of 
door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoe-
fenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die 
rechtstreeks in contact staat met het publiek.
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3. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer de partijen bij het aangaan 
van de huur, de kleinhandelsbestemming bij geschrift hebben uitge-
sloten, het bewijs van de instemming van de verhuurder, die geen hande-
laar is, met een wijziging van deze bestemming niet door middel van 
getuigen kan worden geleverd.

4. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat :
— artikel 12 van de huurovereenkomst bepaalt dat de Handelshuurwet 

niet van toepassing is en het de eiseres verboden is om er enige handels-
activiteit in uit te oefenen zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord 
van de verhuurder ;

— de verhuurder geen koopman is en de huurovereenkomst geen 
handelsverbintenis uitmaakt.

5. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat krachtens 
artikel 1341 Burgerlijk Wetboek het aanbod van de eiseres tot het bewijs 
van getuigen tegen de inhoud van de akte van 13 juli 2007 niet kan worden 
toegelaten, beantwoorden de appelrechters het in het middel bedoelde 
verweer en verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

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

7 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en mevr. Geinger.

N° 595

1o kamer — 8 november 2013
(C.12.0607.F)

HUUr van GoeDeren. — HanDeLSHUUr. — aLGemeen. — verHUUrDe 
GoeD. — BeStemmInG tot HanDeLSaCtIvIteIt.

Het middel, dat neerkomt op de bewering dat de rechter, wanneer de huur-
overeenkomst een beding bevat dat uitsluit dat het verhuurde goed voor 
een handelsactiviteit mag worden gebruikt, in geen geval de stilzwijgende 
instemming van de verhuurder met een dergelijke bestemming van het goed 
kan aannemen, zelfs als die instemming vanaf de ingenottreding van de 
huurder zou zijn gegeven, zonder het bestaan van veinzing of wetsontdui-
king vast te stellen, faalt naar recht  (1). (Art. 1134 BW ; art. 1 Handels-
huurwet)

(JULIe LH B.v.B.a. t. CarroSSerIe monte CarLo nUméro 1 n.v.)

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 595.
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arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van koophandel te Brussel van 16 mei 2012.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 18 oktober 2013 
een conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en procureur-gene-
raal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeL

De eiseres voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan 
een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Overeenkomstig het beginsel van de wilsautonomie, vastgelegd in 
artikel 1134 Burgerlijk Wetboek, kunnen de partijen overeenkomen dat 
zal worden afgeweken van een beding van de huurovereenkomst, dat 
uitsluit dat het goed in hoofdzaak mag worden gebruikt voor het uitoe-
fenen van kleinhandel.

Krachtens artikel 1 van de wet op de handelshuur is die wet van 
toepassing op de huur van onroerende goederen die, hetzij uitdruk-
kelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij 
krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop 
van de huur, door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak 
gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het 
bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het 
publiek.

Het onderdeel dat neerkomt op de bewering dat de rechter, wanneer 
de huurovereenkomst een beding bevat dat uitsluit dat het verhuurde 
goed voor een handelsactiviteit mag worden gebruikt, in geen geval de 
stilzwijgende instemming van de verhuurder met een dergelijke bestem-
ming van het goed kan aannemen, zelfs als die instemming vanaf de 
ingenottreding van de huurder zou zijn gegeven zonder het bestaan van 
veinzing of wetsontduiking vast te stellen, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

Het bestreden vonnis beslist dat “er rechtstreeks met het publiek 
contact wordt gelegd via de lichtreclame die de [verweerster], nog vóór 
het sluiten van de litigieuze huurovereenkomst, in het gehuurde goed 
heeft mogen aanbrengen”, dat “de betrokken lichtreclame bestaat in 
een lichtzuil die tegenover de openbare weg is geplaatst en die duidelijk 
ertoe strekt de verschillende specialiteiten van de [verweerster] aan te 
prijzen en het publiek zodoende naar het gehuurde goed te lokken”, 
dat “uit de overgelegde foto’s overigens blijkt dat laatstgenoemde 
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passanten doorgaans met een bijzondere aandacht ontvangt en inlicht 
over haar openingsuren en betalingsvoorwaarden”, dat “de [verweer-
ster] haar diensten kennelijk aanbiedt aan ‘al wie zich aanmeldt’” en 
dat “in die omstandigheden moet worden besloten dat de [verweer-
ster] in het gehuurde goed een activiteit uitoefent ‘die rechtstreeks in 
contact staat met het publiek’ in de zin van artikel 1 van de wet [op de 
handelshuur]”.

Het vonnis beslist ook dat “de plaatsing van de lichtreclame geen 
twijfel laat bestaan over het feit dat de [verweerster] duidelijk — en 
nog vóór het sluiten van de litigieuze huurovereenkomst — zinnens 
was een handelsactiviteit te ontwikkelen die rechtstreeks in contact 
staat met het publiek”, dat “Befimmo de reclame op de lichtzuil 
wel had moeten opmerken toen zij het pand kocht en vervolgens de 
betrokken huurovereenkomst sloot”, dat “niets vervolgens aantoont 
dat de [verweerster] Befimmo zou hebben verzekerd dat haar activi-
teiten bestemd waren voor een specifiek soort klanten en niet voor het 
publiek in ruime zin. Wat dat betreft moet inzonderheid erop gewezen 
worden dat de huurovereenkomst van 15 oktober 2003, in tegenstel-
ling tot de vorige huurovereenkomst, niet meer bepaalt dat het goed 
gebruikt moet worden voor een ‘gesloten’ carrosseriebouw” en dat 
“de rechtbank van koophandel, gelet op die gegevens, oordeelt dat de 
verhuurder bij het sluiten van de litigieuze huurovereenkomst impli-
ciet maar zeker heeft ingestemd met de ontwikkeling, in het gehuurde 
goed, van een kleinhandel die rechtstreeks in contact staat met het 
publiek”.

Uit die vermeldingen volgt dat het bestreden vonnis, in tegenstelling 
tot wat het onderdeel veronderstelt, niet uitsluitend uit de aanwezig-
heid van een reclamebord, dat met de uitdrukkelijke instemming van 
een vorige eigenaar, onder vigeur van een andere huurovereenkomst, 
was geplaatst, en uit het feit dat die vennootschap na haar aankoop van 
het gehuurde goed geen opmerkingen heeft gemaakt over dat reclame-
bord, heeft afgeleid dat de vennootschap Befimmo heeft ingestemd met 
het feit dat het gehuurde goed gebruikt zou worden voor een handelsac-
tiviteit die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

Het onderdeel, dat steunt op een onjuiste uitlegging van het bestreden 
vonnis, mist feitelijke grondslag.

Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

8 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaat : de heer Foriers.
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N° 596

1o kamer — 8 november 2013
(C.13.0128.F)

1o vonnISSen en arreSten. — BUrGerLIJke Zaken. — aLGemeen. — 
HervattInG van Het GeDInG. — overLIJDen. — kennISGevInG. — GevoLG. — 
voorwaarDe.

2o erfenISSen. — HervattInG van Het GeDInG. — overLIJDen. — kennISGe-
vInG. — GevoLG. — voorwaarDe.

1o en 2o De kennisgeving van het overlijden van een partij door een erfgenaam 
die van de nalatenschap afstand heeft gedaan, blijft zonder gevolg voor het 
lopende geding  (1). (Art. 815 Gerechtelijk Wetboek)

(B. t. nmBS HoLDInG n.v. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 6 maart 2012.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 23 oktober 2013 
ter griffie een conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en 
procureur-generaal Jean-François Leclercq 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

Het middel

Het middel, dat de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert 
zonder aan te geven waarin die bepaling werd geschonden, is onduidelijk 
en derhalve niet ontvankelijk.

Bovendien blijft het overlijden van een partij krachtens artikel 815 
Gerechtelijk Wetboek zonder gevolg voor het lopende geding, zolang 
daarvan geen kennis is gegeven aan de rechter. De erfgenaam van de 
overleden partij die van de nalatenschap afstand heeft gedaan, heeft de 
hoedanigheid niet om die kennisgeving te doen. 

Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt in zoverre naar recht.

Dictum
Het Hof

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 596.
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

8 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, 
procureur-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer Van 
Ommeslaghe.

N° 597

2o kamer — 12 november 2013
(P.12.1744.N)

1o veroorDeLInG met UItSteL en oPSCHortInG van De veroor-
DeLInG. — Gewone oPSCHortInG. — weIGerInG. — reDenen.

2o Straf. — anDere Straffen. — verBeUrDverkLarInG. — vermoGenS-
voorDeLen. — BeStemmInG.

1o De omvang van de benadeling van de schuldeisers vormt een zelfstandige 
reden op grond waarvan de strafrechter de beslissing verantwoordt om de 
beklaagde geen opschorting te verlenen. (Artikel 3 Probatiewet)

2o Opdat de verbeurdverklaring van de in artikel 42, 3o, Strafwetboek vermelde 
vermogensvoordelen of van de in artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek 
bedoelde overeenstemmende geldwaarde daarvan kan worden uitgesproken 
tegen degene die als dader, mededader of medeplichtige wordt veroordeeld 
voor het misdrijf dat de vermogensvoordelen heeft voortgebracht, is niet 
vereist dat die vermogensvoordelen zijn eigendom zijn of in zijn vermogen 
zijn toegetreden, noch dat hij zich heeft verrijkt ; die verbeurdverklaring 
kan worden uitgesproken ongeacht het voordeel dat hij uit het misdrijf heeft 
gehaald of de bestemming die hij later aan de vermogensvoordelen heeft 
gegeven  (1).

(k. t. van HULLe, CUrator faILLISSement BakkerIJ  
HUySman-GHIeSmanS B.v.B.a.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 25 september 2012.

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

De eiser doet ook afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep in 
zoverre het gericht is tegen de niet-definitieve en bij verstek tegen de 
verweerder uitgesproken beslissing op burgerrechtelijk gebied.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

  (1) Cass. 22 juni 2004, AR P.04.0397.N, AC 2004, nr. 347 en Cass. 9 mei 2007, AR P.06.1673.F, 
AC 2007, nr. 239 met concl. van advocaat-generaal Vandermeersch.
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Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-
deerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

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

Een zevende grief

29. De grief voert aan dat het arrest de motiveringsplicht miskent 
doordat het weigert aan de eiser de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling te verlenen op grond van de omvang van de benade-
ling van de schuldeisers, terwijl de zaak op burgerlijk vlak niet in 
staat van wijzen werd geacht en de appelrechters zich dus nog geen idee 
konden vormen over de eventuele omvang van die benadeling en van 
eisers aandeel daarin ; door hem de opschorting ook te weigeren omdat 
het hem zou “sterken in zijn totaal misplaatste overtuiging dat hem in 
deze zaak weinig te verwijten valt”, miskent het arrest eisers recht van 
verdediging omdat het hem doet “boeten” voor de wijze waarop hij zich 
verdedigt.

30. Anders dan waarvan de grief uitgaat, dient het arrest niet eerst 
uitspraak te doen over de burgerrechtelijke rechtsvordering om zich te 
kunnen uitspreken over de omvang van de benadeling van de schuldei-
sers en over eisers aandeel daarin. Die omstandigheden kunnen immers 
blijken uit de gegevens van het strafdossier.

In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.

31. De omvang van de benadeling van de schuldeisers vormt een zelf-
standige reden op grond waarvan het arrest de beslissing verantwoordt 
om de eiser geen opschorting te verlenen.

In zoverre de grief voor het overige opkomt tegen overtollige redenen, 
kan hij niet tot cassatie leiden en is hij bijgevolg niet ontvankelijk.

Een achtste grief

32. De grief voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de arti-
kelen 42, 3o en 43bis Strafwetboek, alsmede miskenning van de motive-
ringsplicht : bij het opleggen aan de eiser van de bijzondere verbeurd-
verklaring overeenkomstig de artikelen 42, 3o en 43bis Strafwetboek, 
miskent het arrest de wettelijke voorwaarde dat de vermogensvoordelen 
moeten terechtgekomen zijn in het vermogen van de veroordeelde ; 
de eiser betwist dat hij vermogensvoordelen uit enig misdrijf heeft 
verkregen ; het arrest beantwoordt niet eisers verweer dat er bij hem 
geen verrijking werd vastgesteld ; het arrest is ook tegenstrijdig gemoti-
veerd waar het enerzijds vaststelt dat niet de eiser maar M M de gelden 
bedoeld in de telastleggingen A.6 tot A.9 in ontvangst heeft genomen en 
anderzijds besluit dat de eiser de ontvangen vermogensvoordelen niet 
mag behouden.

33. De feitenrechter oordeelt onaantastbaar in feite of een veroor-
deelde vermogensvoordelen heeft verkregen uit het misdrijf waarvoor 
hij werd veroordeeld.
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In zoverre de grief opkomt tegen dit onaantastbare oordeel, is hij niet 
ontvankelijk.

34. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
eisers verweer dat er bij hem geen enkel uitwendig teken van verrijking 
kon worden vastgesteld, enkel gericht was tegen de schuldigverklaring 
aan de telastleggingen A, maar dat hij geen verweer heeft gevoerd met 
betrekking tot de door het openbaar ministerie schriftelijk gevorderde 
verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen verkregen uit die telast-
leggingen.

Bijgevolg dienden de appelrechters eisers voormelde verweer, dat geen 
betrekking had op de verbeurdverklaring, voor hun beslissing op de 
verbeurdverklaring niet te beantwoorden.

In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.
35. Opdat de verbeurdverklaring van de in artikel 42, 3o, Strafwet-

boek vermelde vermogensvoordelen of van de in artikel 43bis, tweede 
lid, Strafwetboek bedoelde overeenstemmende geldwaarde daarvan kan 
worden uitgesproken tegen degene die als dader, mededader of mede-
plichtige wordt veroordeeld voor het misdrijf dat de vermogensvoor-
delen heeft voortgebracht, is niet vereist dat die vermogensvoordelen 
zijn eigendom zijn of in zijn vermogen zijn toegetreden, noch dat hij 
zich heeft verrijkt. Die verbeurdverklaring kan immers worden uitge-
sproken ongeacht het voordeel dat hij uit het misdrijf heeft gehaald of 
de bestemming die hij later aan de vermogensvoordelen heeft gegeven.

In zoverre hij van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt de grief 
naar recht.

36. Het is niet tegenstrijdig te oordelen, eensdeels, dat een andere 
dader de gelden van de Centea-rekeningen heeft afgehaald, anderdeels, 
dat de eiser als mededader aan die feiten de ontvangen vermogensvoor-
delen niet kan behouden.

In zoverre mist de grief feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

37. 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.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

12 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Beerlandt (bij de balie te Kortrijk) en de heer Verstraeten (bij de 
balie te Brussel).
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N° 598

2o kamer — 12 november 2013
(P.13.0956.N)

verZet. — veroorDeLInG BIJ verStek onDer BePaaLDe IDentIteIt. — verZet 
aanGetekenD onDer DIe IDentIteIt. — werkeLIJke IDentIteIt. — GevoLG.

Uit artikel 187, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat 
hij die onder een bepaalde identiteit bij verstek werd veroordeeld, tegen dit 
vonnis verzet kan aantekenen onder die identiteit, ook als blijkt dat hij 
in werkelijkheid een andere identiteit heeft, voor zover vaststaat dat de 
verzetdoende wel degelijk de persoon is die bij verstek werd veroordeeld ; de 
omstandigheid dat hij die bij verstek werd veroordeeld en die tegen het hem 
veroordelend vonnis vervolgens verzet aantekent, in de verzetsakte melding 
maakt van een identiteit die niet de zijne is en aldus gebeurlijk een of meer-
dere misdrijven pleegt, berooft hem niet van het recht verzet aan te tekenen 
tegen het vonnis dat hem bij verstek veroordeelt  (1).

(S. aLIaS t.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 11 april 2013.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 187 Wetboek van 
Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte dat eisers verzet niet 
ontvankelijk is ; het verstekarrest veroordeelde D T, geboren op ( … ) en 
beval zijn onmiddellijke aanhouding ; dit verstekarrest werd aan de eiser 
betekend en onder die identiteit ten uitvoer gelegd, niettegenstaande de 
Belgische overheid ingevolge de uitleveringsprocedure met Frankrijk 
kennis had van de ware identiteit van de eiser, zijnde D S, geboren op 
(…) ; niet toelaten dat hij die bij verstek is veroordeeld daartegen verzet 
kan aantekenen binnen een termijn van vijftien dagen na de betekening 
van het verstekarrest schendt de voormelde bepaling.

  (1) Zie artikel 518 Wetboek van Strafvordering en Cass. 21 oktober 1861, Pas. 1862, I, 218.
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2. Artikel 187, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
bepaalt :

 “Hij die bij verstek is veroordeeld, kan tegen het vonnis in verzet 
komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop het is 
betekend.

Is de betekening van het vonnis niet aan de beklaagde in persoon gedaan, 
dan kan deze, wat de veroordelingen tot straf betreft, in verzet komen 
binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de beteke-
ning kennis heeft gekregen. Indien hij hiervan kennis heeft gekregen door 
de betekening van een Europees aanhoudingsbevel of een uitleveringsver-
zoek of indien de lopende termijn van vijftien dagen nog niet verstreken 
was op het ogenblik van zijn aanhouding in het buitenland, kan hij in 
verzet komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop 
hij werd overgeleverd of in het buitenland terug in vrijheid werd gesteld. 
Indien het niet blijkt dat hij kennis heeft gekregen van de betekening, 
kan de beklaagde in verzet komen totdat de termijnen van verjaring van 
de straf zijn verstreken. Wat de burgerrechtelijke veroordelingen betreft, 
kan hij in verzet komen tot de tenuitvoerlegging van het vonnis”.

3. Uit die bepalingen volgt dat hij die onder een bepaalde identiteit 
bij verstek werd veroordeeld, tegen dit vonnis verzet kan aantekenen 
onder die identiteit, ook als blijkt dat hij in werkelijkheid een andere 
identiteit heeft, voor zover vaststaat dat de verzetdoende wel degelijk 
de persoon is die bij verstek werd veroordeeld. De omstandigheid dat 
hij die bij verstek werd veroordeeld en die tegen het hem veroordelend 
vonnis vervolgens verzet aantekent, in de verzetsakte melding maakt 
van een identiteit die niet de zijne is en aldus gebeurlijk een of meerdere 
misdrijven pleegt, berooft hem niet van het recht verzet aan te tekenen 
tegen het vonnis dat hem bij verstek veroordeelt.

Het arrest dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

4. De overige grieven die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwij-
zing, behoeven geen antwoord.

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 Antwerpen.

12 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — 
Advocaten : de heer Vandermeersch (bij de balie te Gent) en de heer Gillis 
(bij de balie te Gent).
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N° 599

2o kamer — 12 november 2013
(P.13.0976.N)

1o BUrGerLIJke reCHtSvorDerInG. — BUrGerLIJkePartIJSteLLInG BIJ 
De onDerZoekSreCHter. — BUrGerLIJkePartIJSteLLInG teGenover De PoLItIe. 
— UItwerkInG.

2o BUrGerLIJke reCHtSvorDerInG. — BUrGerLIJkePartIJSteLLInG BIJ 
De onDerZoekSreCHter. — ProCeS-verBaaL van BUrGerLIJkePartIJSteLLInG. 
— DraaGwIJDte.

3o onDerZoekSreCHter. — BUrGerLIJkePartIJSteLLInG BIJ De onDer-
ZoekSreCHter. — ProCeS-verBaaL van BUrGerLIJkePartIJSteLLInG. — DraaG-
wIJDte.

4o onDerZoekSGereCHten. — kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — 
onDerZoek van De reGeLmatIGHeID van De reCHtSPLeGInG. — wIJZe.

5o onDerZoek In StrafZaken. — onDerZoek van De reGeLmatIGHeID van 
De reCHtSPLeGInG. — kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — wIJZe.

6o GereCHtSkoSten. — StrafZaken. — ProCeDUre voor De feIten-
reCHter. — reCHtSPLeGInGSverGoeDInG. — onDerZoekSGereCHt. — BeSLISSInG 
van BUItenvervoLGInGSteLLInG. — BUrGerLIJke PartIJ. — veroorDeLInG tot 
BetaLInG van reCHtSPLeGInGSverGoeDInG. — voorwaarDe.

7o GereCHtSkoSten. — StrafZaken. — ProCeDUre voor De feIten-
reCHter. — reCHtSPLeGInGSverGoeDInG. — verHoGInG of vermeerDerInG van 
BaSISBeDraG. — onaantaStBare BeoorDeLInG Door De reCHter.

1o De burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter geschiedt door een 
ondubbelzinnige wilsverklaring ten overstaan van de onderzoeksrechter voor 
wie wordt verschenen ; een verklaring van burgerlijkepartijstelling tegenover 
de politie is geen burgerlijkepartijstelling in de zin van de artikelen 63 en 66 
Wetboek van Strafvordering ; dit geldt zowel voor de burgerlijkepartijstelling 
waardoor het gerechtelijk onderzoek wordt geopend en de strafvordering op 
gang wordt gebracht als voor de burgerlijkepartijstelling in een latere akte  (1).

2o en 3o De onderzoeksrechter stelt van de burgerlijkepartijstelling een proces-
verbaal op waaruit onder meer blijkt wie zich bij hem burgerlijke partij heeft 
gesteld ; uit de samenlezing van de artikelen 63 en 66 Wetboek van Strafvor-
dering volgt dat indien ter gelegenheid van de burgerlijkepartijstelling voor 
de onderzoeksrechter een schriftelijke klacht werd neergelegd waarvan de 
inhoud niet of niet geheel overeenstemt met de vermeldingen van het door de 
onderzoeksrechter opgestelde proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling, dit 
proces-verbaal de draagwijdte van de burgerlijkepartijstelling bepaalt  (2).

  (1) Zie Cass. 13 april 2010, AR P.09.1778.N, AC 2010, nr. 254.
  (2) Het OM was de mening toegedaan dat de schriftelijke strafklacht met burgerlij-

kepartijstelling die door een der klagers aan de onderzoeksrechter werd overhandigd en 
mede ondertekend was door de andere klagers in haar bewoordingen niet voor dubbel-
zinnige uitleg vatbaar was en moest worden beoordeeld samen met het proces-verbaal 
van verschijning voor de onderzoeksrechter.
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4o en 5o Uit artikel 235bis Wetboek van Strafvordering volgt dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling ambtshalve de regelmatigheid van de rechts-
pleging vermag te onderzoeken, onder meer naar aanleiding van het hoger 
beroep overeenkomstig de artikelen 61quinquies en 127, § 3, Wetboek van 
Strafvordering tegen de beslissing van de onderzoeksrechter met betrekking 
tot de vraag bijkomende onderzoekhandelingen te willen verrichten  (1).

6o Uit artikel 128 Wetboek van Strafvordering volgt dat indien het gerechte-
lijk onderzoek werd geopend ingevolge een burgerlijkepartijstelling en de 
strafvordering daardoor werd ingesteld en het onderzoeksgerecht vervolgens 
beslist dat er geen reden is tot vervolging, de burgerlijke partij wordt veroor-
deeld tot de betaling aan de inverdenkinggestelden van een rechtsplegings-
vergoeding overeenkomstig artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, ongeacht de 
reden die aan de beslissing van buitenvervolgingstelling ten grondslag ligt.

7o De rechter oordeelt onaantastbaar met een met redenen omklede beslis-
sing of er grond is om overeenkomstig artikel 1022, derde lid, Gerechtelijk 
Wetboek het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding te verhogen of 
verminderen  (2).

(eLIte n.v. e.a. t. H. e.a.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 april 2013.

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

De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 779 Gerechtelijk 
Wetboek : het arrest is nietig ; het is immers gewezen door een kamer 
die anders was samengesteld dan de kamer die de tussenarresten van 
8 oktober 2012 en 3 december 2012 heeft gewezen ; deze tussenarresten 
hebben het debat heropend over een bepaald onderwerp en zijn geen 
beslissingen alvorens recht te doen ; het debat dat heeft geleid tot het 
arrest betrof dan ook de voortzetting van het debat over de bij de tussen-
arresten vastgestelde onderwerpen ; aangezien niet blijkt dat bij het 
debat dat heeft geleid tot het arrest de behandeling van de zaak werd 

  (1) Zie Cass. 24 november 1999, AR P.99.1524.F, AC 1999 nr. 628.
  (2) Zie Cass. 24 juni 2010, AR C.09.0425.N, AC 2010, nr. 458.
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hernomen, is de zaak beoordeeld door rechters die niet alle rechtszit-
tingen over de zaak hebben bijgewoond.

2. Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 11 maart 2013 blijkt 
dat de behandeling van de zaak ab initio werd hernomen, zodat het arrest 
wel degelijk werd gewezen door de rechters die de rechtszitting hebben 
bijgewoond waarop de zaak werd behandeld.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede middel

3. Het middel voert schending van de artikelen 63 en 66 Wetboek van 
Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte dat de eisers I.2 en 
I.3 bij de onderzoeksrechter geen klacht hebben gedaan noch iemand 
voor hen, zodat zij niet de proceshoedanigheid van burgerlijke partij 
bezitten en hun verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoeks-
handelingen niet ontvankelijk is ; de stelling als burgerlijke partij bij 
de onderzoeksrechter is aan geen enkel vormvoorschrift onderworpen en 
kan niet enkel uit het proces-verbaal van de onderzoeksrechter blijken, 
maar ook uit andere stukken van de rechtspleging ; uit zowel het docu-
ment van 12 juni 2010 met als hoofding “klacht met burgerlijke partijstel-
ling” als uit de processen-verbaal van verhoor van de eisers I.2, I.3 en II 
blijkt hun stelling als burgerlijke partij ; deze processen-verbaal kunnen 
als een latere akte in de zin van artikel 66 Wetboek van Strafvordering 
worden beschouwd.

4. Artikel 63 Wetboek van Strafvordering, in de hier toepasselijke 
versie, bepaalt dat hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf 
benadeeld te zijn, daarover bij de bevoegde onderzoeksrechter klacht 
kan doen en zich burgerlijke partij stellen.

Volgens artikel 66 Wetboek van Strafvordering worden de klagers 
alleen als burgerlijke partij beschouwd, indien zij het uitdrukkelijk 
verklaren, hetzij bij de klacht, hetzij bij een latere akte, hetzij bij een 
van die akten een conclusie tot schadevergoeding te nemen.

5. De burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter geschiedt door 
een ondubbelzinnige wilsverklaring ten overstaan van de onderzoeks-
rechter voor wie wordt verschenen. Een verklaring van burgerlijkepar-
tijstelling tegenover de politie is geen burgerlijkepartijstelling in de zin 
van de artikelen 63 en 66 Wetboek van Strafvordering. Dit geldt zowel 
voor de burgerlijkepartijstelling waardoor het gerechtelijk onderzoek 
wordt geopend en de strafvordering op gang wordt gebracht als voor de 
burgerlijkepartijstelling in een latere akte.

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

6. De onderzoeksrechter stelt van de bugerlijkepartijstelling een 
proces-verbaal op waaruit onder meer blijkt wie zich bij hem burger-
lijke partij heeft gesteld. Uit de samenlezing van de artikelen 63 en 66 
Wetboek van Strafvordering volgt dat indien ter gelegenheid van de 
burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter een schriftelijke 
klacht werd neergelegd waarvan de inhoud niet of niet geheel overeen-
stemt met de vermeldingen van het door de onderzoeksrechter opge-
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stelde proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling, dit proces-verbaal 
de draagwijdte van de burgerlijkepartijstelling bepaalt.

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

Derde middel

7. Het middel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 63 en 66 Wetboek van 
Strafvordering : het arrest verklaart de klacht met burgerlijkepar-
tijstelling van de eiseres I.1, alsook haar verzoek tot het verrichten 
van bijkomende onderzoekshandelingen, ten onrechte niet ontvanke-
lijk ; het arrest oordeelt ten onrechte dat de tekst van de klacht met 
burgerlijkepartijstelling geen volmacht inhoudt aan de eiser II om de 
eiseres I.1 te vertegenwoordigen ; de stelling als burgerlijke partij bij 
de onderzoeksrechter is aan geen enkel vormvoorschrift onderworpen 
en kan niet enkel blijken uit het door de onderzoeksrechter opgesteld 
proces-verbaal, maar ook uit andere stukken van de rechtspleging ; het 
document van 12 juni 2010 met als hoofding “klacht met burgerlijke partij-
stelling” was ondertekend door de eiser II en de eisers I.2 en I.3, zulks 
“enerzijds voor [de eiseres I.1] in de hoedanigheid van bestuurder, anderzijds 
in eigen naam in hoedanigheid van aandeelhouder” ; ook uit de processen-
verbaal van verhoor van de eisers I.2, I.3 en II blijkt dat zij de burger-
lijkepartijstelling van de eisers I.2 en I.3 namens de eiseres I.1 bij de 
onderzoeksrechter bevestigen ; deze processen-verbaal kunnen als een 
latere akte in de zin van artikel 66 Wetboek van Strafvordering worden 
beschouwd.

8. Het arrest stelt vast, zonder op dit punt door het middel te worden 
bekritiseerd, dat het bestuursmandaat van de eiser II in de eiseres I.1 op 
het ogenblik van de klacht met burgerlijkepartijstelling, niet tegenstel-
baar is. Het stelt ook vast, zonder dat het middel zulks met opgave van 
redenen bekritiseert, dat geen enkele bijzondere volmacht aan de eiser II 
om de eiseres I.1 te vertegenwoordigen voor de onderzoeksrechter voorligt. 

In zoverre is het middel, dat niet tot cassatie kan leiden, niet ontvan-
kelijk.

9. Voor het overige faalt het middel naar recht om de redenen vermeld 
als antwoord op het tweede middel.

Vierde middel

Eerste onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan de artikelen 61quinquies, 127 
en 235bis Wetboek van Strafvordering : het arrest heeft ten onrechte 
de regelmatigheid van de procedure onderzocht niettegenstaande de 
appelrechters daartoe niet bevoegd waren ; zij konden dit enkel doen in 
het kader van de regeling van de rechtspleging, maar die regeling was 
geschorst gelet op het ingediende verzoek om bijkomende onderzoeks-
handelingen.

11. Artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering, bepaalt dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging, 
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op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van een van de 
partijen, de regelmatigheid van de voorgelegde procedure onderzoekt. 
Zij kan dit zelfs ambtshalve doen. Overeenkomstig § 2 van voormeld 
artikel handelt de kamer van inbeschuldigingstelling op dezelfde wijze 
in de andere gevallen waarin ze kennisneemt van de zaak.

Uit deze bepalingen volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
ambtshalve de regelmatigheid van de rechtspleging vermag te onder-
zoeken, onder meer naar aanleiding van het hoger beroep overeenkom-
stig de artikelen 61quinquies en 127, § 3, Wetboek van Strafvordering 
tegen de beslissing van de onderzoeksrechter met betrekking tot de 
vraag bijkomende onderzoekhandelingen te willen verrichten.

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

Tweede onderdeel

12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 128 Wetboek van 
Strafvordering en artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek : het arrest veroor-
deelt de eiseres I.1 ten onrechte tot de betaling van een rechtsplegings-
vergoeding ; de burgerlijke partij die de strafvordering op gang heeft 
gebracht, kan slechts in een limitatief bepaald aantal gevallen worden 
veroordeeld tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de 
inverdenkinggestelde ; daartoe behoort niet het geval waarbij de kamer 
van inbeschuldigingstelling zich uitspreekt over de regelmatigheid van 
de procedure en in het kader daarvan de strafvordering onontvankelijk 
verklaart.

13. Artikel 128 Wetboek van Strafvordering bepaalt :
 “Indien de raadkamer van oordeel is dat het feit noch een misdaad, 

noch een wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, of dat tegen de 
inverdenkinggestelde generlei bezwaar bestaat, verklaart zij dat er geen 
reden is tot vervolging.

In dat geval en indien het onderzoek werd ingeleid door de burgerlijke 
partijstelling in handen van de onderzoeksrechter, wordt de burgerlijke 
partij veroordeeld tot het aan de inverdenkinggestelde betalen van de 
vergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.”

Uit deze wetsbepaling volgt dat indien het gerechtelijk onderzoek 
werd geopend ingevolge een burgerlijkepartijstelling en de strafvor-
dering daardoor werd ingesteld en het onderzoeksgerecht vervolgens 
beslist dat er geen reden is tot vervolging, de burgerlijke partij wordt 
veroordeeld tot de betaling aan de inverdenkinggestelden van een 
rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 1022 Gerechtelijk 
Wetboek, ongeacht de reden die aan de beslissing tot buitenvervolging-
stelling ten grondslag ligt.

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

Derde onderdeel

14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de 
artikelen 1022 en 1138, 4o, Gerechtelijk Wetboek en artikel 128 Wetboek 
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van Strafvordering : het arrest veroordeelt ten onrechte de eiseres I.1 
tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding ; het arrest (ro 3.1.5) 
oordeelt dat de burgerlijkepartijstelling van de eiseres I.1 onontvanke-
lijk is omdat het bestuursmandaat van de eiser II op het ogenblik van 
de klacht met burgerlijkepartijstelling tegenover derden niet tegenstel-
baar is en aan de eiser II geen bijzondere volmacht werd gegeven om 
de eiseres I.1 te vertegenwoordigen bij de klacht met burgerlijkepar-
tijstelling bij de onderzoeksrechter ; het arrest (ro 3.4) oordeelt ook dat 
de eisers I.2 en I.3 niet in persoon klacht hebben gedaan bij de onder-
zoeksrechter en evenmin iemand voor hen zodat niet is voldaan aan de 
voorwaarden van artikel 63 Wetboek van Strafvordering en zij dan ook 
niet de proceshoedanigheid van burgerlijke partij bezitten ; bijgevolg 
ontbrak het ook de eiseres I.1 aan proceshoedanigheid ; daar waar het 
arrest de eisers I.2 en I.3 niet veroordeelt tot betaling van een rechts-
plegingsvergoeding aan de verweerders doet het dit wel wat betreft de 
eiseres I.1 ; het past aldus onjuist de wet toe en het oordeelt op tegen-
strijdige wijze.

15. Het is niet tegenstrijdig, maar integendeel naar recht verant-
woord, eensdeels, te oordelen dat twee verzoekers tot het verrichten van 
bijkomende onderzoekshandelingen niet de hoedanigheid hebben van 
burgerlijke partij aangezien zij zich niet hebben gesteld bij de onder-
zoeksrechter en hen dan ook niet op grond van artikel 128, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering te veroordelen tot het betalen van een 
rechtsplegingsvergoeding, en, anderdeels, te oordelen dat de burgerlij-
kepartijstelling van een andere verzoekster tot het verrichten van bijko-
mende onderzoekshandelingen niet ontvankelijk is omdat de persoon 
die namens haar is opgetreden niet beschikte over de vereiste volmacht 
en bijgevolg die burgerlijke partij te veroordelen tot de betaling van een 
rechtsplegingsvergoeding.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Vierde onderdeel

16. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1022 Gerechtelijk 
Wetboek : het arrest veroordeelt de eiseres I.1 met een onduidelijke en 
dubbelzinnige formulering tot de betaling van een rechtsplegingsver-
goeding aan de verweerders ; het is immers niet duidelijk of de eiseres 
I.1 en de eiser II samen dan wel afzonderlijk viermaal 1.320 euro aan 
de verweerders zijn verschuldigd ; het arrest oordeelt bovendien ten 
onrechte dat er geen redenen zijn om af te wijken van het basisbedrag 
van 1.320 euro ; voor de regeling van de rechtspleging voor de raad-
kamer werden de verweerders niet bijgestaan of vertegenwoordigd door 
een raadsman zodat voor die aanleg geen rechtsplegingsvergoeding 
kan verschuldigd zijn ; in hoger beroep werden de verweerders pas voor 
het eerst en eenmalig vertegenwoordigd nadat zij per faxbericht van 
7 december 2012 door de griffie van de kamer van inbeschuldigingstelling 
waren opgeroepen ; bovendien was de eiser II afwezig.

17. Het arrest veroordeelt de eiseres I.1 uitsluitend tot de betaling van 
een rechtsplegingsvergoeding voor de procedure voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling.
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In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest en 
mist het feitelijke grondslag.

18. Het onderdeel preciseert niet in welke lezing de beslissing wettig 
en in welke andere lezing ze onwettig is.

In zoverre het onderdeel dubbelzinnigheid van de motivering aanvoert, 
is het onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.

19. Het arrest veroordeelt zonder onduidelijkheid de eiseres I.1 in 
solidum met de eiser II om aan elke inverdenkinggestelde een rechtsple-
gingsvergoeding te betalen van 1.320 euro.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
20. De rechter oordeelt onaantastbaar met een met redenen omklede 

beslissing of er grond is om overeenkomstig artikel 1022, derde lid, 
Gerechtelijk Wetboek het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding 
te verhogen of verminderen.

In zoverre het onderdeel opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel, is 
het niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

12 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Deels gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — 
Advocaat : de heer Stalle (bij de balie te Gent).

N° 600

2o kamer — 12 november 2013
(P.13.1169.N)

1o PreJUDICIeeL GeSCHIL. — Leemte In De wet. — SteLLen van een PreJU-
DICIëLe vraaG. — voorwaarDe.

2o GronDwetteLIJk Hof. — PreJUDICIëLe vraaG. — Leemte In De wet. — 
voorwaarDe tot Het SteLLen van De PreJUDICIëLe vraaG.

3o Straf. — anDere Straffen. — werkStraf. — nIet UItvoerInG. — 
BeSLISSInG tot UItvoerInG van vervanGenDe Straf. — verZet.

1o en 2o De rechter is slechts gehouden tot het stellen van een prejudiciële 
vraag aan het Grondwettelijk Hof met betrekking tot een leemte in de wet, 
indien hij vaststelt dat hij aan die leemte, gesteld dat ze de Grondwet schendt, 
zou kunnen verhelpen zonder tussenkomst van de wetgever  (1). (Art. 26, § 2, 
1o, Bijzondere wet Grondwettelijk Hof)

  (1) Zie Cass. 14 augustus 2012, AR P.12.1293.N, AC 2012, nr. 435.
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3o Er bestaat geen wettelijke basis om “verzet” aan te tekenen tegen een beslis-
sing van het openbaar ministerie om de uitvoering van een vervangende 
gevangenisstraf te bevelen wegens de niet-uitvoering van de werkstraf 
binnen de door de wet bepaalde termijn  (1).

(D)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 27 mei 2013.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. reLevante GeGevenS

De eiser werd bij arrest van het hof van beroep te Gent van 7 februari 
2012 veroordeeld tot een werkstraf van 300 uur of een vervangende gevan-
genisstraf van drie jaar.

De procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent heeft beslist tot 
de tenuitvoerlegging van de vervangende gevangenisstraf.

De eiser tekende op 11 april 2013 bij het hof van beroep te Gent verzet 
aan ertoe strekkende te horen zeggen voor recht dat de vervangende 
gevangenisstraf niet ten uitvoer diende te worden gelegd.

In zijn voor het hof van beroep neergelegde conclusie heeft de eiser 
gevraagd dat de volgende prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk 
Hof zouden worden gesteld :

 “1. Schendt artikel 37quinquies, § 4, vierde lid, Strafwetboek de arti-
kelen 10 en 11 Grondwet, doordat daarin niet wordt voorzien in een 
mogelijkheid tot verzet tegen de beslissing om de vervangende gevan-
genisstraf ten uitvoer te leggen, terwijl artikel 96 Wet Strafuitvoering 
zoals geïnterpreteerd overeenkomstig het arrest van het Grondwette-
lijk Hof nr. 37/2009 van 4 maart 2009 wel voorziet in de mogelijkheid van 
verzet tegen de herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit ?

2. Schendt artikel 37quinquies, § 4, Strafwetboek de artikelen 10 en 11 
Grondwet, gelezen samen met de artikelen 6 en 13 EVRM, doordat het 
niet voorziet in de mogelijkheid tot het aanwenden van verzet tegen de 
beslissing tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf of de geldboete 
van het openbaar ministerie, terwijl de op probatie-uitstel gestelde 
veroordeelde tegen de herroeping van het probatie-uitstel kan opkomen 
door middel van verzet (artikel 14, § 2, derde lid, Probatiewet) ?

3. Schendt artikel 37quinquies, § 4, Strafwetboek, de artikelen 10 en 11 
Grondwet, gelezen samen met artikel 6 EVRM, doordat het niet voorziet 

  (1) Zie S. VanDromme, “Werkstraf”, in Comm. Straf, nrs. 80 ev.
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in de verplichting tot motivering van de beslissing tot tenuitvoerlegging 
van de gevangenisstraf of de geldboete, terwijl de op probatie-uitstel 
gestelde veroordeelde de waarborg heeft dat de beslissing tot herroeping 
van het probatie-uitstel gemotiveerd is ?

4. Schendt artikel 37quinquies, § 4, vierde lid, Strafwetboek de arti-
kelen 10 en 11 Grondwet, het beginsel van een behoorlijke rechtsbede-
ling en het beginsel van de scheiding der machten doordat de vervan-
gende gevangenisstraf kan worden uitvoerbaar verklaard op eenvoudige, 
niet-tegensprekelijke beslissing van het openbaar ministerie, zonder dat 
daartegen enig rechtsmiddel kan worden aangewend, terwijl overeen-
komstig de artikelen 87 tot 94 Wet Strafuitvoering een gevangenisstraf 
kan worden omgezet in een werkstraf, na een tegensprekelijke proce-
dure voor een onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke instantie en 
met de mogelijkheid tot een voorziening in cassatie ?

5. Schendt artikel 37quinquies, § 4, vierde lid, Strafwetboek de arti-
kelen 10 en 11 Grondwet, het recht op een behoorlijke rechtsbedeling 
daarin begrepen het recht op tegenspraak en het recht op een eerlijk 
proces doordat de persoon die veroordeeld werd tot een werkstraf (gekop-
peld aan een door de rechter voorziene vervangende straf die van toepas-
sing kan worden verklaard ingeval de werkstraf niet wordt uitgevoerd) 
en deze werkstraf niet (of slechts gedeeltelijk) uitvoert geen enkele 
tegenspraak kan voeren ten aanzien van het openbaar ministerie dat 
beslist over de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf, terwijl diegene 
die tot een straf met uitstel is veroordeeld en daaraan gekoppelde voor-
waarden niet (of slechts gedeeltelijk) naleeft wel wordt gehoord door de 
jurisdictionele instantie (de rechtbank van eerste aanleg) die bevoegd 
is om de initieel met uitstel verleende gevangenisstraf ten uitvoer te 
leggen (artikel 14, § 2, Probatiewet) ?

6. Schendt artikel 37quinquies, § 4, Strafwetboek de artikelen 10 en 11 
Grondwet, samen gelezen met het beginsel van de scheiding der machten, 
doordat het openbaar ministerie en dus de uitvoerende macht de beslis-
sing tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf of de geldboete dient 
te nemen, terwijl de op probatie-uitstel gestelde veroordeelde de waar-
borg heeft dat de beslissing tot herroeping van het probatie-uitstel door 
de rechtbank en dus de rechterlijke macht wordt genomen ?”

Het hof van beroep te Gent heeft zich onbevoegd verklaard om kennis 
te nemen van eisers verzet gericht tegen de beslissing van het openbaar 
ministerie in het kader van de strafuitvoering.

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Middel in zijn geheel

1. Het eerste onderdeel voert schending aan van artikel 26, § 2, 1o, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof : hoewel daartoe gehouden, stelt het 
hof van beroep de voorgestelde prejudiciële vragen en in het bijzonder de 
vijfde en de zesde vraag ten onrechte niet ; de omstandigheid dat het hof 
van beroep niet bevoegd zou zijn, biedt daartoe geen verantwoording. 
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Het tweede onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet 
alsmede miskenning van het algemene rechtsbeginsel houdende de 
motiveringsplicht : het arrest negeert volledig de voormelde prejudiciële 
vragen en motiveert niet waarom ze niet moeten worden gesteld ; het 
geeft in elk geval niet overeenkomstig artikel 26 Bijzondere Wet Grond-
wettelijk Hof aan waarom ze niet dienden te worden gesteld ; aldus is het 
arrest niet wettig gemotiveerd.

Het derde onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM : het 
arrest geeft niet de voornaamste redenen op waarom de voorgestelde 
prejudiciële vragen niet worden gesteld, hoewel het daartoe op grond van 
deze verdragsbepaling toe gehouden is ; de loutere vaststelling dat het hof 
van beroep daartoe niet bevoegd is volstaat niet, aangezien onder meer de 
vijfde voorgestelde prejudiciële vraag die bevoegdheid tot voorwerp had.

2. De rechter is slechts gehouden tot het stellen van een prejudiciële 
vraag aan het Grondwettelijk Hof met betrekking tot een leemte in de 
wet, indien hij vaststelt dat hij aan die leemte, gesteld dat ze de Grondwet 
schendt, zou kunnen verhelpen zonder tussenkomst van de wetgever.

3. Het arrest oordeelt onder meer dat :
— er geen wettelijke basis bestaat om “verzet” aan te tekenen tegen 

een beslissing van het openbaar ministerie om de uitvoering van een 
vervangende gevangenisstraf te bevelen wegens de niet-uitvoering van 
de werkstraf binnen de door de wet bepaalde termijn ;

— de wetgever niet in een procedure heeft voorzien om dergelijk 
“verzet” te behandelen ;

— het hof van beroep zich niet in de plaats van de wetgever kan stellen 
om zelf nieuwe procedures te ontwikkelen en te introduceren teneinde 
zich bevoegdheden toe te meten die de wetgever hem niet verleent en 
dit evenmin kan doen door het toepassen van procedures naar analogie.

Met die redenen geeft het hof van beroep te kennen dat gelet op de 
vastgestelde leemte die enkel de wetgever kan verhelpen, er geen grond 
is tot het stellen van de prejudiciële vragen, beantwoordt het eisers’ 
verzoek en verantwoordt het die beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

4. 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 tot de kosten.

12 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — 
Advocaten : de heer Van Cauter (bij de balie te Gent) en de heer De Backer 
(bij de balie te Gent).
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N° 601

2o kamer — 12 november 2013
(P.13.1750.N)

1o voorLoPIGe HeCHtenIS. — BeveL tot aanHoUDInG. — UItvoerInG. — 
BetreDen van wonInG. — vaStSteLLInG van mISDrIJf.

2o onDerZoek In StrafZaken. — BeveL tot aanHoUDInG. — UItvoerInG. 
— BetreDen van wonInG. — vaStSteLLInG van mISDrIJf.

1o en 2o Politieambtenaren die ter uitvoering van een bevel tot aanhouding een 
woning betreden, kunnen binnen de perken van het zoeken naar de in dat bevel 
bedoelde persoon, in die woning het bestaan van een misdrijf vaststellen  (1).

(e.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 oktober 2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 136 
Wetboek van Strafvordering en artikel 21, § 5, Voorlopige Hechteniswet : 
het arrest gaat ten onrechte ervan uit dat op 7 augustus 2013 een Euro-
pees aanhoudingsbevel bij verstek ten laste van de eiser is verleend ; het 
arrest oordeelt dat de politie de cannabisplantage in eisers woning heeft 
aangetroffen als gevolg van een huiszoeking bij heterdaad, terwijl voor 
een dergelijke huiszoeking vereist is dat het misdrijf vooraf is vastge-
steld en niet ten gevolge van de huiszoeking ; het arrest oordeelt dat de 
politie eisers woning rechtsgeldig heeft betreden op grond van het Euro-
pees Aanhoudingsbevel van 7 augustus 2013, terwijl op grond van dat 
bevel reeds op 7 augustus 2013 een eerste zoeking in eisers woning heeft 
plaatsgehad in zijn afwezigheid ; geen enkel stuk in het strafdossier laat 
de eiser toe na te gaan of er elementen voorhanden waren die een tweede 
zoeking in eisers woning met het oog op zijn aanhouding konden legiti-
meren en of er dan geldig een ander misdrijf kon worden vastgesteld ; het 
bevel voor de huiszoeking van 4 oktober 2013 was niet in het strafdossier 

  (1) M. BoCkStaeLe, “Processen-verbaal”, in De voorlopige hechtenis, Editors Benoît 
Dejemeppe en Dirk Merckx, Kluwer, nr. 894.
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aanwezig, zodat de appelrechters geen toezicht erop konden uitoefenen 
en de eiser geen tegenspraak erover kon voeren, terwijl de aanwijzingen 
van schuld volledig zijn gebaseerd op de resultaten van die huiszoeking.

2. Bij ontdekking op heterdaad mag de huiszoeking te allen tijde 
worden verricht, zonder de toestemming van de betrokkene en zonder 
bevel tot huiszoeking. Vereist is dat het op heterdaad ontdekte misdrijf 
vooraf wordt vastgesteld. 

3. Politieambtenaren die ter uitvoering van een bevel tot aanhouding 
een woning betreden, kunnen binnen de perken van het zoeken naar de 
in dat bevel bedoelde persoon, in die woning het bestaan van een misdrijf 
vaststellen.

4. Het arrest oordeelt dat het strafdossier na de voeging van stukken 
tijdens de rechtspleging in hoger beroep volledig is en dat uit dit dossier 
blijkt dat :

— de onderzoeksrechter op 7 augustus 2013 een Europees aanhoudings-
bevel bij verstek heeft verleend ;

— op grond van dat bevel en teneinde de daarin bedoelde persoon van 
zijn vrijheid te beroven, de politie op 4 oktober 2013 rechtsgeldig de woning 
heeft betreden, waarbij die persoon niet kon worden aangetroffen ;

— tijdens die zoekactie in het pand een drugsplantage werd aange-
troffen en vervolgens een huiszoeking bij heterdaad werd uitgevoerd.

5. Het arrest dat aldus te kennen geeft dat het strafdossier de stukken 
bevat die vereist zijn om de rechtsgeldigheid van de huiszoeking bij 
heterdaad te beoordelen, dat er vóór de uitvoering van die huiszoeking 
rechtsgeldig een misdrijf in eisers woning was vastgesteld en dat in die 
omstandigheden geen bevel tot huiszoeking vereist was, verantwoordt 
naar recht de beslissing dat de vaststellingen van de politie ter gelegen-
heid van die huiszoeking regelmatig zijn en ernstige aanwijzingen van 
schuld tegen de eiser opleveren.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
6. Voor het overige verplicht het middel tot een onderzoek van feiten 

waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

12 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Top (bij de balie te Antwerpen).
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N° 602

2o kamer — 13 november 2013
(P.13.0258.F)

1o SteDenBoUw. — HerSteL van PLaatS In De vorIGe Staat. 
BetaLInG van een meerwaarDe. — waaLS GeweSt. — wIJZen van 
HerSteL. — keUZe. — reCHter. — wettIGHeIDStoetSInG.

2o SteDenBoUw. — HerSteL van PLaatS In De vorIGe Staat. 
BetaLInG van een meerwaarDe. — waaLS GeweSt. — HerSteLvorDe-
rInG. — vorm.

3o SteDenBoUw. — HerSteL van PLaatS In De vorIGe Staat. 
BetaLInG van een meerwaarDe. — waaLS GeweSt. — UIteenLoPenDe 
HerSteLvorDerInGen. — BeoorDeLInG Door De reCHter. — CrIterIa.

1o De gemachtigd ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen 
kunnen voor de correctionele rechtbank de in het decreet bepaalde wijzen 
van herstel vorderen ; de keuze van die maatregel behoort tot de discretionaire 
bevoegdheid van die besturen en de rechter moet die maatregel inwilligen 
mits hij eerst de wettigheid ervan toetst. (Art. 155, § § 1 en 2, WWROSPE)

2o Geen enkele wetsbepaling stelt bijzondere vormvereisten aan de herstel-
vordering van de gemachtigd ambtenaar en van het gemeentecollege ; het 
volstaat dat het bestuur via één van de wettelijk daartoe bevoegde over-
heden zijn wil duidelijk te kennen heeft gegeven ; die wil kan blijken uit een 
brief aan de procureur des Konings en, wanneer hij regelmatig ter kennis 
van de gerechtelijke overheid is gebracht, blijft hij in de loop van de proce-
dure gelden  (1). (Art. 155, WWROSPE)

3o Bij uiteenlopende herstelvorderingen van de gemachtigd ambtenaar en van 
het gemeentecollege, dient de rechter uitspraak te doen volgens het evenre-
digheidsbeginsel, door tegelijk rekening te houden met de omvang van de 
gevolgen die elk van de gevorderde wijzen van herstel voor de beklaagde 
kunnen meebrengen, maar ook met de mate waarin elke wijze de steden-
bouwkundige hinder herstelt die het bewezen verklaarde misdrijf heeft 
veroorzaakt  (2). (Art. 155, § § 1 en 2, WWROSPE)

(m. t. GemaCHtIGD amBtenaar van De aLGemene DIreCtIe SteDenBoUw 
en rUImteLIJke orDenInG, waaLSe overHeIDSDIenSt)

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 januari 2013. 

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

  (1) Zie Cass. 9 dec. 1992, AR 186, AC 1991-1992, nr. 781 ; Cass. 22 okt. 1996, AR P.95.0540.N, 
AC 1996, nr. 394.

  (2) Cass. 16 jan. 2002, AR P.01.1163.F, AC 2002, nr. 31.
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Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die 
uitspraak doet over de herstelvordering van de eiser

Tweede middel

De eiser verwijt het bestreden arrest dat het vaststelt dat bij het hof 
van beroep uiteenlopende herstelvorderingen aanhangig waren gemaakt 
voor het kadastrale perceel 468 a). Hij verwijt het dat het de door de 
verweerder gevorderde herstelmaatregel afwijst en de herstelmaatregel 
beveelt die door het college van burgemeester en schepenen was gefor-
muleerd, ofschoon alleen de gemachtigd ambtenaar een rechtstreekse 
herstelvordering door tussenkomst voor de strafrechter heeft ingediend.

Krachtens artikel 155, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, kunnen de gemach-
tigd ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen de in 
paragraaf 2 bedoelde wijzen van herstel voor de correctionele recht-
bank vorderen. 

De keuze van de maatregel behoort tot de discretionaire bevoegdheid 
van die besturen en de rechter moet die maatregel inwilligen, mits hij 
eerst de wettigheid ervan toetst.

Geen enkele wetsbepaling onderwerpt die vordering aan bijzondere 
vormvereisten. Het is voldoende dat het bestuur via één van de wettelijk 
daartoe bevoegde overheden zijn wil duidelijk te kennen heeft gegeven. 
Die wil kan blijken uit een brief aan de procureur des Konings. Wanneer 
die wil regelmatig ter kennis van de rechterlijke overheid is gebracht, 
blijft hij in de loop van de procedure gelden.

Bij uiteenlopende herstelvorderingen van de gemachtigd ambtenaar 
en van het college van burgemeester en schepenen, dient de rechter 
uitspraak te doen volgens het evenredigheidsbeginsel, door tegelijk 
rekening te houden met de omvang van de gevolgen die elk van de 
gevorderde wijzen van herstel voor de beklaagde kunnen meebrengen, 
maar ook met de mate waarin elke wijze de stedenbouwkundige hinder 
herstelt die door het bewezen verklaarde misdrijf is veroorzaakt.

Het middel, dat aanvoert dat het hof van beroep bij ontstentenis van 
een vrijwillige tussenkomst geen rekening kon houden met de door het 
bevoegde college van burgemeester en schepenen gevorderde maatregel, 
faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

ARREST-2013-11.indb   2397 30/08/14   10:19



2398 ARRESTEN VAN CASSATIE 13.11.13 - N° 603

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

13 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer de ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
E. Grégoire (bij de balie te Luik) en de heer A. Grégoire (bij de balie te 
Luik).

N° 603

2o kamer — 13 november 2013

(P.13.1738.F)

1o eUroPeeS aanHoUDInGSBeveL. — eerBIeDIGInG menSenreCHten. — 
UItvaarDIGenDe Staat. — Bronnen maken meLDInG van overHeIDSPraktIJken 
In StrIJD met De fUnDamenteLe reCHten. — BetroUwBaarHeID van De Bronnen. 
— BeoorDeLInG Door De feItenreCHter.

2o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 3. — onmenSeLIJke of verneDerenDe BeHanDeLInGen. — eUroPeeS 
aanHoUDInGSBeveL. — eerBIeDIGInG menSenreCHten. — UItvaarDIGenDe 
Staat. — Bronnen maken meLDInG van overHeIDSPraktIJken In StrIJD met De 
fUnDamenteLe reCHten. — BetroUwBaarHeID van De Bronnen. — BeoorDeLInG 
Door De feItenreCHter.

3o onaantaStBare BeoorDeLInG Door De feItenreCHter. — 
eUroPeeS aanHoUDInGSBeveL. — eerBIeDIGInG menSenreCHten. — UItvaarDI-
GenDe Staat. — Bronnen maken meLDInG van overHeIDSPraktIJken In StrIJD 
met De fUnDamenteLe reCHten. — BetroUwBaarHeID van De Bronnen. — 
BeoorDeLInG Door De feItenreCHter.

4o eUroPeeS aanHoUDInGSBeveL. — eerBIeDIGInG menSenreCHten. 
— UItvaarDIGenDe Staat. — Gevaar voor onmenSeLIJke of verneDerenDe 
BeHanDeLInGen. — BewIJS. — raPPorten van InternatIonaLe orGanISatIeS. — 
StatUS van BewIJS.

5o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 3. — onmenSeLIJke of verneDerenDe BeHanDeLInGen. — eUroPeeS 
aanHoUDInGSBeveL. — eerBIeDIGInG menSenreCHten. — UItvaarDIGenDe Staat. 
— Gevaar voor onmenSeLIJke of verneDerenDe BeHanDeLInGen. — BewIJS. — 
raPPorten van InternatIonaLe orGanISatIeS. — StatUS van BewIJS.

6o BewIJS. — StrafZaken. — aLLerLeI. — eUroPeeS aanHoUDInGSBeveL. 
— eerBIeDIGInG menSenreCHten. — UItvaarDIGenDe Staat. — Gevaar voor 
onmenSeLIJke of verneDerenDe BeHanDeLInGen. — BewIJS. — raPPorten van 
InternatIonaLe orGanISatIeS. — StatUS van BewIJS.

7o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 3. — Gevaar voor onmenSeLIJke of verneDerenDe BeHanDeLInGen. 
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— BeSLISSInG van De feItenreCHter. — Hof van CaSSatIe. — ConStItUtIoneLe 
GrenZen van ZIJn oPDraCHt.

8o GronDwet. — GronDwet 1994 (art. 100 tot eInDe). — artIkeL 147. 
— reCHten van De menS. — Gevaar voor onmenSeLIJke of verneDerenDe 
BeHanDeLInGen. — BeSLISSInG van De feItenreCHter. — Hof van CaSSatIe. — 
ConStItUtIoneLe GrenZen van ZIJn oPDraCHt.

9o CaSSatIe. — aLGemeen. oPDraCHt en BeStaanSreDen van 
Het Hof. aarD van Het CaSSatIeGeDInG. — reCHten van De menS. 
— Gevaar voor onmenSeLIJke of verneDerenDe BeHanDeLInGen. — BeSLISSInG 
van De feItenreCHter. — Hof van CaSSatIe. — ConStItUtIoneLe GrenZen van 
ZIJn oPDraCHt.

1o, 2o en 3o De goedkeuring door een Staat van internationale teksten die de 
eerbiediging van fundamentele rechten waarborgen, is een ontoereikende 
bescherming tegen het gevaar voor mishandeling wanneer betrouwbare 
bronnen melding maken van overheidspraktijken die kennelijk in strijd zijn 
met de beginselen van het Verdrag ; de betrouwbaarheid van die bronnen is 
echter een feitelijke kwestie waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd is ; 
het staat aan de feitenrechter om daarover naar zijn overtuiging te beslissen, 
voorgelicht door de elementen uit het debat op tegenspraak, aangezien de 
wet hem geen hiërarchie oplegt van de bewijsmiddelen. (Art. 3, EVRM ; 
art. 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel)

4o, 5o en 6o Geen enkele intern- of internationaalrechtelijke bepaling voorziet 
in een bijzondere bewijsstatus van de rapporten van internationale organi-
saties over het gevaar dat sommige categorieën van personen lopen om het 
slachtoffer te worden van onmenselijke en vernederende behandelingen in 
een Staat die een Europees aanhoudingsbevel tegen hen heeft uitgevaar-
digd. (Art. 3, EVRM ; art. 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel)

7o, 8o en 9o Artikel 3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden staat het Hof van Cassatie niet toe de 
constitutionele grenzen van zijn opdracht te overschrijden ; het werd opge-
richt om de regelmatigheid en wettigheid te onderzoeken van de vonnissen 
en arresten die aan zijn toezicht worden voorgelegd ; het mag de beslissing 
van de feitenrechter dus niet toetsen op grond van stukken die deze niet zijn 
voorgelegd en het mag evenmin in diens plaats een geschil beslechten dat feit 
en recht vermengt (Art. 3, EVRM ; art. 147, Grondwet)

(a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 oktober 2013. 

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
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II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

De eiser verwijt het arrest dat het geen werkelijk en effectief toezicht 
uitoefent op het risico op onmenselijke en vernederende behandelingen 
dat hij op grond van verschillende rapporten van internationale orga-
nisaties heeft aangevoerd. Volgens die rapporten zijn in de Staat die 
het Europees aanhoudingsbevel tegen de eiser heeft uitgevaardigd, de 
personen die wegens terroristische activiteiten worden vervolgd, het 
slachtoffer van praktijken die in strijd zijn met artikel 3 EVRM. De 
eiser voert aan dat hij aldus, dienaangaande, een afdoende begin van 
bewijs heeft aangebracht om het vermoeden van wederzijds vertrouwen 
tussen de Lidstaten van de Raad van Europa te weerleggen, waardoor 
het bestreden arrest, door dit niet aan te nemen, het voormelde artikel 3 
schendt.

Zoals het middel aangeeft, biedt de goedkeuring door een Staat van 
internationale teksten die de eerbiediging van fundamentele rechten 
waarborgen, op zich geen toereikende bescherming tegen het gevaar 
voor mishandeling wanneer betrouwbare bronnen melding maken van 
overheidspraktijken die kennelijk in strijd zijn met de beginselen van 
het Verdrag.

De betrouwbaarheid van die bronnen is echter een feitelijke kwestie 
waarvoor het Hof niet bevoegd is. De feitenrechter dient daarover 
naar zijn overtuiging te beslissen, voorgelicht door de elementen uit 
het tegensprekelijk debat, waarbij de wet hem geen hiërarchie van de 
bewijsmiddelen oplegt.

Het arrest wijst niet alleen op het feit dat de uitvaardigende Staat 
het Verdrag heeft ondertekend. Het voegt daar ook aan toe dat er geen 
gegronde redenen zijn om te geloven dat de tenuitvoerlegging van het 
Europees aanhoudingsbevel de fundamentele rechten van de eiser in het 
gedrang zou brengen. Die overweging houdt noodzakelijkerwijs in dat, 
voor de appelrechters, de door de eiser voorgelegde stukken geen begin 
van bewijs van het aangevoerde risico kunnen opleveren.

Onder voorwendsel van een schending van de artikelen 3 EVRM en 4, 
5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel, wordt het Hof gevraagd die feite-
lijke beoordeling van de kamer van inbeschuldigingstelling te toetsen, 
wat het Hof niet vermag zonder daarbij aan de aangevoerde rapporten 
een bijzondere bewijsstatus te verlenen die geen enkele bepaling van 
intern of internationaal recht voorschrijft.

De in het middel aangevoerde wetsbepalingen regelen noch de bewijs-
waardering door de feitenrechter noch de regels die de bewijslast tussen 
de partijen verdelen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

De eiser legt het Hof nieuwe stukken voor die volgens hem de infor-
matie aanvullen die reeds in conclusie voor de kamer van inbeschul-
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digingstelling was vermeld. Hij verzoekt het Hof om op grond van die 
stukken zélf te besluiten dat de kwetsbare groep waartoe hij behoort, 
is blootgesteld aan systematische folteringen, onmenselijke behande-
lingen en misbruiken gericht op het verkrijgen van bekentenissen van 
op secreet geplaatste personen.

Artikel 3 EVRM, dat volgens het middel is geschonden, staat het Hof 
niet toe de constitutionele grenzen van zijn opdracht te overschrijden.

Het Hof werd opgericht om de regelmatigheid en wettigheid te onder-
zoeken van de vonnissen en arresten die aan zijn toezicht zijn voorge-
legd. Het Hof mag de beslissing van de feitenrechter dus niet toetsen op 
grond van stukken die aan deze niet zijn voorgelegd en evenmin in diens 
plaats een geschil berechten dat feit en recht vermengt.

Het middel is niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

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

13 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Marchand (bij de 
balie te Brussel) en de heer Chihaoui (bij de balie te Brussel).

N° 604

1o kamer — 14 november 2013 
(C.13.0015.N) 

1o eCHtSCHeIDInG en SCHeIDInG van tafeL en BeD. — GevoLGen 
t.a.v. De GoeDeren. — BeStUUr van Het GemeenSCHaPPeLIJk vermoGen. — 
BeStUUrSHanDeLInG Door een van De eCHtGenoten aLLeen vóór Het InSteLLen 
van De eCHtSCHeIDInGSvorDerInG. — DraaGwIJDte. — GevoLGen.

2o HUweLIJkSvermoGenSSteLSeLS. — wetteLIJk SteLSeL. — 
BeStUUr van Het GemeenSCHaPPeLIJk vermoGen. — BeStUUrSHanDeLInG Door 
een van De eCHtGenoten aLLeen vóór Het InSteLLen van De eCHtSCHeIDInGS-
vorDerInG. — DraaGwIJDte. — GevoLGen.

3o HUweLIJkSvermoGenSSteLSeLS. — wetteLIJk SteLSeL. — 
BeStUUr van Het GemeenSCHaPPeLIJk vermoGen. — BeStUUrSHanDeLInG. — 
BeLanG van Het GeZIn. — BewIJSvoerInG. — GevoLG.

4o BewIJS. — BUrGerLIJke Zaken. — BewIJSvoerInG. — BeStUUr van 
Het GemeenSCHaPPeLIJk vermoGen. — BeStUUrSHanDeLInG. — BeLanG van Het 
GeZIn. — GevoLG.
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5o reCHtSBeGInSeLen (aLGemene). — meDewerkInG ProCeSPartIJen 
aan De BewIJSvoerInG. — BeStUUr van Het GemeenSCHaPPeLIJk vermoGen. — 
BeStUUrSHanDeLInG. — BeLanG van Het GeZIn. — GevoLG.

1o en 2o Tot op de dag van de vordering tot echtscheiding wordt het gemeen-
schappelijk vermogen door de ene of de andere echtgenoot bestuurd, onder 
gehoudenheid van ieder van hen om de bestuurshandelingen van de andere 
te eerbiedigen, behoudens de mogelijkheid nietigverklaring te vorderen of 
vergoeding ten bate van het gemeenschappelijk vermogen  (1) ; elke echtge-
noot moet in beginsel geen rekening en verantwoording afleggen voor zijn 
bestuur. (Art. 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek ; art. 1415, eerste 
lid, en 1416 BW) 

3o, 4o en 5o De echtgenoten besturen het gemeenschappelijk vermogen in het 
belang van het gezin ; uit het in deze wetsbepaling besloten doelgebonden 
karakter van de bestuursbevoegdheden van de echtgenoten en uit het alge-
meen rechtsbeginsel dat de procespartijen ertoe gehouden zijn loyaal mee te 
werken aan de bewijsvoering, volgt dat wanneer er aanwijzingen zijn dat 
een bestuurshandeling niet werd verricht in het belang van het gezin, elke 
echtgenoot op verzoek van de andere echtgenoot kan verplicht worden om 
informatie te verstrekken over de verrichte handeling  (2). (Art. 1415, tweede 
lid, BW) 

(m. t. n.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 26 september 2012.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeL

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

— artikel 149 Grondwet ;
— de artikelen 870, 877, 1138, 4o, en 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 218, 1315, 1349, 1353, 1415, 1416, 1422, 1432 en 1433 Burgerlijk 

Wetboek.

Aangevochten beslissing

De appelrechters bevestigen het vonnis van de eerste rechter van 31 mei 2011 in 
zoverre de eerste rechter hierin de zwarigheid van de eiseres over de verdwenen 

  (1) Cass. 29 mei 2008, AR C.06.0636.N, AC 2008, nr. 329.
  (2) Zie J.L. renCHon, “Le sort des prélèvements effectuées par un époux dans le 

patrimoine commun avant l’introduction d’une procédure en divorce”, noot onder Cass. 
29 mei 2008, Rev. trim. dr. fam. 2010, (1277), 1282-1283 ; zie ook Cass. civ. fr. 14 feb. 2006, JCP 
2006, IV, 1532, 514.

ARREST-2013-11.indb   2402 30/08/14   10:19



N° 604 - 14.11.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2403

gemeenschappelijke gelden niet-gegrond verklaart in de mate haar zwarigheid 
gericht is tegen het besluit van de notaris dat zij een verklaring dient te geven 
voor het gebruik van de som van 18.896,24 euro die op 1 oktober 2005 nog in haar 
bezit was en aan de eiseres bevel oplegt om met toepassing van de artikelen 877 
en volgende Gerechtelijk Wetboek de volgende inlichtingen en stukken te voegen 
bij het dossier van de rechtspleging door overhandiging ervan aan de notaris 
uiterlijk binnen de twee dagen vanaf de kennisgeving van dit vonnis aan haar bij 
gerechtsbrief met toepassing van artikel 880 Gerechtelijk Wetboek :

— een volledige historiek van de spaarrekeningen op haar naam bij Fortis met 
nummer (...)en nummer (...), voor de eerste rekening vanaf 1 oktober 2005 en voor 
de tweede rekening vanaf 14 november 2005 en dit telkens tot op 13 maart 2006 ;

— een volledige toelichting over de door haar gegeven bestemming aan de som 
van 15.666 euro die zich op 1 oktober 2005 bevond op de rekening met nummer (...), 
en aan de sommen van 3000 euro en 1000 euro die door haar op respectievelijk 
7 oktober 2005 en 11 oktober 2005 in contanten werden afgenomen van haar zicht-
rekening bij Fortis met nummer (...).

Met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter verklaren de appelrechters 
nog de zwarigheid van de eiseres over de verdwenen gemeenschappelijke gelden 
niet in staat van wijzen in de mate haar zwarigheid gericht is tegen het besluit 
van de notaris dat, indien zij de opgelegde verklaring niet levert, zij een vergoe-
ding voor de som van 18.896,24 euro meer interesten aan de ontbonden gemeen-
schap moet betalen, op grond van de volgende overwegingen :

 “19. Ook dienaangaande treedt het Hof de oordeelkundige motivering van de 
eerste rechter in het bestreden vonnis, voor zover niet tegengesproken door wat 
hierna gesteld wordt, bij. Voor zover als nodig en ter aanvulling van de redenge-
ving van de eerste rechter, kan nog het volgende opgemerkt worden.

20. Uit de voorgebrachte objectieve gegevens blijkt dat :

— [de eiseres] enkele dagen vóór de feitelijke scheiding (oktober 2005), en/of 
erna belangrijke bedragen afhaalde van financiële rekeningen waarop gemeen-
schappelijke gelden stonden, m.n. voor een totaal bedrag van 18.896,24 euro ;

— de vordering tot echtscheiding werd ingesteld op 13.03.2006.

Het is niet aannemelijk dat [de eiseres] een bedrag van 18.896,24 euro over 
een periode van amper 5,5 maanden, hetzij gemiddeld 3.435,68 euro per maand, 
zou uitgeven hebben ten behoeve van de huishouding of het gemeenschappe-
lijk vermogen, behoudens bijzondere omstandigheden, die in casu evenwel niet 
blijken.

Uit de voormelde ernstige en overeenstemmende feitelijkheden dient dan ook 
het feitelijk vermoeden voor de bevoegdheidsafwending afgeleid.

21. Het bestreden vonnis dient dan ook op dit punt bevestigd zodat het hoger 
beroep ook wat dit onderdeel betreft ongegrond is.

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

Grieven

Eerste onderdeel

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

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, werkt het vonnis of 
arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de echtge-
noten, wat hun goederen betreft, terug tot op de dag waarop de vordering is inge-
steld en, wanneer er meer dan één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is 
ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet.
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Tot dan toe wordt, met toepassing van de artikelen 1415 en 1416 Burgerlijk 
Wetboek, het gemeenschappelijk vermogen door de ene of de andere echtgenoot 
bestuurd die de bestuursbevoegdheden alleen kan uitoefenen, dat wil zeggen het 
beheer, het genot en de beschikking, onder gehoudenheid voor ieder van hen om 
de bestuurdershandelingen van de ander te eerbiedigen.

Luidens artikel 218 Burgerlijk Wetboek kan iedere echtgenoot zonder de instem-
ming van de andere, op zijn naam een depositorekening voor geld of effecten doen 
openen, en wordt hij ten opzichte van de bewaarnemer alleen geacht het bestuur 
te hebben. Ingevolge dit voorschrift beschikken de echtgenoten over een alleen-
bestuursrecht van de bankrekeningen waarvan zij titularis zijn, ook al zijn de 
tegoeden gemeenschappelijk.

Krachtens artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoe-
ding verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk 
vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen, 
telkens als hij een persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschap-
pelijk vermogen.

Krachtens artikel 1433 Burgerlijk Wetboek is aan het gemeenschappelijk 
vermogen vergoeding verschuldigd ten belope van de schade die het heeft geleden 
wegens een van de handelingen bedoeld in artikel 1422, indien die schade niet 
geheel is hersteld door de nietigverklaring van de handelingen of indien de nietig-
verklaring niet is gevraagd of verkregen.

Een der echtgenoten die bewijst een wettig belang te hebben, kan, op grond van 
artikel 1422, eerste lid, 3o, Burgerlijk Wetboek, de nietigverklaring vorderen van 
elke handeling die de andere echtgenoot heeft verricht met bedrieglijke benade-
ling van de rechten van de eiser.

De regel neergelegd in artikel 1416 Burgerlijk Wetboek, aangaande het gelijk-
tijdig bestuur van het gemeenschappelijk vermogen en de gehoudenheid van de 
echtgenoot tot eerbiediging van de bestuursdaden van de andere echtgenoot, 
brengt met zich dat elke echtgenoot over de macht beschikt om alleen het 
gemeenschappelijk vermogen te besturen, ervan te genieten, erover te beschikken 
en aldus de omvang ervan te wijzigen.

Dezelfde bevoegdheid bestaat bij de toepassing van het alleenbestuurrecht over 
de bankrekeningen op grond van artikel 218 Burgerlijk Wetboek, ook al zijn de 
gelden gemeenschappelijk.

Anders dan na de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel, zijn de echt-
genoten voor de handelingen gesteld voor de ontbinding van hun huwelijksver-
mogensstelsel, geen verantwoording verschuldigd voor de wijze waarop zij het 
gemeenschappelijk vermogen bestuurden.

De echtgenoot die bestuursdaden betwist, dient hiervan overeenkomstig 
artikel 1422 Burgerlijk Wetboek de nietigverklaring te vorderen en draagt over-
eenkomstig de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek de 
bewijslast.

Insgelijks dient de echtgenoot die vergoeding vordert van het gemeenschap-
pelijk vermogen overeenkomstig de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 
Gerechtelijk Wetboek te bewijzen dat de andere echtgenoot bedragen uit het 
gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen 
of persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen 
(artikel 1432 Burgerlijk Wetboek), dan wel dat de handelingen door de andere 
echtgenoot werden gesteld met bedrieglijke benadeling van de rechten van de 
eiser (artikelen 1422 en 1433 Burgerlijk Wetboek).

Artikel 877 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer er gewichtige, bepaalde 
en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een partij of een derde 
een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake dienend feit, de 
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rechter kan bevelen dat het stuk of een eensluidend verklaard afschrift ervan bij 
het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd.

De toepassing van voormelde bepaling inzake de overlegging van stukken 
vereist dat duidelijk aangegeven wordt welk stuk dient te worden overgelegd. 
Een algemeen gebod om alle dienstige stukken over te leggen of alle relevante 
informatie te geven, wordt door artikel 877 Gerechtelijk Wetboek niet toegelaten.

Te dezen blijkt uit de vaststellingen van de appelrechters dat de partijen op 
7 september 2002 gehuwd zijn onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap bij 
gebreke aan huwelijkscontract. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt 
voorts dat de verweerder op 13 maart 2006 een echtscheidingsprocedure ingeleid 
heeft en dat de eiseres op 11 oktober 2007 eveneens een echtscheidingsprocedure 
heeft ingeleid. Tussen partijen was niet betwist dat de datum van de ontbinding 
van de gemeenschap 13 maart 2006 was, dit is de datum van het instellen van de 
eerste vordering tot echtscheiding.

De appelrechters stellen vast dat de eiseres enkele dagen voor de feitelijke 
scheiding (oktober 2005), en/of erna belangrijke bedragen afhaalde van finan-
ciële rekeningen waarop gemeenschappelijke gelden stonden, met name voor een 
totaal bedrag van € 18.896,24.

De eerste rechter, hierin gevolgd door de appelrechters, besliste dat de eiseres 
volledig open kaart dient te spelen over de verrichtingen die plaatsvonden met de 
spaartegoeden van de partijen op de hoger vermelde rekeningen op 1 oktober 2005 
vanaf die datum, en dit tot op 13 maart 2006.

Aan eiseres wordt vervolgens niet enkel bevel opgelegd om een volledige histo-
riek van de spaarrekeningen op haar naam bij Fortis te geven, maar tevens wordt 
aan de eiseres bevel opgelegd een volledige toelichting te geven over de door haar 
gegeven bestemming aan de som van € 15.666 die zich op 1 oktober 2005 bevond op 
de rekening met nummer (...), en aan de som van € 3000 en € 1000 die door haar op 
respectievelijk 7 oktober 2005 en 11 oktober 2005 in contanten werden afgenomen 
van haar zichtrekening bij Fortis met nummer (...).

Door aldus lastens de eiseres een verantwoordingsplicht te weerhouden die 
geen steun vindt in de wet, en op de eiseres de bewijslast te leggen van de wijze 
van besteding van de gelden, miskent het bestreden arrest de wettelijke regels 
aangaande de bestuursbevoegdheden van de echtgenoten over het gemeenschap-
pelijk vermogen die de eerbiediging van de bestuursdaden van de andere echt-
genoot voorschrijven, onder voorbehoud van een vordering tot nietigverklaring 
(schending van de artikelen 218, 1415, 1416 en 1422 Burgerlijk Wetboek), miskent 
het de regels aangaande de bewijslastverdeling tussen partijen inzonderheid 
aangaande het recht op vergoeding (schending van de artikelen 1315, 1422, 1432 en 
1433 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek) en doet het afbreuk aan 
artikel 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek dat de echtscheiding slechts laat 
terugwerken tot de echtscheidingseis en niet vroeger (schending van artikel 1278, 
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek).

Door aldus verder met toepassing van artikel 877 Gerechtelijk Wetboek de over-
legging van informatie (met name een volledige toelichting over de door haar 
gegeven bestemming aan de som van € 15.666 die zich op 1 oktober 2005 bevond op 
de rekening met nummer (...), en aan de som van € 3000 en € 1000 die door haar op 
respectievelijk 7 oktober 2005 en 11 oktober 2005 in contanten werden afgenomen 
van haar zichtrekening bij Fortis met nummer (...)) te bevelen zonder dat bepaald 
wordt welke precies aangeduide stukken overgelegd dienen te worden, schenden 
de appelrechters nog deze bepaling.

Derde onderdeel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling 

Eerste en derde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

4. Artikel 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het 
vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten 
aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terugwerkt tot 
op de dag waarop de vordering wordt ingesteld en, wanneer er meer dan 
één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of 
zij werd toegewezen of niet.

5. Artikel 1415, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het bestuur 
van het gemeenschappelijk vermogen alle bevoegdheden van beheer, 
genot en beschikking omvat.

Artikel 1416 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het gemeenschappelijk 
vermogen wordt bestuurd door de ene of door de andere echtgenoot die de 
bestuursbevoegdheden alleen kan uitoefenen, onder gehoudenheid voor 
ieder van hen om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen.

6. Uit de voormelde wetsbepalingen volgt dat tot op de dag van de 
vordering tot echtscheiding, het gemeenschappelijk vermogen door de 
ene of de andere echtgenoot wordt bestuurd, onder gehoudenheid van 
ieder van hen om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen, 
behoudens de mogelijkheid de nietigverklaring te vorderen op grond van 
artikel 1422, 3o, Burgerlijk Wetboek of vergoeding te vorderen ten bate 
van het gemeenschappelijk vermogen op grond van artikel 1433 Burger-
lijk Wetboek.

Uit de artikelen 1415, eerste lid, en 1416 Burgerlijk Wetboek vloeit 
tevens voort dat elke echtgenoot in beginsel geen rekening en verant-
woording moet afleggen voor zijn bestuur.

7. Artikel 1415, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de echtge-
noten het gemeenschappelijk vermogen besturen in het belang van het 
gezin.

Uit het in deze wetsbepaling besloten doelgebonden karakter van de 
bestuursbevoegdheden van de echtgenoten en uit het algemeen rechts-
beginsel dat procespartijen ertoe gehouden zijn loyaal mee te werken 
aan de bewijsvoering, volgt dat wanneer er aanwijzingen zijn dat een 
bestuurshandeling niet werd verricht in het belang van het gezin, elke 
echtgenoot op verzoek van de andere echtgenoot kan verplicht worden 
om informatie te verstrekken over de verrichte handeling.

8. De appelrechters die oordelen dat uit de omvang van de afgehaalde 
sommen en het tijdstip van afhaling een vermoeden van bevoegdheidsaf-
wending kan worden afgeleid en vervolgens het beroepen vonnis beves-
tigen waarin de eiseres wordt bevolen om de historiek van de betreffende 
rekeningen mee te delen, evenals volledige toelichting te verschaffen 
over de aan de afgehaalde gelden gegeven bestemming, verantwoorden 
hun beslissing naar recht.
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In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de wettelijke bepa-
lingen inzake het gelijktijdig bestuur van het gemeenschappelijk 
vermogen en inzake de bewijslast alsook van artikel 218 Burgerlijk 
Wetboek, kan het niet worden aangenomen.

9. Het beroepen vonnis verleent aan de eiseres bevel om bij toepassing 
van artikel 877 en volgende Gerechtelijk Wetboek een volledige historiek 
van bepaalde rekeningen over te leggen evenals een volledige toelich-
ting over de door haar aan de afgehaalde sommen gegeven bestemming.

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat aan de eiseres bevel werd 
gegeven om bij deze toelichting niet nader gepreciseerde stukken over 
te leggen, berust het op een onjuiste lezing van het beroepen vonnis en 
mist het feitelijke grondslag.

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

14 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vanler-
berghe.

N° 605

1o kamer — 15 november 2013
(C.11.0656.F)

1o CaSSatIemIDDeLen. — BUrGerLIJke Zaken. — BeLanG. — BeSLIS-
SInG DIe overeenStemt met De ConCLUSIe van De eISer.

2o aanSPrakeLIJkHeID BUIten overeenkomSt. — BIJZonDere 
aanSPrakeLIJkHeID. — BUrenHInDer. — weerSLaG.

3o aanSPrakeLIJkHeID BUIten overeenkomSt. — BIJZonDere 
aanSPrakeLIJkHeID. — BUrenHInDer. — aBnormaLe vatBaarHeID van 
Het PanD van De naBUrIGe eIGenaar. — weerSLaG.

4o aanSPrakeLIJkHeID BUIten overeenkomSt. — BIJZonDere 
aanSPrakeLIJkHeID. — BUrenHInDer. — SCHaDe. — omvanG.

1o De beslissing waarbij het arrest de vordering tot veroordeling van de 
verweerder tot betaling van het gehele door de eiser gevorderde bedrag 
verwerpt, benadeelt de eiser die, bijgevolg, belang erbij heeft op die beslis-
sing kritiek uit te oefenen  (1). 

2o De eigenaar van een pand die door een daad, een verzuim of eender welke 
gedraging het evenwicht tussen de eigendommen verstoort door aan een 
naburige eigenaar hinder op te leggen die de gewone ongemakken van het 

  (1) Cass. 4 okt. 2012, AR C.11.0686.F, AC 2012, nr. 512, met concl. OM in Pas. 2012, 
nr. 512.
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nabuurschap overtreft, is een rechtmatige en passende vergoeding tot herstel 
van het verstoorde evenwicht verschuldigd  (1). (Art. 544 BW)

3o De abnormale vatbaarheid van het pand van de naburige eigenaar heeft 
slechts een weerslag op de rechtmatige en passende vergoeding, wanneer de 
feitenrechter vaststelt dat zonder de daad, het verzuim of het gedrag van de 
veroorzaker van de hinder die de gewone ongemakken van het nabuurschap 
overtreft, die schade zich zou hebben voorgedaan zoals ze in concreto is 
ontstaan  (2).(Art. 544 BW)

4o De honoraria en kosten van een technisch raadsman die zijn gedragen door 
het slachtoffer van een abnormale burenhinder, kunnen een te vergoeden 
bestanddeel van zijn schade vormen, voor zover ze door die hinder zijn 
veroorzaakt en het noodzakelijk gevolg daarvan zijn. (Art. 544 BW)

(SnaIL ComPany n.v. t. BeSIX reaL eState DeveLoPment n.v. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 10 februari 2011.

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

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiseres voert de volgende twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek

Aangevochten beslissing

Het arrest “verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, 
binnen de hierna bepaalde grenzen ; zegt dat de gerechtsdeskundige niet gehoord 
dient te worden ; wijzigt de beroepen beslissing, behalve in zoverre ze de twee 
zaken heeft gevoegd en de oorspronkelijke vordering, in zoverre ze steunde op 
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, ontvankelijk en in beginsel gegrond 
heeft verklaard ; het arrest, dat opnieuw uitspraak doet, veroordeelt de [eerste] 
en de [tweede verweerster] in solidum om de [eiseres] het hoofdbedrag van 25.464,90 
euro te betalen, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de opeenvol-
gende wettelijke rentevoeten op het bedrag van 21.126,77 euro, vanaf 22 augustus 
2001, en vervolgens met de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet op 
het bedrag van 25.464,90 euro, te rekenen vanaf dit arrest tot de algehele beta-
ling ; zegt voor recht dat het aandeel van de [eerste] en van de [tweede verweer-
ster], voor elk van hen, wordt vastgesteld op 12.732,46 euro (25.464,90 euro x 50 
pct.) ; veroordeelt de [eerste verweerster] om aan de [eiseres] het hoofdbedrag 
van 2.107,14 euro te betalen, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de 

  (1) Cass. 20 april 2012, AR C.10.0103.F, C.10.0612.F en C.11.0205.F, AC 2012, nr. 243, met 
concl. OM in Pas. 2012, nr. 243.

  (2) Zie Cass. 18 jan. 1990, AR 8438, AC 1989-90, nr. 312.
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opeenvolgende wettelijke rentevoeten vanaf 22 augustus 2001, en vervolgens met 
de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet, te rekenen van dit arrest 
tot de algehele betaling ; verwerpt de overige respectieve eisen van de partijen ; 
veroordeelt de [eiseres] tot zestig pct. van het geheel van de kosten van de twee 
aanleggen en de [eerste] en de [tweede verweerster] tot veertig pct. van het 
totaalbedrag van de kosten van de twee aanleggen, waarbij hun aandeel vijftig 
pct. beloopt ; veroordeelt de partijen, in dezelfde verhouding, tot de betaling van 
de totale kostprijs van de twee deskundigenonderzoeken, die wordt vastgesteld 
op 24.213,12 euro (701.122 frank + 275.033 frank = 976.755 frank), waarbij de partijen, 
in hun afrekening, daarenboven rekening moeten houden met de provisies die de 
[eiseres] heeft gestort en met die welke mogelijks door de andere partijen zijn 
gestort ; stelt de overige kosten van de [eiseres] vast op 221,34 euro (dagvaarding 
in kort geding) + 96,36 euro (dagvaarding) + 238,97 euro (dagvaarding) + 15.000 euro 
(rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg) + 15.000 euro (rechtsplegingsvergoe-
ding in hoger beroep) ; stelt de kosten van de [eerste verweerster] vast op 15.000 
euro (rechtsplegingsvergoeding) in eerste aanleg en op 186 euro (inschrijving op 
de rol in hoger beroep) + 15.000 euro (rechtsplegingsvergoeding) in hoger beroep ; 
stelt de kosten van de [tweede verweerster] vast op 10.000 euro (rechtsplegings-
vergoeding) in eerste aanleg en op 10.000 euro (rechtsplegingsvergoeding) in hoger 
beroep”.

Die beslissingen steunen op alle redenen van het arrest die hier als uitdruk-
kelijk weergegeven worden beschouwd en meer bepaald op de volgende redenen.

Het arrest vermeldt, op grond van het deskundigenverslag, dat het pand van 
de eiseres een eerste keer is verbouwd in 1963 en dat het tussen 1990 en 1994 werd 
verbouwd en gerestaureerd. Het beslist dat “de deskundige dus uiteindelijk heeft 
kunnen vaststellen dat het litigieuze pand, in de loop van zijn bestaan, een aantal 
ingrijpende veranderingen heeft doorgemaakt wat geleid heeft tot een predispo-
sitie voor bewegingen, spleten en barsten, die in het metselwerk van het gebouw 
zijn opgetreden” en dat “derhalve niet op ernstige gronden kan worden betwist 
dat verbouwingen zoals die van het litigieuze pand leiden tot een aanzienlijke 
herverdeling van de belasting, zowel in het gebouw zelf als in de funderingsonder-
grond, ‘die gekenmerkt wordt door gedragingen’ ‘die scheurvorming in de hand 
kunnen werken’”.

Het arrest leidt hieruit het volgende af :

 “In dit stadium moet het bedrag worden bepaald van de rechtmatige en 
passende vergoeding die de [eerste] en de [tweede verweerster] aan de [eiseres] 
verschuldigd zijn tot herstel van het verstoorde evenwicht ;

De vergoeding van de abnormale burenhinder staat niet gelijk aan het volle-
dige herstel van de schade en betekent niet noodzakelijkerwijs, zoals de [eiseres] 
ten onrechte betoogt, dat het pand in zijn oorspronkelijke staat moet worden 
hersteld en dit uitsluitend op kosten van de bouwbedrijven ;

Aangezien de partijen het eens zijn geworden over een vergoeding in tegen-
waarde, moet bij het vaststellen van de vergoeding daarenboven rekening worden 
gehouden met de bijzondere vatbaarheid van het pand, waarop de deskundige de 
aandacht heeft gevestigd ;

Uit de toelichting bij de bijzondere predispositie van het getroffen gebouw 
blijkt dat die predispositie ook aan de basis ligt van de vastgestelde gebreken ;

Hoewel in de regel wordt aangenomen dat de bijzondere vatbaarheid van het 
getroffen gebouw de toepassing van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek 
niet uitsluit, moet niettemin daarmee rekening worden gehouden wanneer die 
vatbaarheid, net als de schadeveroorzakende feiten die aan de bouwbedrijven toe 
te rekenen zijn, ook een weerslag heeft op de schade zoals ze zich in concreto heeft 
voorgedaan ; de aanleiding gevende factoren — de bouwwerkzaamheden — hadden 
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met andere woorden geen dergelijke schade veroorzaakt indien het pand geen 
predispositie voor scheurvorming had gehad ;

Om de bijzondere vatbaarheid van het getroffen gebouw als oorzaak van de 
schade in aanmerking te kunnen nemen, hoeft die vatbaarheid niet voort te 
vloeien uit een constructiefout of een bewezen verklaarde fout die zou zijn begaan 
tijdens de renovatiewerkzaamheden in 1963 of in de periode van 1990 tot 1994 ;

Daartoe is noodzakelijk maar voldoende dat het pand een abnormale vatbaar-
heid vertoont ; die vatbaarheid werd door de deskundige onderstreept ; hierboven 
is erop gewezen dat het pand belangrijke structurele verbouwingen heeft onder-
gaan die een invloed hebben gehad op de stabiliteit van het pand, wat een herver-
deling van de belasting tot gevolg heeft gehad, en dat op zijn beurt heeft geleid 
tot een verzakking van het gebouw en van de funderingen, die ondanks de opeen-
volgende uitbreidingen en verhogingen niet zijn aangepast ;

Die abnormale vatbaarheid heeft gevolgen, zowel voor het oorzakelijk verband, 
zoals hierboven is gezegd, als voor de vaststelling van de te vergoeden schade-
posten (waarbij met name de gebreken die verband houden met de bouwgeschie-
denis van het pand worden uitgesloten), zoals hierna zal worden gepreciseerd”.

Het arrest beslist op grond van die redenen dat vijftig pct. van de door de 
eiseres aangevoerde schade te wijten was aan de abnormale vatbaarheid van het 
pand en dus niet vergoed kan worden. Het beslist daarenboven dat de eiseres 
niet kan worden vergoed voor de verrichte infrastructuurwerken, die bestonden 
in “de onderschoeiing” van verschillende gedeelten van het pand, alsook in “de 
plaatsing van een aaneengesloten stutconstructie rond de voorgevel”, omdat “de 
bouwbedrijven de gebreken die verband houden met de bouwgeschiedenis van het 
pand niet dienen te vergoeden, aangezien die schadeposten hen in geen enkele 
hypothese kunnen worden verweten”.

Grieven

1. Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek kent aan elke eigenaar het recht toe 
om op een normale wijze van zijn zaak het genot te hebben.

Uit die bepaling volgt dat de eigenaar van een pand die door een daad, een 
verzuim of eender welke gedraging het evenwicht tussen de partijen verbreekt 
door aan een naburige eigenaar hinder op te leggen die de gewone ongemakken 
van het nabuurschap overtreft, een rechtmatige en passende vergoeding tot 
herstel van het verstoorde evenwicht verschuldigd is.

2. De rechtmatige en passende vergoeding die toegekend wordt aan de eigenaar 
die het slachtoffer is geworden van een abnormale burenhinder, heeft niet tot 
doel zijn schade volledig te vergoeden. De vergoedbare schade uit burenhinder 
bestaat in hetgeen de grenzen overschrijdt van de gewone ongemakken van het 
nabuurschap die de eigenaar moest dulden.

3. Krachtens de equivalentieleer kan de rechter een oorzakelijk verband tussen 
de abnormale burenhinder die hij vaststelt en de schade waarover de eigenaar 
klaagt pas uitsluiten wanneer hij vaststelt dat de schade, zonder die hinder, niet-
temin op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zoals ze zich in concreto heeft voorge-
daan.

4. De omstandigheid dat de abnormale vatbaarheid van het pand van het slacht-
offer de schade mede heeft veroorzaakt, blijft dus zonder weerslag op de omvang 
van de verplichting om hem een rechtmatige en passende vergoeding tot herstel 
van het verstoorde evenwicht te betalen.

De abnormale vatbaarheid van het pand kan maar een weerslag hebben op de 
omvang van de vergoedbare schade wanneer hetzij de schadelijke gevolgen zich 
in ieder geval zouden hebben voorgedaan, zelfs zonder abnormale burenhinder, 
hetzij die gevolgen de gewone ongemakken van het nabuurschap niet overtreffen.
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5. Het arrest stelt, om de in de aanhef van het middel bedoelde redenen, vast 
dat het pand van de eiseres een abnormale vatbaarheid vertoonde, wat betekent 
dat het een predispositie voor scheurvorming heeft.

Het beslist dat, hoewel die bijzondere vatbaarheid de toepassing van artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek niet uitsluit, “daarmee niettemin rekening moet 
worden gehouden wanneer die vatbaarheid, net als de schadeveroorzakende feiten 
die aan de bouwbedrijven toe te rekenen zijn, ook een weerslag heeft op de schade 
zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan ; de aanleiding gevende factoren — 
de bouwwerkzaamheden — hadden met andere woorden geen dergelijke schade 
veroorzaakt indien het pand geen predispositie voor scheurvorming had gehad”. 
Het arrest leidt daaruit af dat “die abnormale vatbaarheid, zowel voor het 
oorzakelijk verband, zoals hierboven is gezegd, als voor de vaststelling van de 
te vergoeden schadeposten gevolgen heeft (waarbij met name de gebreken die 
verband houden met de bouwgeschiedenis van het pand worden uitgesloten), zoals 
hierna zal worden gepreciseerd”, stelt het gedeelte van de schade dat te wijten 
is aan de abnormale vatbaarheid van het pand vast op vijftig pct., waarvoor de 
eiseres bijgevolg geen vergoeding kan eisen, en sluit ook de schadeposten die te 
wijten zijn aan de bouwgeschiedenis van het pand van vergoeding uit.

6. Het arrest beslist zodoende onwettig dat de abnormale vatbaarheid van het 
pand van de eiseres een weerslag kan hebben op de omvang van de rechtmatige en 
passende vergoeding die de verweerders haar verschuldigd zijn, en

a) sluit het bestaan uit van een oorzakelijk verband tussen de aan de verweer-
sters toe te rekenen abnormale burenhinder en een gedeelte van de door de 
eiseres aangevoerde schade, alleen op grond van de vaststelling dat die hinder, 
zonder de abnormale vatbaarheid van het pand, niet even veel schade tot gevolg 
had gehad, terwijl het arrest zulks alleen wettig had kunnen beslissen indien het 
had vastgesteld dat het gedeelte van de schade van de eiseres dat het weigert te 
vergoeden, zelfs zonder de hinder die aan de verweersters toe te rekenen is, niet-
temin op dezelfde wijze zou zijn ontstaan ; met andere woorden, de vaststelling 
dat de abnormale vatbaarheid van het pand een invloed heeft gehad op de omvang 
van een gedeelte van de schade, verantwoordt op zich niet naar recht de beslis-
sing om het oorzakelijk verband tussen de aan de verweersters toe te rekenen 
burenhinder en de gehele schade van de eiseres uit te sluiten ;

b) weigert onwettig een gedeelte van de schade van de eiseres te vergoeden, 
zonder vast te stellen dat het gedeelte van de schade dat het weigert te vergoeden 
de gewone ongemakken van het nabuurschap die de eigenaar moet dulden, over-
treft.

Het arrest schendt zodoende artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepaling

— Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek

Aangevochten beslissingen

Het arrest verwerpt de vordering van de eiseres tot terugbetaling van de kosten 
van haar technisch raadsman, om de volgende redenen :

 “De [eiseres] vordert, op grond van het arrest van het Hof van Cassatie van 
2 september 2004, de terugbetaling van de kosten van haar technisch raadsman 
die zij zowel tijdens als na het deskundigenonderzoek heeft gedragen ; de [eerste 
verweerster] en de [tweede verweerster] betwisten terecht die schadepost, die niet 
kan worden opgenomen in de rechtmatige en passende vergoeding die verschul-
digd is op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek ; de arresten die 
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het Hof van Cassatie heeft uitgesproken, zowel in aangelegenheden betreffende 
overeenkomsten als in die betreffende oneigenlijke misdrijven, erkennen slechts 
het recht op de verhaalbaarheid van de kosten van een technisch raadsman voor 
zover ze het noodzakelijk gevolg zijn van de fout – een fout die te dezen niet is 
bewezen (vgl. Cass. 16 november 2006, Pas., 2006, p. 2372)”.

Grieven
1. Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek kent aan elke eigenaar het recht toe 

om op een normale wijze van zijn zaak het genot te hebben.
Uit die bepaling volgt dat de eigenaar van een pand die door een daad, een 

verzuim of eender welke gedraging het evenwicht tussen de partijen verbreekt 
door aan een naburige eigenaar hinder op te leggen die de gewone ongemakken 
van het nabuurschap overtreft, een rechtmatige en passende vergoeding tot 
herstel van het verstoorde evenwicht verschuldigd is.

2. De rechtmatige en passende vergoeding die toegekend wordt aan de eigenaar 
die het slachtoffer is geworden van een abnormale burenhinder, heeft niet tot 
doel zijn schade volledig te vergoeden. De vergoedbare schade uit burenhinder 
bestaat in hetgeen de grenzen overschrijdt van de gewone ongemakken van het 
nabuurschap die de eigenaar moest dulden.

3. Krachtens de equivalentieleer kan de rechter een oorzakelijk verband tussen 
de abnormale burenhinder die hij vaststelt en de schade waarover de eigenaar 
klaagt pas uitsluiten wanneer hij vaststelt dat de schade, zonder die hinder, niet-
temin op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan.

4. De honoraria en kosten van een technisch raadsman die gedragen zijn 
door het slachtoffer van een abnormale burenhinder, kunnen bijgevolg een te 
vergoeden bestanddeel van zijn schade vormen, voor zover ze zijn veroorzaakt 
door die abnormale burenhinder en voor zover ze de gewone ongemakken van het 
nabuurschap die de eigenaar moet dulden, overtreffen.

De omstandigheid dat de veroorzakers van de burenhinder geen enkele fout 
hebben begaan, doet in dat verband niet ter zake.

5. Het arrest sluit, om de in de aanhef van het middel weergegeven redenen, 
onwettig uit dat de kosten die de eiseres, slachtoffer van abnormale burenhinder, 
voor haar technisch raadsman heeft gedragen, deel uitmaken van de te vergoeden 
schade waarvoor een rechtmatige en passende vergoeding kan worden toege-
kend, op grond dat de verweersters geen enkele fout hebben begaan, zonder dat 
het evenwel vaststelt (i) dat die schade, zonder die abnormale burenhinder, op 
dezelfde wijze zou zijn ontstaan, en evenmin dat (ii) die schade deel zou uitmaken 
van de gewone ongemakken van het nabuurschap die een eigenaar moet dulden.

Het schendt bijgevolg artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Ontvankelijkheid

De door de tweede verweerster tegen het middel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang :

De eiseres heeft in haar aanvullende en syntheseconclusies met ultieme 
wederantwoorden aangevoerd dat niet was aangetoond dat haar pand 
een abnormale vatbaarheid vertoonde of een predispositie voor gebreken 
had en vroeg het hof van beroep om haar het bedrag dat zij vorderde in 
zijn geheel toe te kennen.
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Het arrest, dat erop wijst dat de abnormale vatbaarheid van het pand 
door de deskundige is onderstreept en dat de weerslag van die vatbaar-
heid op de vastgestelde gebreken vaststelt op vijftig pct., verwerpt 
vervolgens de vordering tot veroordeling van de verweersters tot beta-
ling van het gehele gevorderde bedrag en benadeelt zodoende de eiseres 
die, bijgevolg, belang erbij heeft op die beslissing kritiek uit te oefenen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid

Artikel 544 Burgerlijk Wetboek kent aan elke eigenaar het recht toe 
om op een normale wijze van zijn zaak het genot te hebben.

De eigenaar van een pand die door een daad, een verzuim of eender 
welke gedraging het evenwicht tussen de partijen verbreekt door aan 
een naburige eigenaar hinder op te leggen die de gewone ongemakken 
van het nabuurschap overtreft, is een rechtmatige en passende vergoe-
ding tot herstel van het verstoorde evenwicht verschuldigd.

De abnormale vatbaarheid van het pand van de naburige eigenaar heeft 
slechts een weerslag op de rechtmatige en passende vergoeding, wanneer 
de feitenrechter vaststelt dat zonder de daad, het verzuim of het gedrag 
van de veroorzaker van de hinder die de gewone ongemakken van het 
nabuurschap overtreft, die schade zich niet zou hebben voorgedaan zoals 
ze in concreto is ontstaan.

Het arrest stelt vast dat “de deskundige tijdens zijn vaststellingen 
van 4 mei en 25 augustus 1995 gewezen heeft op scheuren over de hele 
lengte van de cementlaag van de westelijke gevel [van het pand van 
de eiseres]”, dat “de twee verslagen van het gerechtelijk deskundigen-
onderzoek vermelden dat het pand van [de eiseres] wegens de doorge-
voerde verbouwingen vatbaar bleek voor scheurvorming […], wat heeft 
geleid tot een aanzienlijke herverdeling van de belasting, zowel in het 
gebouw zelf als in de funderingsondergrond”, dat “de aldus ontstane 
spanningen, volgens de deskundige, kunnen vrijkomen door herhaalde 
schokken en trillingen die zelf aan de basis liggen van die vrijkomende 
spanningen”, dat “de trillingen die zijn veroorzaakt door de graafwerken 
op de bouwplaatsen, […] een factor zijn die [aan de basis liggen van de 
vastgestelde scheurvorming]”, dat “een andere oorzaak van de gebreken, 
volgens de deskundige, bestond in de uitdrogingskrimp van de gevelce-
mentering, die werd aangebracht […] door de naamloze vennootschap 
H.”, “wat ‘bepaalde barsten en haarscheuren’ verklaart”, dat “de deskun-
dige het aandeel van de verschillende factoren als volgt heeft bepaald : 
de uitdrogingskrimp en de onjuiste cementatie van de gevels : tien pct. ; 
[…] het probleem van de trillingen : zestig pct. ; […] de bouwgeschiedenis 
van het pand, de bouwwijze en de uitbreidings- en verhogingswerkzaam-
heden : dertig pct.”.

Het arrest beslist, enerzijds, dat “een gedeelte van de vastgestelde 
gebreken [tien pct.] is veroorzaakt door de uitdrogingskrimp en bijge-
volg geen oorzakelijk verband vertoont met de door [de verweersters] 
uitgevoerde werkzaamheden”, en dat “de scheurvorming, met andere 
woorden, tot beloop van tien pct. zou zijn opgetreden, in weerwil van de 
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door [verweerders] uitgevoerde werkzaamheden”, en anderzijds, dat “de 
werkzaamheden op de twee bouwterreinen dus spanningen hebben doen 
vrijkomen en bepaalde gebreken hebben veroorzaakt, zodat het oorzake-
lijk verband tussen die trillingen en een gedeelte van de schade bewezen 
is” en dat “de schade, of tenminste een gedeelte daarvan, zonder de 
graafwerken op de twee bouwplaatsen niet op dezelfde wijze of althans 
slechts gedeeltelijk zou zijn ontstaan”.

Het arrest wijst erop dat “naar genoegen van recht is aangetoond dat 
de gebreken, te weten de scheurvorming, op zijn minst gedeeltelijk aan 
de bouwbedrijven toe te rekenen zijn en dat ze in oorzakelijk verband 
staan met die gebreken en een gedeelte van de schade”, dat “de gebreken 
[…] die verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden op 
de bouwterreinen een abnormale burenhinder vormen”, dat “het feno-
meen van de scheurvorming, dat gedeeltelijk is veroorzaakt door de 
werkzaamheden van de bouwbedrijven, het vroegere evenwicht heeft 
verstoord door ongemakken te veroorzaken die de gewone ongemakken 
van het nabuurschap, die veroorzaakt worden door een bouwterrein 
en die een buur in normale omstandigheden moet dulden, overtreffen” 
en dat “[de eiseres] naar genoegen van recht aantoont dat de bouwers 
aansprakelijk kunnen worden gesteld op grond van artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek”.

Bij het vaststellen van “het bedrag van de rechtmatige en passende 
vergoeding die de [verweersters] aan de [eiseres] tot herstel van het 
verstoorde evenwicht verschuldigd zijn”, beslist het arrest dat “reke-
ning moet worden gehouden met de bijzondere vatbaarheid van het 
pand”, waarbij “de bijzondere predispositie van het gebouw ook aan de 
basis ligt van de vastgestelde gebreken”, dat ze, immers, “net als de 
schadeveroorzakende feiten die aan de bouwbedrijven toe te rekenen 
zijn, een weerslag hebben gehad op de schade zoals deze in concreto is 
ontstaan”, dat “de aanleiding gevende factoren, met name de bouwwerk-
zaamheden, met andere woorden geen schade van een dergelijke omvang 
hadden veroorzaakt indien het pand geen predispositie voor scheurvor-
ming had gehad” en dat “die vatbaarheid gevolgen heeft, zowel voor het 
oorzakelijk verband […] als voor de vaststelling van de te herstellen 
schadeposten, waarbij met name de gebreken die verband houden met de 
bouwgeschiedenis van het pand uitgesloten worden”.

Bij “het onderzoek van de juistheid van de door de deskundige in 
aanmerking genomen wegingen”, beslist het arrest dat “er geen grond 
bestaat […] om af te wijken van het deskundigenverslag voor wat het 
aandeel van ‘de uitdrogingskrimp’ betreft, maar dat ‘het aandeel van (de 
trillingen die veroorzaakt zijn door de infrastructuurwerken) ex aequo 
et bono moeten worden vastgesteld op 40 pct.”.

Het arrest beslist dat “de rechtmatige en passende vergoeding […] 
beperkt wordt door zowel de hierboven in aanmerking genomen wegingen 
als door de middelen die de door de bouwwerkzaamheden veroorzaakte 
gebreken moeten verhelpen” en dat de bouwers, wat betreft de “middelen 
die de schade ten gevolge van de predispositie van het getroffen gebouw 
moeten verhelpen”, “de gebreken die verband houden met de bouw-
geschiedenis van het pand niet dienen te vergoeden […], zodat zij [de 
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onderschoeiing en de plaatsing van een aaneengesloten stutconstructie 
rond de voorgevel] niet dienen te vergoeden”.

Het arrest, dat niet vaststelt dat het fenomeen van de gedeeltelijke 
scheuring van de voorgevel van het pand van de eiseres, zonder de tril-
lingen die waren veroorzaakt door de graafwerken van de verweersters 
op de bouwterreinen, die, volgens het hof van beroep, aan de basis lagen 
van een gedeelte van de gebreken, zich op dezelfde wijze zou hebben 
voorgedaan zoals ze in concreto is ontstaan, verantwoordt niet naar 
recht zijn beslissing volgens welke de abnormale vatbaarheid van het 
pand, die is vastgesteld op vijftig pct. van de gebreken, gevolgen heeft 
voor zowel het oorzakelijk verband als voor de vaststelling van de te 
vergoeden schadeposten, waarvan de gebreken die verband houden met 
de bouwgeschiedenis van het pand uitgesloten worden.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

De honoraria en kosten van een technisch raadsman, die zijn gedragen 
door het slachtoffer van een abnormale burenhinder, kunnen een te 
vergoeden bestanddeel van zijn schade vormen, voor zover ze door die 
hinder zijn veroorzaakt en het noodzakelijk gevolg daarvan zijn.

Het arrest, dat de terugbetaling van de door de eiseres gevorderde 
kosten van haar technisch raadsman weigert toe te kennen, op grond dat 
de arresten die het Hof gewezen heeft, “zowel in aangelegenheden betref-
fende overeenkomsten als in die betreffende oneigenlijke misdrijven, 
slechts het recht op de verhaalbaarheid van de kosten van een technisch 
raadsman erkennen voor zover ze het noodzakelijk gevolg zijn van de 
fout — een fout die te dezen niet is bewezen”, verantwoordt zijn beslis-
sing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere 

beroepen ontvankelijk verklaart, de vordering van de eiseres niet-
gegrond verklaart, in zoverre ze was ingesteld op grond van artikel 1382 
Burgerlijk Wetboek, en de verweersters aansprakelijk verklaart op 
grond van artikel 544 van dat wetboek.

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

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

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

15 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers, mevr. Ooster-
bosch en de heer Mahieu.
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N° 606

1o kamer — 15 november 2013
(C.12.0291.F)

1o GronDwet. — GronDwet 1994 (art. 100 tot eInDe). — artIkeL 144. — 
reCHterLIJke maCHt. — BevoeGDHeID.

2o maCHten. — reCHterLIJke maCHt. — BevoeGDHeID. — CrIterIUm.

3o BUrGerLIJke reCHten. PoLItIeke reCHten. — reCHterLIJke 
maCHt. — BevoeGDHeID.

4o BevoeGDHeID en aanLeG. — BUrGerLIJke Zaken. — BevoeGDHeID. 
— voLStrekte BevoeGDHeID (materIëLe. PerSoonLIJke).

5o maCHten. — reCHterLIJke maCHt. — BevoeGDHeID. — SUBJeCtIef 
reCHt. — BeGrIP.

6o BUrGerLIJke reCHten. PoLItIeke reCHten. — reCHterLIJke 
maCHt. — BevoeGDHeID. — SUBJeCtIef reCHt. — BeGrIP.

7o BevoeGDHeID en aanLeG. — BUrGerLIJke Zaken. — BevoeGDHeID. 
— aLGemeen. — SUBJeCtIef reCHt. — BeGrIP.

8o maCHten. — reCHterLIJke maCHt. — BevoeGDHeID. — SUBJeCtIef 
reCHt t.a.v. een BeStUUrLIJke overHeID. — voorwaarDe.

9o BUrGerLIJke reCHten. PoLItIeke reCHten. — reCHterLIJke 
maCHt. — BevoeGDHeID. — SUBJeCtIef reCHt t.a.v. een BeStUUrLIJke over-
HeID. — voorwaarDe.

10o BUrGerLIJke reCHten. PoLItIeke reCHten. — reCHterLIJke 
maCHt. — BevoeGDHeID. — SUBJeCtIef reCHt t.a.v. een BeStUUrLIJke over-
HeID. — voorwaarDe.

11o raaD van State. — afDeLInG BeStUUrSreCHtSPraak. — BevoeGDHeID. — 
PerSonen veroorDeeLD tot een vrIJHeIDSStraf. — verZoek om een UItGaanS-
verGUnnInG of een PenItentIaIr verLof. — BevoeGDHeID van De BeStUUrLIJke 
overHeID. — GrenZen.

12o maCHten. — UItvoerenDe maCHt. — PerSonen veroorDeeLD tot een 
vrIJHeIDSStraf. — verZoek om een UItGaanSverGUnnInG of een PenItentIaIr 
verLof. — BevoeGDHeID van De BeStUUrLIJke overHeID. — GrenZen.

13o ConfLICt van attrIBUtIe. — PerSonen veroorDeeLD tot een vrIJ-
HeIDSStraf. — verZoek om een UItGaanSverGUnnInG of een PenItentIaIr 
verLof. — BevoeGDHeID van De BeStUUrLIJke overHeID. — GrenZen.

1o, 2o 3o en 4o De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van 
een partij die gegrond is op een subjectief recht  (1). (Art. 144 Grondwet 1994)

5o, 6o en 7o Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich 
beroept op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objec-
tief recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die 
partij belang heeft (2). (Art. 144 Grondwet 1994)

  (1), (2)  Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 606.
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8o, 9o en 10o Een partij kan zich t.a.v. de bestuurlijke overheid enkel op een 
subjectief recht beroepen als de bevoegdheid van die overheid gebonden 
is  (1). (Art. 144 Grondwet ; art. 14, § 1, Wet Raad van State)

11o, 12o en 13o Uit de artikelen 5 en 7 van de wet van 17 mei 2006 volgt dat 
de minister van Justitie of zijn gemachtigde, wanneer alle bij wet bepaalde 
voorwaarden vervuld zijn, de uitgaansvergunning of het penitentiair verlof 
moet toekennen aan de veroordeelde die daarom verzoekt ; de omstandig-
heid dat een van de voorwaarden de minister of zijn gemachtigde verplicht 
te beoordelen of er in hoofde van de veroordeelde geen bij wet bepaalde 
tegenaanwijzingen bestaan en, zo ja, of er bijzondere voorwaarden bestaan 
die daaraan kunnen tegemoetkomen, verleent de minister geen discreti-
onaire bevoegdheid om het verzoek te weigeren ; de bevoegdheid van de 
overheid die kennisneemt van een verzoek om een uitgaansvergunning of 
een penitentiair verlof, is derhalve gebonden (2). (Artt. 5 en 7, Wet Straf-
uitvoering)

(m. t. BeLGISCHe Staat, mInISter van JUStItIe)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 23 juni 2011.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 7 oktober 2013 ter griffie 
een conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en 
advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 5, 7 en 10 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slacht-
offer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten ; 

— artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 144 en 159 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 5, 6, § 1, en 13 van het Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen

Het arrest zegt voor recht dat de eerste rechter en het hof van beroep niet 
bevoegd zijn om kennis te nemen van de vorderingen van de eiseres en veroor-
deelt haar in de kosten, op grond dat “de hoven en rechtbanken van de rech-
terlijke orde bevoegd zijn om kennis te nemen van de vorderingen die voor hen 
worden ingesteld met het oog op de vrijwaring van een subjectief recht van de 
burger ten aanzien van de administratieve overheid en de rechter in kort geding 

  (1), (2)  Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 606.
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mengt zich niet in de bevoegdheden van de uitvoerende macht wanneer hij bij 
voorraad uitspraak doet in een geval dat hij spoedeisend acht en zich bevoegd 
verklaart om, binnen de grenzen van zijn opdracht, de administratieve overheid 
de nodige maatregelen en, met name, de vereiste bevelen te doen uitvaardigen 
teneinde de aantasting van subjectieve rechten waaraan de voormelde overheid 
zich schuldig zou hebben gemaakt en die door de hoven en rechtbanken gevrij-
waard moeten worden, te voorkomen en te doen ophouden.

De burger heeft een subjectief recht ten aanzien van de administratieve over-
heid wanneer hij van haar kan eisen dat zij een welbepaalde verplichting naleeft.

De wet van 17 mei 2006 geeft (de eiseres) te dezen (…) niet het subjectieve recht 
om (de verweerder) te verplichten haar de uitgaansvergunning en het peniten-
tiair verlof toe te kennen.

(…) [De artikelen 4 tot 11 van de wet van 17 mei 2006] bepalen in de regel wat 
volgt :

— de veroordeelde kan een uitgaansvergunning of een penitentiair verlof alleen 
verkrijgen indien er geen tegenaanwijzingen bestaan waaraan men niet kan tege-
moetkomen door het opleggen van bijzondere voorwaarden, waarbij die tegen-
aanwijzingen betrekking hebben op het gevaar dat de veroordeelde zich aan de 
uitvoering van zijn straf zou onttrekken, het risico dat hij tijdens het peniten-
tiair verlof ernstige strafbare feiten zou plegen of het risico dat hij de slachtof-
fers zou verontrusten ;

— de bevoegde minister beoordeelt discretionair het bestaan van dergelijke 
tegenaanwijzingen ;

— zijn beslissing tot toekenning van een uitgaansvergunning bepaalt de duur 
ervan en, in voorkomend geval, de periodiciteit ervan ;

— in voorkomend geval verbindt de minister of zijn gemachtigde aan die 
beslissing daarenboven bijzondere voorwaarden om de tegenaanwijzingen of de 
mogelijke risico’s tegen te gaan en hij kan die bijzondere voorwaarden achteraf 
aanpassen ;

— in voorkomend geval kan de minister of zijn gemachtigde zich daarenboven 
elk kwartaal verzetten tegen de automatische hernieuwing van het penitentiair 
verlof.

De minister of zijn gemachtigde beschikt dus over een discretionaire bevoegd-
heid om niet alleen de mogelijke tegenaanwijzingen voor een uitgaansvergun-
ning of een penitentiair verlof maar ook de voorwaarden voor de uitvoering en de 
periodiciteit van de maatregel te beoordelen.

De voormelde wetsbepalingen geven (de eiseres) dus niet het subjectieve recht 
om de minister of zijn gemachtigde te verplichten haar de uitgaansvergunning of 
het penitentiair verlof toe te kennen.

(…) Artikel 10, § 4, van de wet van 17 mei 2006, zoals (de eiseres) aanvoert, 
bepaalt inderdaad dat de minister, bij gebrek aan een beslissing ‘binnen de 
bepaalde termijn’, dat wil zeggen binnen veertien dagen na de ontvangst van 
het dossier (artikel 10, § 2), ‘wordt geacht de uitgaansvergunning of het peniten-
tiair verlof toe te kennen. Aan deze uitgaansvergunning of dit penitentiair verlof 
worden de bijzondere voorwaarden gekoppeld die de directeur, in voorkomend 
geval, heeft voorgesteld’.

(De eiseres) blijkt daarenboven een beroep op artikel 159 van de Grondwet en op 
het algemeen wettelijkheidsbeginsel te mogen doen teneinde de geldigheid van de 
desbetreffende beslissingen te betwisten aangezien, enerzijds, noch de bijzondere 
ernst van de feiten, noch het feit dat een therapeutische behandeling binnen de 
gevangenis mogelijk is, noch de mogelijke weerslag van ‘de verslaggeving in de 
media over een uitstap’ op de slachtoffers — zoals dat in de bestreden beslissingen 
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is aangevoerd — tegenaanwijzingen blijken te zijn zoals ze in de bovenvermelde 
bepalingen zijn bepaald, en, anderzijds, die beslissingen niet verduidelijken 
waarom er een reëel risico zou bestaan dat de veroordeelde zich aan de uitvoering 
van haar straf zou onttrekken of dat zij tijdens het penitentiair verlof opnieuw 
ernstige strafbare feiten zou plegen en niet onderzoeken of de door de gevangenis-
directeur voorgestelde voorwaarden dat risico kunnen afwenden.

De kennelijke onwettigheid van die beslissingen, die niet via een beroep 
tot nietigverklaring is opgeworpen, tast echter noch hun bestaan noch hun 
teneur – een weigering – aan en kan niet aan de basis liggen van het vermoeden 
dat de minister of zijn gemachtigde de litigieuze uitgaansvergunning en het 
litigieuze penitentiair verlof zou hebben toegekend, wat wel het geval was 
geweest indien hij geen beslissing had genomen (vgl. Cass. 29 juni 1999, naar 
luid waarvan ‘de niet bij wijze van annulatieberoep opgeworpen onwettigheid 
wegens laattijdige kennisgeving van de beslissing over de ontvankelijkheid 
van het beroep, het bestaan van deze beslissing niet aantast noch tot een stil-
zwijgende milieuvergunning bij toepassing van artikel 25, § 1, Milieuvergun-
ningsdecreet leidt’).

Artikel 10, § 4, is bijgevolg niet van toepassing in deze zaak.

Uit de voorgaande redenen volgt dat de eerste rechter zich onbevoegd had 
moeten verklaren om kennis te nemen van de oorspronkelijke vorderingen, daar 
het bevel dat hij, op grond van de verplichting (van de verweerder) om zijn beslis-
singen met passende redenen te omkleden, (aan laatstgenoemde) heeft gegeven 
om nieuwe beslissingen te nemen die passend met redenen omkleed zouden zijn, 
geen verband houden met het voorwerp van die vorderingen”.

Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.

Artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad 
uitspraak doet in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht 
onttrekt. Krachtens die bepaling is de rechterlijke macht bevoegd om een onre-
gelmatige aantasting van een subjectief recht door de administratie zowel te 
voorkomen als te herstellen.

Krachtens de artikelen 5 en 7 van de wet van 17 mei 2006 worden de uitgaans-
vergunning en het penitentiair verlof toegekend op voorwaarde dat er in hoofde 
van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen bestaan waaraan men niet kan tege-
moetkomen door het opleggen van bijzondere voorwaarden.

Hieruit kan worden afgeleid dat de veroordeelde recht heeft op de uitgaansver-
gunning en op het penitentiair verlof indien er geen tegenaanwijzingen bestaan 
waaraan men niet kan tegemoetkomen door het opleggen van bijzondere voor-
waarden, zodat het arrest, dat zich onbevoegd verklaart om van de vordering 
kennis te nemen, de artikelen 144 van de Grondwet schendt, alsook de arti-
kelen 584 van het Gerechtelijk Wetboek, 5 en 7 van de wet van 17 mei 2006 en, 
derhalve, artikel 5 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, krachtens hetwelk niemand van zijn vrijheid mag 
worden beroofd, behalve in de in die Verdragsbepaling bedoelde gevallen.

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

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling
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Eerste onderdeel

1. Luidens artikel 144 Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een 
partij die gegrond is op een subjectief recht.

Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich 
beroept op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van 
objectief recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de nakoming 
waarvan die partij belang heeft.

Een partij kan zich ten aanzien van de bestuurlijke overheid enkel 
op een dergelijk recht beroepen als de bevoegdheid van die overheid 
gebonden is.

2. Luidens artikel 5 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmo-
daliteiten wordt de uitgaansvergunning toegekend op voorwaarde dat : 1o 
de veroordeelde zich in de tijdsvoorwaarden bevindt bedoeld in artikel 4, 
§ 2 en 3 ; 2o er in hoofde van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen 
bestaan waaraan men niet tegemoet kan komen door het opleggen van 
bijzondere voorwaarden ; deze tegenaanwijzingen hebben betrekking op 
het gevaar dat de veroordeelde zich aan de uitvoering van zijn straf zou 
onttrekken, op het risico dat hij tijdens de uitgaansvergunning ernstige 
strafbare feiten zou plegen of op het risico dat hij de slachtoffers zou 
verontrusten ; 3o de veroordeelde instemt met de voorwaarden die aan de 
uitgaansvergunning kunnen worden verbonden krachtens artikel 11, § 3.

Artikel 7 van dezelfde wet bepaalt dat het penitentiair verlof wordt 
toegekend aan elke veroordeelde die voldoet aan de volgende voor-
waarden : 1o de veroordeelde bevindt zich in het jaar dat de datum vooraf-
gaat waarop hij tot voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden toege-
laten ; 2o er bestaan in hoofde van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen 
waaraan men niet tegemoet kan komen door het opleggen van bijzondere 
voorwaarden ; deze tegenaanwijzingen hebben betrekking op het gevaar 
dat de veroordeelde zich aan de uitvoering van zijn straf zou onttrekken, 
op het risico dat hij tijdens het penitentiair verlof ernstige strafbare 
feiten zou plegen of op het risico dat hij de slachtoffers zou verontrusten ; 
3o de veroordeelde stemt in met de voorwaarden die aan het penitentiair 
verlof kunnen worden verbonden krachtens artikel 11, § 3.

3. Uit die vermeldingen volgt dat de minister van Justitie of zijn 
gemachtigde, wanneer alle bij wet bepaalde voorwaarden vervuld zijn, 
de uitgaansvergunning of het penitentiair verlof moet toekennen aan de 
veroordeelde die daarom verzoekt.

De omstandigheid dat een van de voorwaarden de minister of zijn 
gemachtigde verplicht te beoordelen of er in hoofde van de veroordeelde 
geen bij wet bepaalde tegenaanwijzingen bestaan en, zo ja, of er bijzon-
dere voorwaarden bestaan die daaraan kunnen tegemoetkomen, verleent 
de minister geen discretionaire bevoegdheid om het verzoek te weigeren.

De bevoegdheid van de overheid die kennisneemt van een verzoek om 
een uitgaansvergunning of een penitentiair verlof, is derhalve gebonden.
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4. Het arrest, dat erop wijst dat de wet van 17 mei 2006 “(de eiseres) 
niet het subjectieve recht geven om de minister of zijn gemachtigde te 
verplichten haar de uitgaansvergunning of het penitentiair verlof toe te 
kennen”, verantwoordt derhalve niet naar recht zijn beslissing waarbij 
het de eerste rechter en het hof van beroep onbevoegd verklaart om van 
de door de eiseres ingestelde vorderingen kennis te nemen.

Het onderdeel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoofdberoep 

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

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

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

15 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Fettweis. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer Mahieu.

N° 607

1o kamer — 15 november 2013
(C.13.0105.F)

1o GeeSteSZIeke. — vonnIS van De vreDereCHter. — HoGer BeroeP. — 
BePaLInG van De reCHtSDaG. — BevoeGDHeID.

2o reCHterLIJke orGanISatIe. — BUrGerLIJke Zaken. — GeeSteS-
ZIeke. — vonnIS van De vreDereCHter. — HoGer BeroeP. — BePaLInG van De 
reCHtSDaG. — BevoeGDHeID.

1o en 2o Artikel 30, § 3, van de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming 
van de persoon van de geesteszieke verbiedt de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg niet om een andere rechter van de rechtbank te belasten 
met de opdracht de rechtsdag te bepalen. (Art. 30, § 3, Wet 26 juni 1990)

(ProCUreUr DeS konInGS te LUIk t. D.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Luik van 1 februari 2013.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
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II. CaSSatIemIDDeLen

De eiser voert in het cassatieberoep, waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

III. BeSLISSInG van Het Hof

Eerste middel

Krachtens artikel 30, § 3, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke, wordt het hoger beroep 
tegen een vonnis dat de vrederechter met toepassing van die wet heeft 
gewezen, ingesteld bij verzoekschrift gericht tot de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, die de datum van de zitting bepaalt, en 
wordt de zaak toegewezen aan een kamer met drie rechters.

Die bepaling verbiedt de voorzitter niet om een andere rechter van de 
rechtbank te belasten met de opdracht de rechtsdag te bepalen.

Het middel, dat ervan uitgaat dat die bepaling alleen aan de voorzitter 
de bevoegdheid verleent om de rechtsdag te bepalen, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

15 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal.

N° 608

1o kamer — 15 november 2013
(D.13.0013.F)

1o aDvoCaat. — aDvoCaten-StaGIaIrS. — vaStSteLLInG van De verPLICH-
tInGen van De StaGe en De BeroePSoPLeIDInG. — BevoeGDHeID. 

2o aDvoCaat. — aDvoCaten-StaGIaIrS. — nIet-nakomInG van een verPLICH-
tInG van een CommUnaUtaIre orDe. — SanCtIe. — BevoeGD orGaan.

1o De stageverplichtingen in artikel 435, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, worden vastgesteld door de reglementen van de communautaire 
ordes en, aanvullend, door die van de balies. (Artt. 435, eerste lid, 495, 
eerste lid, 496, eerste lid, 498, 499 en 500 Gerechtelijk Wetboek)

2o Krachtens artikel 435 van het Gerechtelijk Wetboek moet de raad van de 
Orde van Advocaten erover waken dat de advocaten-stagiairs de hun opge-
legde stageverplichtingen nakomen, niet alleen op grond van de reglementen 
van de balie maar ook op grond van die van de betrokken communautaire 
orde, en degene die niet aantoont dat hij alle voormelde verplichtingen is 
nagekomen, van de lijst van stagiairs weglaten. (Artt. 435, eerste, derde 
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en vierde lid, 495, eerste lid, 496, eerste lid, 498, 499 en 500 Gerechtelijk 
Wetboek)

(n. t. StafHoUDer van De orDe van aDvoCaten  
van De BaLIe te CHarLeroI e.a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Franstalige 
en Duitstalige tuchtraad van beroep van de advocaten van 19 december 
2012.

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

Beoordeling

Middel

Luidens artikel 435, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek stelt de raad 
van de Orde de stageverplichtingen vast, onverminderd de bevoegdheid 
verleend aan de Orde van Vlaamse balies en aan de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone krachtens artikel 495.

Artikel 495, eerste lid, bepaalt dat de Orde van Vlaamse Balies en de 
Ordre des Barreaux francophones et germanophone, elk voor de balies die 
deel ervan uitmaken, bevoegd zijn voor de stage en de beroepsopleiding 
van de advocaten-stagiairs behorende tot die balies.

Volgens artikel 496, eerste lid, stellen die communautaire ordes, met 
betrekking tot de in artikel 495 bepaalde bevoegdheden, passende regle-
menten vast.

Krachtens artikel 498 zijn die reglementen van toepassing op alle advo-
caten van de balies, die ofwel van de Orde van Vlaamse Balies, ofwel van 
de Ordre des Barreaux francophones et germanophone deel uitmaken, al 
naargelang voornoemde reglementen door de ene dan wel door de andere 
orde werden aangenomen,

Krachtens artikel 499 moeten de raden van de Orde van Advocaten van 
de balies toezien op de toepassing van die reglementen.

Krachtens artikel 500 zijn de reglementen dwingend voor de balies die 
tot de betrokken communautaire orde behoren, welke voor die aangele-
genheden alleen aanvullende reglementen kunnen uitvaardigen.

Uit die bepalingen en uit de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 4 juli 2001 tot wijziging, met betrekking tot de structuren van de 
balie, van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 13 maart 1973 
betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis, blijkt 
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dat de in artikel 435, eerste lid, bedoelde verplichtingen van de stage 
vastgesteld worden door de reglementen van de communautaire ordes 
en, aanvullend, door die van de balies.

Krachtens artikel 435, derde lid, moet de raad van de Orde van advo-
caten toezien op het nakomen van alle verplichtingen van de stage. 
Het vierde lid bepaalt dat iedere stagiair die uiterlijk vijf jaar na zijn 
inschrijving op de lijst van de stagiairs niet doet blijken dat hij alle door 
zijn balie gestelde verplichtingen is nagekomen, uit de lijst kan worden 
weggelaten.

Uit het geheel van de voormelde bepalingen volgt dat de Orde van 
advocaten krachtens artikel 435 erop moet toezien dat de advocaten-
stagiairs de hen opgelegde stageverplichtingen nakomen, niet alleen op 
grond van de reglementen van de balie maar ook op grond van die van 
de betrokken communautaire orde, en dat zij degene die niet alle voor-
melde verplichtingen is nagekomen, van de lijst van stagiairs weglaten.

Het middel, volgens hetwelk het feit dat de eiser niet kan aantonen dat 
hij een verplichting is nagekomen die bepaald is in het stagereglement 
dat is goedgekeurd door de Ordre des barreaux francophones et germanop-
hone maar niet door zijn balie, niet naar recht kan verantwoorden dat 
hij van de lijst van stagiairs is weggelaten, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

15 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Lebbe en de heer T’Kint.

N° 609

3o kamer — 18 november 2013 
(C.12.0442.F)

HUUr van GoeDeren. — HUISHUUr. — aLLerLeI. — HUUrDer. — onver-
SCHULDIGD BetaaLDe. — vorDerInG tot terUGBetaLInG. — vormvereISten. — 
aanGetekenDe BrIef. — UItwerkInG –vorDerInG tot terUGGave. — verJa-
rInG. — GevoLG.

Uit de artikelen 1728quater, § 1, en 2273, tweede lid van het Burgerlijk 
Wetboek volgt niet enkel dat de huurder die bij ter post aangetekende 
brief het verzoek tot terugbetaling van wat hij meer betaald heeft dan hij 
in toepassing van de wet of de overeenkomst verschuldigd is verzendt, de 
verhuurder wil inlichten over de aanspraken van de huurder, maar ook dat 
daardoor de verjaringstermijn van de terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde begint te lopen ; het vormvereiste is voorgeschreven in het belang 
van de verhuurder en kan dus niet worden vervangen door een handeling 
die niet dezelfde uitwerking heeft, zoals een oproep tot verzoening van de 
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verhuurder voor de bevoegde vrederechter  (1). (BW, art. 1728quater, § 1,  
en 2273, tweede lid)

(v. t. D. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoge beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Doornik van 17 januari 2011.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 8 oktober 2013 ter 
griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

De zaak is bij beschikking van 9 oktober 2013 door de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-gene-
raal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan die luiden 
als volgt :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikelen 1377, eerste lid, 1728quater en 2273 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 7, § 1 van de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrek-

king tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder ingevoegd in 
afdeling 2 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek bij 
artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur ;

— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht strikt moet 
worden uitgelegd en slechts uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar 
zijn kan worden afgeleid.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis heeft de in het eerste middel uiteengezette vaststellingen 
gedaan 

— en beslist dat “wat betreft de vordering omtrent de huurindexeringen — of 
verhogingen, erop moet gewezen worden dat het enkel om huurverhogingen kan 
gaan” en aangenomen dat “de schier jaarlijkse huurverhogingen tussen 1991 en 
2003 inderdaad zijn gebeurd met schending van artikel 7 van de wet van 20 februari 
1991”, 

— en verklaart met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de vorde-
ring van de eiseres betreffende de huurverhogingen niet ontvankelijk en veroor-
deelt de eiseres in de kosten.

Het bestreden vonnis grondt deze beslissing op de volgende redenen :
 “De eiseres steunt haar terugvordering van het onverschuldigd betaalde op 

artikel 1728quater van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt volgende in 

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 609.
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acht te nemen vormvereisten : met name een verzoek dat aan de verhuurder 
dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief ; — de korte verja-
ringstermijn van één jaar vanaf de verzending bij ter post aangetekende brief ; 
— de opeisbaarheid die beperkt is tot de bedragen die vervallen zijn en betaald 
werden tijdens de 5 jaar die aan dit verzoek voorafgaan. De vrederechter heeft 
dat bezwaar niet ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van een aange-
tekend schrijven ; (…) hij heeft niet aangenomen dat de oproep tot verzoening 
en de verschijning voor hem op 19 mei 2005 gelijkgesteld konden worden met de 
vormvereiste van een aangetekend schrijven. (…) De eiseres toont niet aan dat 
de oproep tot verzoening de wettelijke formaliteit van de aangetekende brief 
kan vervangen, zelfs indien kan aangenomen worden dat het beoogde doel, met 
name de verhuurder op de hoogte brengen van haar aanspraken, bereikt is. De 
rechtbank beschikt, overigens, niet over de oproep tot verzoening of over het 
proces-verbaal van niet-verzoening, die stukken zijn niet overgelegd. Indien zou 
moeten aangenomen worden dat de formaliteit vervuld is, schaart de rechtbank 
zich achter het middel van de verdedigers dat de relatieve nietigheid van de 
huurverhoging gedekt is door de vrijwillige uitvoering van de eiseres. Indien de 
beschermde partij, immers, de nietigheid niet aanvoert, bevestigt ze de akte die, 
ondanks zijn eventuele nietigheid, uitwerking heeft alsof hij van bij het begin 
regelmatig was (…). Daaruit volgt in dit geval dat de houding van de eiseres 
slechts uitgelegd kan worden door haar wil om te bevestigen dat : — zij ook na 
het verstrijken van de termijn op 14 juli 1996 het gehuurde goed blijft bewonen, 
hoewel haar huur reeds werd verhoogd in 1991, 1992, 1993, 1995 en 1996 ; — zij het 
goed blijft betrekken ook nadat de opzegging van de huur haar op 11 april 1999 
betekend werd, wetende dat de huur jaarlijks verhoogd werd tussen 1997 en 1999, 
— zij deze verhogingen nooit heeft betwist (geen enkel schrijven wordt getoond) 
gedurende de 18 opeenvolgende jaren waarin zij het goed betrokken heeft”.

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 7 van de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot 
de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder ingevoegd in het Burger-
lijk Wetboek bij artikel 2 van de voornoemde wet van 20 februari 1991 bepaalt 
de wijze waarop huurverhogingen mogen plaatsvinden. Gevorderde en betaalde 
huurverhogingen in strijd met die regels zijn onverschuldigd en moeten krach-
tens artikel 1377, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek worden terugbetaald.

Artikel 1728quater, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : “Indien de huurder 
meer betaald heeft dan hij in toepassing van de wet of de overeenkomst verschul-
digd is moet hem het teveel betaalde op zijn verzoek worden terugbetaald. Dit 
verzoek dient aan de verhuurder te worden verzonden bij ter post aangetekende 
brief. De teruggave kan evenwel slechts geëist worden voor de bedragen die 
vervallen zijn en betaald werden tijdens de 5 jaar die aan dit verzoek voorafgaan. 
De vordering tot teruggave verjaart door verloop van een termijn van één jaar, 
zoals bepaald in artikel 2273”. Volgens artikel 2273, tweede lid van dit wetboek 
“verjaart de rechtsvordering van de huurders tot teruggave van het te veel 
betaalde door verloop van een jaar vanaf de verzending van het verzoek bepaald 
bij artikel 1728quater”.

Volgens artikel 1728quater, § 1 van het Burgerlijk Wetboek moet de huurder 
die wenst het onverschuldigd betaalde tijdens de duur van de huurovereenkomst 
terugbetaald te krijgen een ter post aangetekende brief te sturen ; dat is een dwin-
gende bepaling in het voordeel van de verhuurder, wat inhoudt dat de contract-
partijen de huurder niet geldig kunnen vrijstellen van die vormvereiste die het 
recht van de huurder om het onverschuldigde terug te vorderen in de tijd beperkt. 
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Die vormvereiste kan, echter, vervangen worden door een andere vormvereiste 
die de verhuurder dezelfde waarborgen biedt. De oproep van de verhuurder tot 
verzoening voor de vrederechter omtrent een verzoek tot terugbetaling van het 
onverschuldigd betaalde biedt dezelfde waarborg als het sturen van een aange-
tekende brief, in het bijzonder wanneer de verhuurder de verzoeningszitting 
bijwoont en er een proces-verbaal van niet-verzoening tekent.

Te dezen stelt het bestreden vonnis vast, met verwijzing naar de uiteenzetting 
van de feiten en het voorwerp van de vordering in het vonnis van de eerste rechter, 
dat de verweerders opgeroepen zijn op de verzoeningszitting van de vrederechter 
van 19 mei 2005 “waarop een proces-verbaal van niet-verzoening werd getekend 
met betrekking tot de vordering tot terugbetaling van de onroerende voorhef-
fingen die de eiseres tussen 1991 en 2005 betaald heeft en tot het onderzoek van 
de indexeringen”. Het bestreden vonnis stelt weliswaar vast dat de oproep tot 
verzoening en het proces-verbaal van niet-verzoening niet overgelegd zijn, maar 
neemt toch aan “dat het beoogde doel, met name de verhuurder op de hoogte 
stellen van [de aanspraken van de huurder], bereikt is”.

Het bestreden vonnis kon, aldus, niet de vordering tot terugbetaling van 
de onverschuldigd betaalde huurverhogingen niet ontvankelijk verklaren op 
grond dat de eiseres de verweerders geen aangetekende brief als bedoeld in 
artikel 1728quater, § 1 van het Burgerlijk Wetboek hebben gestuurd, aangezien de 
eiseres hen had opgeroepen in verzoening om haar aanspraken kenbaar te maken.

Het bestreden vonnis schendt, aldus, de artikelen 1377, eerste lid, 1728quater, 
§ 1, 2273 van het Burgerlijk Wetboek en 7 van de regels betreffende de huurover-
eenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het 
bijzonder.

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

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Tweede middel

Eerste onderdeel

Krachtens de artikelen 1728quater, § 1, en 2273, tweede lid, Burgerlijk 
Wetboek dient de huurder die de terugbetaling wenst te verkrijgen van 
wat hij meer betaald heeft dan hij in toepassing van de wet of de over-
eenkomst verschuldigd is dit verzoek aan de verhuurder te verzenden 
bij ter post aangetekende brief ; de teruggave kan evenwel slechts geëist 
worden voor de bedragen die vervallen zijn en betaald werden tijdens de 5 
jaar die aan dit verzoek voorafgaan en de rechtsvordering tot teruggave 
van deze bedragen verjaart door verloop van een jaar vanaf de verzen-
ding van die aangetekende brief.

Uit deze bepalingen volgt niet enkel dat het verzenden van het verzoek 
bij ter post aangetekende brief de verhuurder wil inlichten over de 
aanspraken van de huurder, maar ook dat daardoor de verjaringstermijn 
van de vordering tot terugvordering van het onverschuldigde begint te 
lopen.

De vormvereiste is opgelegd in het belang van de verhuurder en kan 
dus niet worden vervangen door een handeling die niet dezelfde uitwer-
king heeft, zoals het oproepen van de verhuurder tot verzoening voor de 
bevoegde vrederechter.
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Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar 
recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de 

vordering betreffende de terugbetaling van de onroerende voorheffingen 
en 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 eiseres tot de helft van de kosten en houdt de andere 

helft aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 

te Bergen, rechtszitting houdend in hoger beroep.

18 november 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.

N° 610

3o kamer — 18 november 2013
(S.12.0008.F)

1o arBeIDSovereenkomSt. — eInDe. — anDere wIJZen van BeëInDIGInG. 
— BankSeCtor. — LoontrekkenDe. — BeSLISSInG tot ontSLaG. — voorwaarDe. 
— voorafGaanD onDerHoUD. — BeGrIP. — oGenBLIk waaroP Het onDerHoUD 
moet PLaatSvInDen.

2o BankweZen. kreDIetweZen. SPaarweZen. — aLGemeen. — 
CoLLeCtIeve arBeIDSovereenkomSt. — arBeIDSovereenkomSt. — Loontrek-
kenDe. — BeSLISSInG tot ontSLaG. — voorwaarDe. — voorafGaanD onDer-
HoUD. — BeGrIP. — oGenBLIk waaroP Het onDerHoUD moet PLaatSvInDen.

3o arBeIDSovereenkomSt. — eInDe. — oPZeGGInGSverGoeDInG. — 
forfaItaIre verGoeDInG. — BankSeCtor. — werknemer. — BeSLISSInG tot 
ontSLaG. — voorwaarDe. — voorafGaanD onDerHoUD. — nIet-InaCHtnemInG. 
— forfaItaIre verGoeDInG. — BerekenInGSBaSIS. — LoPenD Loon. — BeGrIP.

4o BankweZen. kreDIetweZen. SPaarweZen. — aLGemeen. — 
CoLLeCtIeve arBeIDSovereenkomSt. — arBeIDSovereenkomSt. — Loontrek-
kenDe. — BeSLISSInG tot ontSLaG. — voorwaarDe. — voorafGaanD onDer-
HoUD. — nIet-InaCHtnemInG. — forfaItaIre verGoeDInG. — BerekenInGSBaSIS. 
— LoPenD Loon. — BeGrIP.

1o en 2o Artikel 2, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 
houdende bepalingen inzake werkgelegenheid in de banksector afgesloten 
in de paritaire commissie voor de banken, bindend verklaard bij KB van 
19 maart 2008, art. 2, § 2, dat de werkzekerheid betreft van de werknemer op 
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wie het van toepassing is, schrijft voor dat de uitnodiging van de werknemer 
tot het onderhoud de beslissing van de werkgever tot ontslag moet vooraf-
gaan ; het volstaat niet dat zij geschiedt vóór het ontslag aangezien zij de 
handeling is waardoor de werkgever aan de werknemer ter kennis brengt 
dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen  (1). (CAO van 2 juli 2007, 
gesloten in de paritaire commissie voor de banken, bindend verklaard 
bij KB van 19 maart 2008, art. 2, § 2)

3o en 4o Onder het lopende loon, in de zin van artikel 2, § 3, van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 die de betaling van een forfaitaire 
vergoeding voorschrijft bij niet-naleving, door de werkgever, van de proce-
dure bepaald in artikel 2, § 2, wordt de vergoeding verstaan die verschuldigd 
is als tegenprestatie voor de arbeid in uitvoering van de arbeidsovereen-
komst  (2). (Art. 2, § § 2 en 3, CAO van 2 juli 2007 gesloten in de pari-
taire commissie voor de banken, bindend verklaard door het KB van 
19 maart 2008)

(fortIS Bank n.v. t. v.) 

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 8 december 2010.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 9 oktober 2013 ter 
griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

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

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiseres voert twee middelen aan die luiden als volgt :

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 inzake werk-
gelegenheid, vorming en loonbeleid in de banksector afgesloten in het paritair 
comité voor de banken, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 17 maart 2008, en voor zoveel nodig, artikel 1 van dat koninklijk besluit ; 

— artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 houdende 
bepalingen inzake werkgelegenheid in de banksector, afgesloten in het paritair 
comité voor de banken, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 19 maart 2008, en voor zoveel nodig, artikel 1 van dat koninklijk besluit ;

— artikel 32, 3o, van de wet van 3 juli 1078 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten ;

— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek. 

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 610.
  (2) Id.
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Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en het hoofdberoep 
gegrond in zoverre het opkomt tegen de beslissing inzake de forfaitaire vergoe-
ding die is opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007. Het 
wijzigt het vonnis van de arbeidsrechtbank en verklaart, opnieuw rechtdoende, 
de vordering tot forfaitaire vergoeding gegrond en veroordeelt de eiseres tot het 
betalen, aan de verweerder, van het brutobedrag van 53.506,33 euro, te verminderen 
met de verplichte sociale en fiscale inhoudingen en vermeerderd met de interest 
berekend op het brutobedrag tegen de wettelijke interestvoet sinds 27 september 
2007. Inzake de tegenvordering tot schadevergoeding wegens tergend of roekeloos 
geding, verklaart het arrest het incidenteel beroep ongegrond en wijst het de 
vordering van de eiseres af. Het veroordeelt de eiseres om 5.141,87 euro aan de 
verweerder te betalen voor de kosten. 

Het arrest stelt vast dat de eiseres en haar werknemers onder het paritair 
comité voor de banken vallen, dat de collectieve arbeidsovereenkomst houdende 
bepalingen inzake werkgelegenheid in de banksector, afgesloten op 2 juli 2007 
en algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 19 maart 2008, 
enkele bepalingen bevat inzake het ontslag van een voor onbepaalde duur aange-
worven werknemer wegens een disciplinaire tekortkoming of beroepsfout en dat 
de eiseres heeft besloten de verweerder te ontslaan wegens een beroepsfout in de 
zin van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst, en steunt vervolgens 
zijn beslissing inzake de vordering tot een forfaitaire schadevergoeding op de 
volgende overwegingen : 

Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 verplicht de 
werkgever de werknemer uit te nodigen om hem in te lichten over de redenen die 
de bank ertoe heeft geleid zijn ontslag te overwegen. 

Opdat die bepaling haar nut zou kunnen opleveren, moet het onderhoud waartoe 
de werknemer wordt uitgenodigd, voorafgaan aan de beslissing tot ontslag. Het 
voorafgaande karakter van de uitnodiging en het onderhoud blijkt ook uit de 
bewoordingen van de overeenkomst : de uitnodiging is vereist wanneer de werk-
gever overweegt te ontslaan, wat veronderstelt dat de beslissing tot ontslag niet 
mag zijn genomen vooraleer de werknemer gehoord of ten minste uitgenodigd is. 
Die bepaling wil de werknemer de mogelijkheid bieden zich te verdedigen tegen 
de grieven die hem worden aangewreven, opdat de werkgever vervolgens met 
kennis van zaken kan overgaan tot de beslissing om al dan niet te ontslaan. 

In dit geval heeft de eiseres op 25 september 2007 een e-mail verstuurd naar de 
raadsman van de verweerder die eindigt als volgt : ‘rekening houdend met het 
mislukken van de professionele reclassering van de verweerder binnen de trading 
room, wat u expliciet in uw schrijven erkent, zien we geen andere uitweg dan een 
einde te maken aan de arbeidsovereenkomst die de partijen bindt mits betaling 
van een opzeggingsvergoeding’. 

Met dat schrijven heeft de eiseres ontegensprekelijk haar beslissing uitgedrukt 
om de verweerder te ontslaan, terwijl zij hem niet had uitgenodigd tot een voor-
afgaand onderhoud. Zij heeft hem slechts achteraf uitgenodigd, in haar schrijven 
van 26 september 2007. Die uitnodiging beantwoordt niet aan de voorschriften van 
de collectieve arbeidsovereenkomst doordat zij op een later tijdstip heeft plaats-
gevonden dan de beslissing te ontslaan, terwijl de werknemer dient gehoord of 
ten minste uitgenodigd te worden vooraleer zulke beslissing genomen wordt. 

De niet-naleving van de ontslagprocedure kan ten laste worden gelegd van de 
eiseres en niet van de verweerder. Het is immers de eiseres die de beslissing heeft 
genomen de verweerder te ontslaan alvorens hem uit te nodigen. De weigering 
van de verweerder om op die uitnodiging in te gaan is gewettigd aangezien het 
onderhoud geen voorwerp had daar de door de collectieve arbeidsovereenkomst 
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beoogde doelstelling niet meer kon worden bereikt. Die weigering heeft hoe dan 
ook plaatsgevonden nadat de eiseres de ontslagprocedure had miskend.”

Inzake de tegenvordering tot schadevergoeding wegens tergend of roekeloos 
geding, laat het arrest zijn beslissing steunen op de hierna weergegeven overwe-
gingen :

 “De eiseres is van oordeel dat de vordering tot een forfaitaire schadevergoe-
ding en het door de verweerder ingestelde hoger beroep op dit punt tergend of 
roekeloos zijn. 

Aangezien het arbeidshof die vordering gegrond heeft verklaard, vertoont zij 
geen tergend of roekeloos karakter. 

De vordering tot schadevergoeding is ongegrond”. 

Grieven

Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 inzake werk-
gelegenheid, vorming en loonbeleid in de banksector afgesloten in het paritair 
comité voor de banken, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 17 maart 2008, bepaalt dat er een collectieve arbeidsovereenkomst houdende 
bepalingen inzake werkgelegenheid in de banksector voor onbepaalde duur zal 
worden afgesloten.

De collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 houdende bepalingen inzake 
werkgelegenheid in de banksector afgesloten in het paritair comité voor de 
banken, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 maart 2008, 
vormt de uitvoering van het voornoemde artikel 2 en bepaalt zelf in artikel 2 :

 “§ 1. — Zonder afbreuk te doen aan het principe van het werkgeversgezag en ten 
einde, naar gelang van de economische mogelijkheden van de ondernemingen, de 
stabiliteit van de arbeidskrachten te verzekeren, geschiedt een eventueel ontslag 
met inachtneming van de billijkheidsregels.

§ 2 — Indien de werkgever overweegt om een werknemer die is tewerkgesteld 
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en die zich niet meer in de 
proefperiode bevindt, te ontslaan wegens disciplinaire of professionele tekort-
komingen, wordt deze werknemer uitgenodigd op een onderhoud dat binnen de 8 
kalenderdagen na de uitnodiging plaats heeft. 

De werknemer wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij zich op dit onderhoud 
mag laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde van zijn keuze. Tijdens dit 
onderhoud wordt de werknemer ingelicht over de redenen die de werkgever ertoe 
hebben geleid een ontslag te overwegen.

§ 3 — Bij niet naleving van de procedure voorzien in § 2 door toedoen van de 
werkgever, is deze verplicht, aan de ontslagen werknemers met een arbeidsover-
eenkomst van onbepaalde duur en met minstens een jaar anciënniteit, een forfai-
taire vergoeding te betalen gelijk aan het lopend loon van zes maanden, en dit 
onverminderd de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met de vergoedingen bepaald in de arti-
kelen 16 tot 18 van de wet van 19 maart 1991 […] of met de vergoeding verschul-
digd in geval van ontslag van een vakbondsafgevaardigde of een preventiead-
viseur, of enige andere vergoeding of schadeloosstelling die op bedrijfsniveau 
bij individuele of collectieve overeenkomst aan de betrokken werknemers zou 
worden toegekend.

§ 4 — De bepalingen van § 2 en § 3 zijn niet van toepassing indien het ontslag 
geschiedt om dringende reden zoals bedoeld in art. 35 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Zij zijn ook niet van toepassing in de bedrijven waar reeds dergelijke proce-
dures bestaan, en die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van § 2 en § 3.”
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Die collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dus dat de werknemer die is 
tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en die zich niet 
meer in de proefperiode bevindt, moet worden uitgenodigd op een onderhoud, dat 
binnen 8 kalenderdagen na de uitnodiging plaats heeft, zo de werkgever hem wil 
ontslaan wegens disciplinaire of professionele tekortkomingen. 

De opzegging in de zin van artikel 32, 3o, van de Arbeidsovereenkomstenwet 
is de handeling waarbij een der partijen de andere op de hoogte stelt van de wil 
om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of, met andere woorden, de handeling 
waarbij een partij bij de voor onbepaalde duur afgesloten arbeidsovereenkomst, 
aan de andere partij te kennen geeft dat zij de overeenkomst wil beëindigen. 

Hoewel geen enkele wetsbepaling de geldigheid van de opzegging of van het 
ontslag aan bepaalde vormvereisten onderwerpt, is de opzegging een wilsuiting 
tegenover de andere partij. De opzegging waartoe de werkgever overgaat, vergt 
in beginsel een kennisgeving of een mededeling vanwege de werkgever aan de 
werknemer in persona, wil zij uitwerking hebben.

De wil om een overeenkomst te beëindigen gaat uiteraard vooraf aan de mede-
deling of die wilsuiting om de overeenkomst te beëindigen. 

De werkgever die een werknemer onder de voorwaarden van die collectieve 
arbeidsovereenkomst wil ontslaan, moet bijgevolg een voorafgaand onderhoud 
met laatstgenoemde organiseren. 

Het onderhoud en de uitnodiging tot dat onderhoud moeten voorafgaan aan het 
ontslag, maar niet aan het ogenblik waarop bij de werkgever de wil ontstaat om 
de overeenkomst te beëindigen.

Te dezen stelt het arrest vast dat de eiseres op 25 september 2007 een fax had 
gestuurd naar de raadsman van de verweerder, in antwoord op een brief van 
20 september 2007 waarin de raadsman van de verweerder had gesteld dat de situ-
atie waarin zijn cliënt zich bevond onduldbaar was en de eiseres had verzocht 
haar verantwoordelijkheden op te nemen, hetzij door een juist gevolg te geven 
aan het feit dat zij niet meer in staat was hem de overeengekomen arbeid te laten 
verrichten, hetzij door hem opnieuw te laten genieten van de aan zijn functie 
verbonden voorrechten. 

Het arrest dat die fax grotendeels citeert, stelt vast dat de eiseres de fax van 
25 september 2007 als volgt afsloot : “rekening houdend met het mislukken van 
de professionele reclassering van [de verweerder] binnen de trading room, wat 
u expliciet in uw schrijven erkent, zien we geen andere uitweg dan een einde te 
maken aan de arbeidsovereenkomst die de partijen verbindt mits betaling van 
een opzeggingsvergoeding”.

De fax van de werkgever aan de raadsman van de bediende, waarin de werkgever 
stelt dat hij geen andere uitweg ziet dan de arbeidsovereenkomst te beëindigen, 
kan niet worden aangezien als de uiting tegenover de werknemer van de wil om 
de overeenkomst te beëindigen en maakt bijgevolg geen opzegging of ontslag uit, 
tenzij vastgesteld wordt dat de werknemer op geldige wijze de opdracht heeft 
gegeven aan een derde, te dezen zijn advocaat, om de opzegging te ontvangen, 
hetgeen het arbeidshof niet vaststelt. 

Het arrest stelt vast dat de eiseres, nadat zij de fax van 25 september 2007 aan 
de raadsman van de verweerder had toegestuurd, een brief heeft gericht aan de 
verweerder op 26 september 2007 waarin zij haar bedoeling de arbeidsovereen-
komst te beëindigen kenbaar maakt en de verweerder uitnodigt tot een onder-
houd tijdens hetwelk hij op de hoogte zou worden gebracht van de redenen die de 
bank ertoe hebben geleid zijn ontslag te overwegen, met dien verstande dat hij 
zich mocht laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde van zijn keuze. 

Het arrest heeft bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat de beslissing 
van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, waarvan de werk-
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nemer nog niet op de hoogte was, moest voorafgegaan worden door de uitno-
diging tot een onderhoud met de werknemer, noch dat de oproep per brief van 
26 september 2007 niet beantwoordt aan de vereisten van de collectieve overeen-
komst van 2 juli 2007 “doordat zij op een later tijdstip heeft plaatsgevonden dan 
de beslissing tot ontslag”, noch dat “de weigering van de verweerder om op die 
uitnodiging in te gaan gewettigd is aangezien het onderhoud geen voorwerp meer 
had daar de door de collectieve arbeidsovereenkomst beoogde doelstelling niet 
meer kon worden bereikt”.

Het arrest kon bijgevolg niet wettig de eiseres veroordelen tot het betalen van 
de vergoeding, vastgesteld in het derde lid van artikel 2 van de voornoemde collec-
tieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk 
besluit van 19 maart 2008, noch de tegenvordering op grond daarvan verwerpen. 

Zodoende schendt het arrest artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 2 juli 2007 houdende bepalingen inzake werkgelegenheid in de banksector, 
afgesloten in het paritair comité voor de banken, algemeen bindend verklaard 
bij het koninklijk besluit van 19 maart 2008, en voor zoveel nodig, artikel 1 van 
dat koninklijk besluit en artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
2 juli 2007 inzake werkgelegenheid, vorming en loonbeleid in de banksector, afge-
sloten in het paritair comité voor de banken, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 17 maart 2008, en voor zoveel nodig, artikel 1 van dat 
koninklijk besluit.

In de mate dat het arrest beslist zou hebben dat de fax van 25 september 2007 
van de eiseres aan de raadsman van de verweerder waarin zij aankondigde dat 
zij, gelet op de omstandigheden van de zaak, geen andere uitweg zag dan een 
einde te maken aan de arbeidsovereenkomst die de eiseres en de verweerder 
verbindt, een ontslag vormde, miskent het arrest het wettelijk begrip ontslag 
bedoeld in artikel 32, 3o, van de Arbeidsovereenkomstenwet. Minstens schendt 
het de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, door aan de fax 
van 25 september 2007 een draagwijdte te geven die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan aangezien in die fax geen sprake is van het ontslag van de 
verweerder.

Tweede middel 

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 inzake werk-
gelegenheid, vorming en loonbeleid in de banksector afgesloten in het paritair 
comité voor de banken, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 17 maart 2008, en voor zoveel nodig, artikel 1 van dat koninklijk besluit ; 

— artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 houdende 
bepalingen inzake werkgelegenheid in de banksector, afgesloten in het paritair 
comité voor de banken, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit 
van 19 maart 2008, en voor zoveel nodig, artikel 1 van dat koninklijk besluit.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en het hoofdberoep 
gegrond in zoverre het opkomt tegen de beslissing inzake de forfaitaire vergoe-
ding die is opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007. Het 
wijzigt het vonnis van de arbeidsrechtbank en verklaart, opnieuw rechtdoende, 
de vordering tot forfaitaire vergoeding gegrond en veroordeelt de eiseres tot het 
betalen, aan de verweerder, van het brutobedrag van 53.506,33 euro, te verminderen 
met de verplichte sociale en fiscale inhoudingen en vermeerderd met de interest 
berekend op het brutobedrag tegen de wettelijke interestvoet sinds 27 september 
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2007. Inzake de tegenvordering tot schadevergoeding wegens tergend of roekeloos 
geding, verklaart het arrest het incidenteel beroep ongegrond en wijst het de 
vordering van de eiseres af. Het veroordeelt de eiseres om 5.141,87 euro aan de 
verweerder te betalen voor de kosten. 

Het arrest stelt vast dat de eiseres en haar werknemers onder het paritair 
comité voor de banken vallen, dat de collectieve arbeidsovereenkomst houdende 
bepalingen inzake werkgelegenheid in de banksector, afgesloten op 2 juli 2007 
en algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 19 maart 2008, 
enkele bepalingen bevat inzake het ontslag van een voor onbepaalde duur aange-
worven werknemer wegens een disciplinaire tekortkoming of beroepsfout en dat 
de eiseres heeft besloten de verweerder te ontslaan wegens een beroepsfout in de 
zin van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst, en steunt vervolgens 
zijn beslissing inzake de vordering tot een forfaitaire schadevergoeding op de 
volgende overwegingen : 

 “Aangezien de eiseres de verweerder ontslagen heeft zonder de procedure in 
acht te nemen die overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 
2007 aan het ontslag voorafgaat, is de forfaitaire vergoeding bepaald bij artikel 2, 
§ 3, van arbeidsovereenkomst verschuldigd. De vergoeding is gelijk aan ‘het 
lopend loon van zes maanden’.

De verweerder berekent de door hem gevorderde vergoeding op grond van ‘het 
lopend loon’ vermeerderd met de ‘voordelen verkregen uit de overeenkomst’ in de 
zin van artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten.

De eiseres betoogt, in ondergeschikte orde, dat de grondslag van de forfaitaire 
vergoeding beperkt is tot het vaste maandloon, hetzij 7.428,97 euro. 

De collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 bepaalt niet wat onder 
‘lopend loon’ dient te worden verstaan. Het arbeidshof refereert dus aan het alge-
mene begrip ‘loon’ zoals verstaan wordt in het arbeidsrecht, te weten de ‘tegen-
prestatie voor de in uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid’ (…).

Op grond van die definitie moet het zogeheten ‘basis’ loon in aanmerking 
worden genomen. De uit de arbeidsovereenkomst verkregen voordelen vormen 
mede de grondslag van de forfaitaire vergoeding wanneer zij een tegenprestatie 
voor de verrichte arbeid zijn maar dienen daarentegen daarvan te worden uitge-
sloten als ze geen tegenprestatie voor de verrichte arbeid zijn, zoals het vakan-
tiegeld. 

Te dezen moeten alle elementen die in aanmerking komen voor de bereke-
ning van de opzeggingsvergoeding deel uitmaken van de forfaitaire vergoeding 
met uitzondering van het dubbel vakantiegeld. De grondslag van de forfaitaire 
vergoeding is dus 107.012,66 euro bruto (113.847,31 na aftrek van 6.834,65 euro).

De eiseres is de verweerder dus een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 
53.506,33 euro bruto. 

Wat de tegenvordering tot schadevergoeding wegens tergend of roekeloos 
geding betreft, laat het arrest zijn beslissing steunen op de volgende gronden :

“De eiseres is van oordeel dat de vordering tot een forfaitaire schadevergoeding 
en het door de verweerder ingestelde hoger beroep op dit punt tergend of roeke-
loos zijn. 

Aangezien het arbeidshof die vordering gegrond heeft verklaard, vertoont zij 
geen tergend of roekeloos karakter. 

De vordering tot schadevergoeding is ongegrond”. 

Grieven

Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 inzake werk-
gelegenheid, vorming en loonbeleid in de banksector, afgesloten in het paritair 
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comité voor de banken, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 
17 maart 2008, bepaalt dat er een collectieve arbeidsovereenkomst houdende 
bepalingen inzake werkgelegenheid in de banksector voor onbepaalde duur zal 
worden afgesloten.

Het arrest oordeelt terecht dat de werkgever, volgens artikel 2, § 3, van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 houdende bepalingen inzake 
werkgelegenheid in de banksector, afgesloten in het paritair comité voor de 
banken, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 19 maart 
2008, bij niet-naleving van de voorgeschreven ontslagprocedure, verplicht is aan 
de ontslagen werknemer (met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en 
met minstens een jaar anciënniteit) een forfaitaire vergoeding te betalen “gelijk 
aan het lopend loon van zes maanden”.

Het arrest dat oordeelt dat de verweerder recht had op die forfaitaire vergoe-
ding, mocht zodoende niet refereren aan het algemene begrip “loon” zoals verstaan 
wordt in het arbeidsrecht, te weten de tegenprestatie voor de in uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, terwijl de collectieve arbeidsovereen-
komst, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, bepaalt dat de 
vergoeding “gelijk is aan het lopend loon van zes maanden”, en dat begrip niet 
dezelfde draagwijdte heeft als het algemeen begrip loon. 

Het arrest mocht dus de eiseres niet veroordelen tot betaling van 53.506,33 euro 
bruto rekening houdend met alle elementen die in aanmerking komen voor de 
berekening van de opzeggingsvergoeding (met name het basisloon, vermeerderd 
met de verworven voordelen uit de arbeidsovereenkomst voor zover zij de tegen-
prestatie van de verrichte arbeid vormen), en mocht ook niet de tegenvordering 
op grond daarvan verwerpen. 

Bijgevolg schendt het arrest artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 2 juli 2007 houdende bepalingen inzake werkgelegenheid in de banksector, afge-
sloten in het paritair comité voor de banken, algemeen verbindend verklaard bij 
het koninklijk besluit van 19 maart 2008, en voor zoveel nodig artikel 1 van dat 
koninklijk besluit en artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 
2007 inzake werkgelegenheid, vorming en loonbeleid in de banksector, afgesloten in 
het paritair comité voor de banken, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 17 maart 2008, en voor zoveel nodig artikel 1 van dat koninklijk besluit. 

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel 

Het arrest oordeelt niet dat de telefax, waarvan het de verzending door 
de eiseres aan de raadsman van de verweerder op 25 september 2007 vast-
stelt, een ontslag vormde. 

In zoverre het middel opkomt tegen die overweging, berust het op een 
onjuiste lezing van het arrest en mist het feitelijke grondslag.

Krachtens artikel 2, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
2 juli 2007 houdende bepalingen inzake werkgelegenheid in de banksector, 
afgesloten in het paritair comité voor de banken, algemeen verbindend 
verklaard bij het koninklijk besluit van 19 maart 2008, wordt die werk-
nemer, zo de werkgever hem wil ontslaan wegens disciplinaire of profes-
sionele tekortkomingen, uitgenodigd op een onderhoud tijdens hetwelk 
hij wordt ingelicht over de redenen die de werkgever ertoe hebben geleid 
zijn ontslag te overwegen.
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Het voornoemde artikel 2, § 2, dat beoogt de werkzekerheid te verze-
keren van de werknemer op wie het van toepassing is, schrijft voor dat 
de uitnodiging van de werknemer tot het onderhoud de beslissing van 
de werkgever tot ontslag moet voorafgaan. Het volstaat niet dat zij 
geschiedt vóór het ontslag aangezien dit de handeling is waardoor de 
werkgever de werknemer ter kennis brengt dat hij de arbeidsovereen-
komst wil beëindigen.

In zoverre het middel voor het overige uitgaat van het tegendeel, faalt 
het naar recht. 

Tweede middel

Artikel 2, § 3, van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst 
schrijft voor dat bij niet-naleving van de procedure bepaald in paragraaf 
2, door toedoen van de werkgever, deze verplicht is aan de ontslagen 
werknemers bedoeld in de derde paragraaf, een forfaitaire vergoeding te 
betalen gelijk aan het lopend loon van zes maanden.

Onder het lopend loon, in de zin van die bepaling, wordt het loon 
verstaan dat verschuldigd is als tegenprestatie voor de arbeid in uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst.

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

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

18 november 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Mahieu.

N° 611

3o kamer — 18 november 2013
(S.12.0070.F)

mInDervaLIDen. — teGemoetkomInGen. — toekennInG. — voorwaarDen. 
— CateGorIeën. — HUISHoUDen. — BewIJS. — GemeenSCHaPPeLIJke verBLIJf-
PLaatS. — vermoeDen. — GevoLG. 

De rechter, die vaststelt dat een persoon met een handicap zijn hoofdver-
blijfplaats heeft op hetzelfde adres als een derde persoon die geen bloed- of 
aanverwant is in de eerste, tweede of derde graad, schendt artikel 7, § 3, 
tweede lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen 
aan personen met een handicap, wanneer hij beslist dat die persoon met een 
handicap geen huishouden vormt in de zin van de artikelen 4, eerste lid, 3o, 
van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, en 7, § 1, van de voornoemde wet, 
op grond dat hij daarvan geen bewijs levert  (1). (Artt. 6, § 1, tweede lid,  

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 611.
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en 7, § § 2 en 3, Wet Tegemoetkoming Gehandicapten ; art. 4, eerste lid, 
KB van 6 juli 1987)

(v. t. BeLGISCHe Staat, mInISter van SoCIaLe Zaken e.a.) 

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Bergen van 7 maart 2012.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 9 oktober 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ; 

— artikel 7, inzonderheid § 1 en § 3, inzonderheid eerste en tweede lid, wet van 
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, zoals gewij-
zigd bij artikel 157 van de programmawet van 9 juli 2004, in werking getreden op 
1 juli 2004 ;

— artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomens-
vervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, zoals gewijzigd 
bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tege-
moetkoming en de integratietegemoetkoming, in werking getreden op 1 juli 
2003, en zoals bovendien gewijzigd bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 
13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betref-
fende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetko-
ming, in werking getreden op 1 juli 2004.

Aangevochten beslissingen

Het arrest heeft erop gewezen dat “de eiseres, in de hoedanigheid van voorlopig 
bewindvoerder over de goederen van mevrouw G., aanvankelijk een administra-
tieve beslissing heeft betwist van 25 november 2008, (inzake het toekennen van 
uitkeringen aan personen met een handicap) waarin het bedrag van de integratie-
tegemoetkoming die met ingang van 1 november 1985 was toegekend wegens een 
‘verandering in de samenstelling van het gezin’ ambtshalve wordt herzien ; dat 
mevrouw G. voortaan in categorie A werd ondergebracht op grond dat zij samen-
woonde met een dame die geen bloed- of aanverwant was ; dat de eiseres even-
eens een beslissing van 24 december 2008 betwistte waarbij kennisgeving werd 
gedaan van het onverschuldigd genoten bedrag over de periode van november 
2005 tot november 2008 ; dat het vonnis van de eerste rechter van 7 mei 2010 de 
bestuurlijke beslissingen van de administratie in hoger beroep over de grond 
van de zaak (…) heeft bevestigd, en dat zij meent dat zij behoort tot categorie 
B (personen die alleen wonen) of eventueel tot categorie C (huishouden)”. Het 
arrest “verklaart het hoger beroep vervolgens ontvankelijk maar niet-gegrond 
en bevestigt het vonnis van de eerste rechter” in zoverre het de vordering van de 
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eiseres tot vernietiging van de bestuurlijke beslissingen van 25 november 2008 en 
24 december 2008 afwijst. 

Die beslissing steunt op de volgende overwegingen : 

 “Ten gronde : bedrag toepasselijk tot 1 juli 2010

Ten gronde en in feite kan niet worden betwist dat mevrouw G., geboren op 
14 september 1951, sinds 12 december 2005 samenwoonde met een dame, A. P., 
geboren op 29 juli 1937, die geen bloed- of aanverwante is in de tweede graad. 

De administratie heeft geoordeeld dat voornoemde personen geen huishouden 
vormden en heeft voor de berekening van de uitkeringen het bedrag van categorie 
A toegepast. Vaststaat dat de eiseres geen enkel document heeft voorgelegd ter 
bevestiging dat beide dames ‘een gezamenlijke pot’ hadden voor de belangrijkste 
lasten, afgezien van de vermelding van een gezamenlijk ondertekende huurover-
eenkomst waarvan men niet weet door wie de huur betaald werd. 

Laten we eraan herinneren dat de uitkeringen aan de personen met een 
handicap ingevolge de wet van 24 december 2002 volgens drie categorieën werden 
vastgesteld : A (restcategorie), B (alleenwonenden), C (huishouden). 

De oorspronkelijke definitie die in artikel 121 van de wet van 2002 is overge-
nomen (cf. artikel 121, § 3 : ‘onder «huishouden» moet worden verstaan elke samen-
woning van personen die een economische entiteit vormen gewoon door het feit 
dat deze personen de dagelijkse kosten voor hun levensonderhoud hoofdzakelijk 
gemeenschappelijk dragen’) werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd en werd 
sedert 1 juli 2004 vervangen door de volgende definitie : ‘onder «huishouden» moet 
worden verstaan elke samenwoning van twee personen die geen bloed- of aanver-
want zijn in de eerste, tweede of derde graad. Het bestaan van een huishouden 
wordt vermoed wanneer ten minste twee personen die geen bloed- of aanverwant 
zijn in de eerste, tweede of derde graad, hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres 
hebben. Het tegenbewijs kan met alle mogelijke middelen worden geleverd door 
de persoon met een handicap of door de bestuursdirectie van de uitkeringen aan 
personen met een handicap’.

Zoals het arbeidshof te Brussel in een arrest van 30 april 2009 heeft opgemerkt, 
kan het begrip ‘huishouden’ niettemin gedefinieerd worden als twee personen die 
geen bloed- of aanverwant zijn, die onder hetzelfde dak leven en de huishoude-
lijke aangelegenheden gezamenlijk regelen, ook als zij niet als een paar leven, 
ofwel als twee personen die samen als paar onder hetzelfde dak leven. Zodoende 
heeft dat rechtscollege gewezen op de verschillende dimensies die concreet in 
aanmerking kunnen komen voor de solidariteit onder personen (binnen een paar, 
in familieverband of ten aanzien van een derde). Laten we erop wijzen dat als 
iemand het gezinstarief geniet, het bedrag van de uitkering groter is, maar dat 
de inkomsten van de ‘samenwonende’ dan afgetrokken worden. 

In de zaak die voor het arbeidshof te Brussel hangende was, heeft het volgende 
arrest van 29 november 2010 geopteerd voor een ‘economische’ definitie van het 
begrip ‘huishouden’ (dus niet verwijzend naar een leven als paar), wat tot gevolg 
had dat een uitkering volgens categorie C werd toegekend, maar met aftrek van 
de inkomsten van de samenwonende. 

Men zal vaststellen dat de administratie in dit dossier een standpunt inneemt 
dat tegengesteld is aan dat in het geschil voor het arbeidshof te Brussel : zo is 
zij in dit dossier ervan uitgegaan dat de personen die samen, maar niet als paar 
samenleven, een huishouden vormden. 

Anderzijds hadden het arbeidshof te Brussel en de arbeidsrechtbank te Char-
leroi de zaak aanhangig gemaakt bij het Grondwettelijk Hof op grond dat er, 
welke definitie men ook aanneemt van het begrip ‘huishouden’, discriminatie kan 
zijn binnen de wetgeving zelf en ten aanzien van de integratietegemoet koming . 
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Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 november 2011 heeft geantwoord 
dat ‘artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen 
aan personen met een handicap de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet 
schendt in zoverre het verschillen in behandeling invoert onder personen met 
een handicap die samenleven met een persoon die inkomsten heeft, naargelang 
zij als paar, in familieverband of in een gemeenschap van twee of meer personen 
leven’. 

Te dezen blijkt dat mevrouw G. wel samenwoonde met een dame die geen bloed- 
of aanverwante was zonder met haar een paar of een huishouden te vormen, zodat 
zij valt onder de uitkeringscategorie A waarbij geen rekening wordt gehouden 
met het inkomen van de samenwonende. 

Het is daarentegen niet verantwoord mevrouw G. een vergoeding als alleenwo-
nende toe te kennen op grond dat de uitkeringen voor gehandicapten vallen onder 
de zogeheten niet-retributieve sociale zekerheid, zodat het gerechtvaardigd is 
rekening te houden met de werkelijke toestand van de personen”. 

Grieven

Eerste onderdeel

1. In zijn arresten van 9 januari 1995 (A.C., nr. 13) en 3 maart 1997 (A.C., nr. 116) 
heeft het Hof van Cassatie erop gewezen dat de wetgeving en de regelgeving 
inzake uitkeringen voor gehandicapten van openbare orde zijn. 

2. Het arrest beslist dat G. geen integratietegemoetkoming van categorie C 
kan genieten vanaf 1 november 2005, in wezen op grond dat de eiseres niet de 
documenten voorlegt die het bestaan van een huishouden in de economische zin 
van het woord aantonen.

Luidens de artikelen 1 en 2 van de wet van 27 februari 1987 wordt onder de tege-
moetkomingen die aan gehandicapte personen worden toegekend, de integratie-
tegemoetkoming vermeld die wordt toegekend aan de persoon met een handicap 
die tussen 21 en 65 jaar oud is, van wie een gebrek aan of een vermindering van 
zelfredzaamheid is vastgesteld.

Artikel 7, § 1, van dezelfde wet bepaalt : “de in artikel 1 bedoelde tegemoetko-
mingen kunnen enkel toegekend worden indien het bedrag van het inkomen van 
de persoon met een handicap en het bedrag van het inkomen van de persoon met 
wie hij een huishouden vormt, het in artikel 6 bedoelde bedrag van de tegemoet-
komingen niet overschrijdt. 

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 
wat moet worden verstaan onder ‘inkomen’ en door wie, volgens welke criteria 
en op welke wijze het bedrag ervan moet worden bepaald.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 
bepalen dat sommige inkomsten of delen van het inkomen, onder de voorwaarden 
die hij bepaalt, niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking worden genomen. Hij 
kan daarbij een onderscheid maken naargelang het gaat om een inkomensvervan-
gende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming 
voor hulp aan bejaarden. Hij kan eveneens een onderscheid maken naargelang 
de gerechtigde behoort tot categorie A, B of C, naargelang de graad van zelfred-
zaamheid van de persoon met een handicap, naargelang het gaat om het inkomen 
van de persoon met een handicap zelf of om het inkomen van de persoon met wie 
hij een huishouden vormt, of naargelang de bron van het inkomen.”

Artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 heeft in toepassing van 
die bepaling de categorieën van gerechtigden op uitkeringen aan gehandicapte 
personen opgesomd :

 “Voor de toepassing van de wet moet worden verstaan onder :
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1o categorie A : de personen met een handicap die niet behoren tot categorie B, 
noch tot categorie C ;

2o categorie B : de personen met een handicap die :

— ofwel alleen wonen ;

— ofwel sedert ten minste drie maanden dag en nacht in een verzorgingsinstel-
ling verblijven en voorheen niet tot categorie C behoorden ;

3o categorie C : de personen met een handicap die :

— ofwel een huishouden vormen ;

— ofwel één of meerdere kinderen ten laste hebben”.

3. Het begrip huishouden wordt bepaald in artikel 7, § 3, eerste en tweede lid, 
van de wet van 27 februari 1987, gewijzigd bij artikel 157 van de programmawet 
van 9 juli 2004, in werking getreden op 1 juli 2004 : 

 “Onder ‘huishouden’ moet worden verstaan elke samenwoning van twee 
personen die geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste, tweede of derde graad.

Het bestaan van een huishouden wordt vermoed wanneer ten minste twee 
personen die geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste, tweede of derde graad, 
hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben. Het tegenbewijs kan met alle 
mogelijke middelen worden geleverd door de persoon met een handicap of door de 
bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap.”

Het door het voornoemde artikel 7, § 3, ingevoerde vermoeden van huishouden 
is van toepassing zodra twee personen, die geen bloed- of aanverwant zijn in de 
eerste, tweede of derde graad hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben. 
De gehandicapte persoon kan in dat geval genieten van de integratietegemoetko-
ming voor categorie C. Als de bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen 
met een handicap de aanmerking ‘huishouden’ betwist, dan staat het aan haar 
het bewijs van het tegendeel te leveren.

4. Het arrest erkent dat ‘mevrouw G., geboren op 14 september 1951, sinds 
12 december 2005 samengeleefd heeft met een dame A. P., geboren op 29 juli 1937, 
die geen bloed- of aanverwante is in de tweede graad’, maar verwerpt het bestaan 
van een huishouden tussen die twee personen, op grond dat de eiseres geen enkel 
document heeft voorgelegd met de bevestiging dat beide dames ‘een gezamenlijke 
pot’ hadden voor de belangrijkste lasten”.

Hoewel het arrest vaststelt dat de dames G. en P. hun hoofdverblijfplaats op 
hetzelfde adres hadden, beslist het aldus weliswaar dat mevrouw G. niet mag 
genieten van een uitkering aan personen met een handicap die van toepassing is 
op een gehandicapte persoon «die een huishouden vormt» (categorie C zoals vast-
gesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987), op grond dat de 
eiseres, voorlopig bewindvoerder over de goederen van de gehandicapte persoon, 
niet bewijst dat de gehandicapte persoon en de op hetzelfde adres gedomicilieerde 
dame een huishouden vormden in de economische zin van het woord. Het arrest 
dat zijn beslissing op die grond steunt, miskent bijgevolg het wettelijk vermoeden 
bepaald bij het tweede lid van artikel 7, § 3, van de wet van 27 februari 1987 (schen-
ding van artikel 7, § 3, inzonderheid eerste en tweede lid van de voornoemde wet, 
beoogd in de aanhef van het middel en voor zoveel nodig, alle, in de aanhef van 
het middel beoogde bepalingen, met uitzondering van de artikelen 1319, 1320 e, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek). 

Tweede onderdeel

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

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling
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Eerste onderdeel

In uitvoering van artikel 6, § 1, tweede lid, Wet Tegemoetkoming 
Gehandicapten, bepaalt artikel 4, eerste lid, 1o en 3o, van het koninklijk 
besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoet-
koming en de integratietegemoetkoming, dat de gehandicapte personen 
die een huishouden vormen tot categorie C behoren en dat zij die noch 
tot categorie B, noch tot categorie C behoren, onder categorie A vallen.

Overeenkomstig artikel 7, § 1, Wet Tegemoetkoming Gehandicapten, 
kan de inkomensvervangende tegemoetkoming enkel worden toege-
kend indien het inkomen van de persoon met een handicap en dat van 
de persoon met wie hij een huishouden vormt, een zeker bedrag over-
schrijdt.

Artikel 7, § 3, eerste lid, Wet Tegemoetkoming Gehandicapten defini-
eert het begrip “huishouden” als elke samenwoning van twee personen 
die geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste, tweede of derde graad. 
Krachtens het tweede lid, wordt het bestaan van een “huishouden” 
vermoed wanneer ten minste twee personen die geen bloed- of aanver-
want zijn in de eerste, tweede of derde graad, hun hoofdverblijfplaats 
op hetzelfde adres hebben ; het tegenbewijs kan met alle mogelijke 
middelen worden geleverd door de persoon met een handicap of door de 
bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap.

Het arrest onderzoekt of G. een huishouden vormt met P., met wie ze 
samenleeft en die geen bloed- of aanverwante is in een graad die, volgens 
het arrest, die kwalificatie zou uitsluiten. 

Het oordeelt dat het begrip “huishouden” twee definities kan hebben : 
namelijk dat het twee personen betreft die geen bloed- of aanverwant 
zijn, die ofwel als een paar onder hetzelfde dak samenleven, of die onder 
hetzelfde dak samenleven en de huishoudelijke kwesties gezamenlijk 
regelen. Het arrest dat die betwisting niet beslecht, stelt enerzijds dat 
de betrokkenen geen paar vormden, en anderzijds dat zij geen “huis-
houden” vormen op grond dat de eiseres, voorlopige bewindvoerder van 
de goederen van G., “geen enkel document heeft voorgelegd ter beves-
tiging dat beide dames ‘een gezamenlijke pot’ hadden voor de belang-
rijkste lasten”. Het besluit dat laatstgenoemde recht heeft op een inko-
mensvervangende tegemoetkoming voor personen van categorie A en 
dat zonder rekening te houden met het inkomen van P. 

Met die redenen beslist het dat G. geen huishouden vormt in de zin van 
de artikelen 4, eerste lid, 3o, van het koninklijk besluit en 7, § 1, van de 
wet, op grond dat de eiseres daarvan het bewijs niet levert. 

Doordat het arrest de bewijslast bij die partij legt, terwijl het heeft 
vastgesteld dat G. haar hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres als 
P. heeft, schendt het artikel 7, § 3, tweede lid, Wet Tegemoetkoming 
Gehandicapten. 

Het onderdeel is gegrond. 

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

Veroordeelt de verweerders tot de kosten overeenkomstig artikel 1017, 
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.

Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.

18 november 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Nudelholc en de heer 
van Eeckhoutte.

N° 612

3o kamer — 18 november 2013
(S.12.0076.F)

mISDrIJf. — reCHtvaarDIGInG en verSCHonInG. — reCHtvaarDI-
GInG. — onoverkomeLIJke DwaLInG. — BeGrIP. 

De rechter kan rechtsdwaling wegens bepaalde omstandigheden als onover-
komelijk beschouwen, wanneer hij uit die omstandigheden kan afleiden dat 
de persoon die zich daarop beroept heeft gehandeld zoals ieder redelijk en 
voorzichtig persoon in dezelfde situatie zou hebben gedaan  (1).

(D. t. SeCUrIty GUarDIan’S InStItUte n.v.) 

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Bergen van 14 februari 2012, op verwijzing na het arrest van het Hof van 
9 februari 2009.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 9 oktober 2013 een 
conclusie ter griffie neergelegd.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot werd gehoord in zijn conclusie.

II. CaSSatIemIDDeL

De eiser voert één middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ; 
— de artikelen 1319, 1320, 1322 en 2262bis, inzonderheid § 1, tweede lid, van het 

Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 23, 24, 25, 26, 780 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek ; 
— artikel 26 van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, gewijzigd 

bij de wet van 10 juni 1998 ; 

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 612.
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— artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet ;
— artikel 71 van het Strafwetboek ;
— het in artikel 71 van het Strafwetboek toepasselijk algemeen rechtsbeginsel, 

volgens hetwelk de onoverkomelijke dwaling een rechtvaardigingsgrond is. 

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep van de verweer-
ster, “verklaart het hoger beroep gegrond ; wijzigt het beroepen vonnis ; verklaart 
de oorspronkelijke vordering verjaard ; veroordeelt de eiser in de kosten die de 
verweerster op 2.205,25 euro heeft vastgesteld, hetzij : rechtsplegingsvergoeding 
voor eerste aanleg : 205,25 euro - rechtsplegingsvergoeding voor het hoger beroep : 
2.000 euro, en niet betaald door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid”.

Het motiveert die beslissingen met alle redenen die hier worden verondersteld 
volledig te zijn weergegeven, in het bijzonder met de volgende redenen, op grond 
waarvan het oordeelt dat “de eiser het bestaan van een strafrechtelijk misdrijf 
ten laste van de verweerster niet aantoont, zodat hij zich niet kan beroepen op de 
vijfjarige verjaring”, en dat “de op 7 oktober 2002 ingestelde vordering verjaard is” : 

 “1. Artikel 26 van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, in de 
versie na de wijziging bij de wet van 10 juni 1998, bepaalt dat de burgerlijke rechts-
vordering volgend uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk 
Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvor-
dering tot vergoeding van schade. Zij kan echter niet verjaren vóór de straf-
vordering. Artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle 
rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele 
aansprakelijkheid verjaren door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die 
waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring 
ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon ;

Artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de vorde-
ringen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van deze 
overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan verjaren, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden ; 

De werknemer mag de grond van zijn vordering kiezen maar wil hij zijn 
aanvraag steunen op het bestaan van een misdrijf om te ontsnappen aan de door 
artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde verjaring van één jaar, 
moet hij alle elementen die hieraan ten grondslag liggen bewijzen ; 

[…] Het is met de algemene beginselen van het strafrecht, die voor elk misdrijf 
een moreel element vereisen waarvan de bewijslast bij het openbaar ministerie en 
eventueel de burgerlijke partij berust, bestaanbaar dat bij bepaalde misdrijven, 
wegens de eigenheid van de strafbaar gestelde gedraging, het bewijs dat de dader 
het feit wetens en willens heeft gepleegd, voortvloeit uit de overtreding van het 
voorschrift zelf, met dien verstande evenwel dat de dader vrijuit gaat wanneer 
overmacht, onoverkomelijke dwaling of een andere schulduitsluitingsgrond 
wordt aangetoond, minstens niet ongeloofwaardig is. (Cass., 27 september 2005, 
R.C.J.B., 2009, 203).

[…] Als de verweerster bijgevolg een grond van niet-toerekenbaarheid op 
aannemelijke wijze aanvoert, staat het bijgevolg aan de eiser aan te tonen dat 
die onbestaande is en als hij daarin niet slaagt, zal de grond van niet-toereken-
baarheid daardoor de op een misdrijf gegronde vordering teniet doen en ook de 
mogelijkheid zich te beroepen op de vijfjarige verjaring. 

2. De verweerster voert als rechtvaardigingsgrond aan dat, in het kader van 
de strafvordering van het arbeidsauditoraat met hetzelfde voorwerp, het arrest 
van 19 juni 1996 van het hof van beroep te Luik zonder meer een vrijspraak heeft 
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uitgesproken en het Hof van Cassatie op 30 april 1997 het cassatieberoep tegen 
dat arrest heeft verworpen. Zij voert aan dat zij zich op het tijdstip van indienst-
treding van de eiser, in juli 1998, bijgevolg niet kon voorstellen dat zij door zo te 
handelen strafrechtelijke misdrijven beging ;

H. S. werd voor de correctionele rechtbank te Namen vervolgd terwijl de 
verweerster gedagvaard werd als burgerlijk aansprakelijke partij, wegens niet-
registratie bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het niet aangeven van 
lonen van werknemers (258 in het totaal) en het niet bijhouden of niet bezorgen 
van sociale documenten. De correctionele rechtbank heeft de beklaagde bij 
vonnis van 25 april 1994 vrijgesproken wegens het voordeel van de twijfel, de 
burgerlijk aansprakelijke vennootschap buiten vervolging gesteld en zich 
niet bevoegd verklaard uitspraak te doen over alle grieven van de burgerlijke 
partijen ; 

De rechtbank heeft geoordeeld dat men zich eerst moest afvragen of er al dan 
niet een gezagsverhouding bestaat tussen de beklaagde en de werknemers, onge-
acht de aard van het bedrijf waarvoor zij werken ; en heeft vervolgens haar beslis-
sing als volgt gemotiveerd : ‘[…]’ ;

Het hof van beroep te Luik heeft met zijn arrest van 19 juni 1996, de strafvorde-
ring wegens het overlijden van H.S. vervallen verklaard, de feiten van de tenlas-
teleggingen niet bewezen geacht en zichzelf niet bevoegd verklaard om kennis te 
nemen van de grieven van de burgerlijke partijen, nadat het de uitvoeringsmo-
daliteiten van de arbeidsprestaties had onderzocht om te bepalen of de bestand-
delen voor het bestaan van de misdrijven verenigd waren. Het is tot de conclusie 
gekomen dat ‘de elementen die zowel door het openbaar ministerie als door de 
burgerlijke partijen en het Sociaal Fonds voor de Bewakingsdiensten werden 
aangevoerd, niet aantonen dat er tussen de bewakers die voor de verweerster 
werkten, en het bedrijf een gezagsverhouding bestond die kenmerkend is voor een 
arbeidsovereenkomst’ ;

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 30 april 1997 de cassatieberoepen 
tegen het arrest van het hof van beroep te Luik verworpen, overwegende dat 
laatstgenoemde zijn beslissing naar recht had verantwoord ; 

In die omstandigheden voert de verweerster logischerwijs aan dat de onderne-
ming wettig functioneerde op het tijdstip van indiensttreding van de eiser, in juli 
1998, aangezien het hof van beroep te Luik en zelfs de correctionele rechtbank 
te Namen hadden geoordeeld dat, hoewel zij de vrijspraak hadden uitgesproken 
wegens het voordeel van de twijfel, ‘geen enkele rechtsregel een bestuurder 
beheerder verbiedt zijn onderneming naar eigen goeddunken te organiseren en 
het volgens hem meest aangewezen arbeidsverband te kiezen […]. Het staat 
buiten kijf dat de beklaagde het statuut dat hij aan zijn werknemers voorstelt 
gekozen heeft om de lasten van een arbeidsovereenkomst te vermijden maar dat 
is zijn volste recht als hij de normen ervan eerbiedigt en niet achter een voordelig 
statuut, gezag en gezagsverhouding verbergt die werkgever en werknemer in een 
arbeidsovereenkomst delen ‘ ;

Iedere normaal bedachtzaam persoon zou dezelfde conclusies hebben getrokken 
uit die gerechtelijke beslissingen ; 

Eisers argumenten ter ontkenning van de aangevoerde rechtvaardigings-
grond die betrekking hebben op de doelstelling van het opgezette stelsel en het 
ontbreken van enige keuzemogelijkheid met betrekking tot het statuut, snijden 
geen hout. Bij de beoordeling van het bestaan van een rechtvaardigingsgrond 
moet trouwens geen nauwkeurige vergelijkende studie worden gemaakt van 
de manier waarop de arbeidsprestaties van de eiser en de bij de strafprocedure 
betrokken werknemers wordt uitgevoerd. 
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Grieven

Eerste onderdeel

De onoverkomelijke dwaling is een rechtvaardigingsgrond waardoor het 
misdrijf niet aan de beklaagde wordt toegerekend. Daarvoor moet de dwaling 
onoverkomelijk zijn. Dat is het geval wanneer de persoon die zich daarop beroept, 
heeft gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde situatie 
zou hebben gedaan. 

De strafrechtelijke verjaring die voortvloeit uit artikel 26 van de Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering en uit artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek 
vereist het bestaan van een misdrijf dat aan de dader kan worden toegerekend. 
De vijfjarige verjaring is niet van toepassing als er een rechtvaardigingsgrond 
bestaat, zoals de onoverkomelijke rechtsdwaling, zodat de verjaring, met toepas-
sing van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, intreedt bij het verstrijken 
van de termijn van één jaar te rekenen vanaf het einde van de arbeidsovereen-
komst. 

Het bestreden arrest erkent het bestaan van een rechtvaardigingsgrond ten 
aanzien van de verweerster, te weten een onoverkomelijke rechtsdwaling, en het 
steunt daarvoor op twee gerechtelijke beslissingen, respectievelijk het arrest 
van het hof van beroep te Luik van 19 juni 1996 en het vonnis van de correcti-
onele rechtbank te Namen van 25 april 1994. Het arrest stelt bijgevolg vast dat 
de vorderingen van de eiser verjaard zijn aangezien hij zich niet kan beroepen 
op de vijfjarige verjaring van artikel 26 van de Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering. 

Uit de vrijspraak van de verweerster in beide voornoemde procedures over 
feiten die zich hebben voorgedaan (1989-1991) lang voordat de eiser er werkzaam 
was (1998-2001), kan niet worden afgeleid dat iedere normaal bedachtzaam persoon 
van oordeel zou zijn geweest dat de onderneming wettig functioneerde. 

Die gerechtelijke beslissingen zijn inderdaad niet van aard dat zij iedere 
normaal bedachtzaam en zorgvuldig persoon de zekerheid verschaffen dat het 
beslist wettig was, gedurende vele jaren en ondanks de wijzigingen in de organi-
satie van de onderneming en van de rechten en plichten van de werknemers, een 
beroep te doen op zelfstandige werknemers. Het arrest vermeldt trouwens dat het 
vonnis van 25 april 1994 van de correctionele rechtbank te Namen de vrijspraak 
had uitgesproken wegens het voordeel van de twijfel.

Het bestreden arrest kon uit de feiten die het moest beoordelen niet wettig 
afleiden dat de verweerster een onoverkomelijke rechtsdwaling heeft begaan 
waardoor het misdrijf haar niet kan worden toegerekend en de vijfjarige verja-
ring uit artikel 26 van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bijge-
volg niet kan worden toegepast. 

De hierboven samengevatte overwegingen verantwoorden niet naar recht 
de beslissing tot erkenning van een rechtvaardigingsgrond en miskennen het 
wettelijk begrip ‘onoverkomelijke rechtsdwaling’ (schending van artikel 71 
van het Strafwetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, toege-
past in artikel 71 van het Strafwetboek, volgens hetwelk de dwaling, wanneer 
zij onoverkomelijk is, een rechtvaardigingsgrond vormt) en ook de wettelijke 
bepalingen die van toepassing zijn op de verjaring (schending van de arti-
kelen 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, 2262bis, inzonderheid § 1, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en 26 van de Voorafgaande Titel Wetboek van 
Straf vordering).

Tweede middel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. BeSLISSInG van Het Hof

Eerste onderdeel

Ontvankelijkheid

De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid van het 
onderdeel op : het onderdeel komt op tegen een feitelijke beoordeling 
van het arbeidshof

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de elementen vaststelt 
waarop hij zijn beslissing steunt, staat het aan het Hof na te gaan of 
hij daaruit het bestaan van een rechtvaardigingsgrond naar recht heeft 
kunnen afleiden. 

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 

Gegrondheid 

Dwaling kan wegens bepaalde omstandigheden als onoverkomelijk 
worden beschouwd, als uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat 
de persoon die zich erop beroept, heeft gehandeld zoals ieder redelijk en 
voorzichtig persoon in dezelfde situatie zou hebben gehandeld. 

Het arrest heeft beslist dat de eiser “het bestaan van een aan de 
verweerster toekenbaar strafrechtelijk misdrijf niet aantoont, zodat 
hij zich niet mag beroepen op de vijfjarige verjaring”, op grond van de 
overweging dat de verweerster “zich op het tijdstip van indiensttreding 
van de eiser, in juli 1998, niet kon inbeelden dat zij door zo te handelen 
strafrechtelijke misdrijven beging” aangezien “in het kader van de 
strafvordering van het arbeidsauditoraat met hetzelfde voorwerp”, na 
een vrijspraak wegens het voordeel van de twijfel uitgesproken door de 
correctionele rechtbank te Namen op 25 april 1994, “het arrest […] van 
19 juni 1996 van het hof van beroep te Luik zonder meer een vrijspraak 
heeft uitgesproken, en het Hof van Cassatie op 30 april 1997 het cassatie-
beroep tegen dat arrest heeft verworpen […]”, en dat “de onderneming” 
bijgevolg, “wettig functioneerde”, zonder “een nauwkeurige vergelij-
kende studie te maken van de manier waarop de arbeidsprestaties […] 
van de eiser en de door de strafprocedure betrokken werknemers wordt 
uitgevoerd”. 

Het bestreden arrest heeft uit die elementen niet naar recht kunnen 
afleiden dat de verweerster een onoverkomelijke dwaling had begaan.

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 aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Luik.
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18 november 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer Van Ommeslaghe.

N° 613

3o kamer — 18 november 2013
(S.12.0138.F)

1o CoLLeCtIeve SCHULDenreGeLInG. — StrafreCHteLIJke Boete. — 
kwIJtSCHeLDInG. — arBeIDSreCHtBank. — BevoeGDHeID van De reCHter. 

2o reCHtBanken. — BUrGerLIJke Zaken. — SoCIaLe Zaken (BIJZonDere 
reGeLS). — CoLLeCtIeve SCHULDenreGeLInG. — StrafreCHteLIJke Boete. — 
kwIJtSCHeLDInG. — arBeIDSreCHtBank. — BevoeGDHeID van De reCHter.

3o maCHten. — SCHeIDInG Der maCHten. — CoLLeCtIeve SCHULDenreGe-
LInG. — StrafreCHteLIJke Boete. — kwIJtSCHeLDInG. — arBeIDSreCHtBank. 
— BevoeGDHeID van De reCHter.

4o GronDwet. — GronDwet 1994 (art. 100 tot eInDe). — artIkeL 110. 
— SCHeIDInG Der maCHten. — CoLLeCtIeve SCHULDenreGeLInG. — StrafreCH-
teLIJke Boete. — kwIJtSCHeLDInG. — arBeIDSreCHtBank. — BevoeGDHeID van 
De reCHter.

5o reCHtSBeGInSeLen (aLGemene). — aLGemeen reCHtSBeGInSeL Betref-
fenDe De SCHeIDInG Der maCHten. — CoLLeCtIeve SCHULDenreGeLInG. — Straf-
reCHteLIJke Boete. — kwIJtSCHeLDInG. — arBeIDSreCHtBank. — BevoeGDHeID 
van De reCHter.

1o en 2o Uit de artikelen 1675/11, § 1, 1675/13, § 1, eerste lid, § § 3 en 4, en 
1675/13bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek volgt niet dat de rechter van de 
collectieve schuldenregeling geen kwijtschelding zou kunnen verlenen voor 
de schulden van de schuldenaar die het gevolg zijn van een veroordeling tot 
een strafrechtelijke boete  (1). (Artt. 1675/11, § 1, 1675/13, § 1, eerste lid, § § 3 
en 4, en 1675/13bis, § 2, Gerechtelijk Wetboek)

3o, 4o en 5o Noch artikel 110 van de Grondwet, noch het algemeen rechtsbe-
ginsel van de scheiding der machten verbieden de rechter van de collectieve 
schuldenregeling om aan de schuldenaar, onder de door de wet bepaalde 
voorwaarden, kwijtschelding te verlenen voor de schulden die het gevolg 
zijn van veroordelingen tot een strafrechtelijke boete wanneer die maatregel 
nodig is om de betrokkene en diens gezin een leven te laten leiden dat beant-
woordt aan de menselijke waardigheid  (2). (Artt. 1675/11, § 1, 1675/13bis, § 2, 
1675/13, § 1, eerste lid, eerste gedachtestreepje, § § 3 en 4, Gerechtelijk 
Wetboek ; art. 110, Grondwet ; algemeen rechtsbeginsel van de schei-
ding der machten) 

(ProCUreUr-GeneraaL BIJ Het Hof van BeroeP te LUIk t. S. e.a.) 

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 613.
  (2) Id.
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arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 12 september 2012 
van het arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau. 

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 31 mei 2013 ter griffie 
een conclusie neergelegd.

Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaat-gene-
raal Henri Vanderlinden werd gehoord in zijn conclusie.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiser voert één middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 110 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond en zegt, met 
wijziging van het vonnis van de eerste rechter, dat artikel 1675/13bis van het 
Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en de schulden van de eerste verweerder 
daardoor volledig worden kwijtgescholden, indien hij binnen de vijf jaar niet tot 
beter fortuin is teruggekeerd, en hij de verschillende in het arrest opgesomde 
maatregelen naleeft.

Grieven

Onder de schulden die volledig worden kwijtgescholden is er onder meer een 
schuld van 4.647,97 euro jegens de Belgische Staat, de FOD Financiën, het ontvang-
kantoor der domeinen en penale boeten van Neufchâteau, die voortkomen uit 
veroordelingen uitgesproken door verschillende vonnissen van de politierecht-
bank te Neufchâteau. 

Door de kwijtschelding uit te spreken van een schuld die uit een strafrechte-
lijke boete bestaat, ongeacht of ze volledig of gedeeltelijk is, schendt het arrest 
artikel 110 van de Grondwet dat bepaalt dat alleen de Koning het recht heeft 
de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen, 
behoudens hetgeen ten aanzien van de ministers en van de leden van de Gemeen-
schaps- en Gewestregeringen is bepaald.

Het recht om een straf kwijt te schelden of te verminderen behoort louter toe 
aan de Koning ; het Hof van Cassatie heeft zich in die zin niet bevoegd verklaard 
om een straf van terbeschikkingstelling van de Regering uit te stellen of te 
verminderen (Cass. 9 maart 1970, AC 1970, 648). 

Aangezien de Koning uitsluitend bevoegd is om straffen te verminderen of 
kwijt te schelden, mag een arbeidsgerecht geen gedeeltelijke of volledige kwijt-
schelding van strafrechtelijke boeten toestaan in het kader van een collectieve 
schuldenregeling, op straffe van miskenning van het grondwettelijk beginsel van 
de scheiding der machten. 

Artikel 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt weliswaar op beperkende 
wijze de schulden die in aanmerking komen voor kwijtschelding en strafrechte-
lijke boeten horen daar niet toe. 

Artikel 110 van de Grondwet en artikel 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek 
passen echter perfect in de hiërarchie van de rechtsnormen waarbij een grond-
wettelijke bepaling voorrang heeft op een wettelijke bepaling. 
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Artikel 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek somt de schulden op die de 
rechter niet mag kwijtschelden bij de uitoefening van zijn volstrekte bevoegd-
heid. Aangezien, krachtens een hogere norm, de bevoegdheid tot kwijtschelding 
of vermindering van strafrechtelijke boeten niet tot die volstrekte bevoegdheid 
behoort, behoren die boeten niet tot de schulden die hij moet uitsluiten uit de 
collectieve schuldenregeling.

De voorrang van een grondwettelijke norm op de wettelijke bepaling laat 
overigens geen ruimte om na te gaan of er enige onderlinge tegenstrijdigheid is.

Ten overvloede doet de eiser opmerken dat als de strafrechtelijke boete niet 
betaald wordt, artikel 40 van het Strafwetboek moet worden toegepast, te weten 
de uitvoering van een vervangende gevangenisstraf die het vonnis of arrest desge-
vallend zal hebben uitgesproken en waarvan het de duur zal hebben bepaald.

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

1. Krachtens artikel 1675/13bis Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, 
als blijkt dat geen enkele minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsrege-
ling mogelijk is omdat de verzoeker over onvoldoende middelen beschikt 
en de bemiddelaar deze vaststelling opneemt in het in artikel 1675/11, § 1, 
bedoelde proces-verbaal, met een met redenen omkleed voorstel dat de 
toekenning van een totale kwijtschelding van de schulden en de even-
tuele maatregelen die er naar zijn mening mee gepaard moeten gaan, 
rechtvaardigt, de totale kwijtschelding van de schulden toestaan zonder 
aanzuiveringsregeling en onverminderd de toepassing van artikel 1675/13, 
§ 1, eerste lid, eerste streepje, 3 en 4. 

Luidens artikel 1675/13, § 3, van hetzelfde wetboek, kan de rechter geen 
kwijtschelding verlenen voor volgende schulden :

— de onderhoudsgelden die niet vervallen zijn op de dag van de uitspraak 
houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling ;

— de schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor 
het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf ;

— de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van 
het faillissement.

Uit die bepalingen volgt niet dat de rechter van de collectieve schul-
denregeling geen kwijtschelding zou kunnen verlenen voor de schulden 
van de schuldenaar die het gevolg zijn van een veroordeling tot een 
strafrechtelijke boete.

Artikel 110 Grondwet verleent de rechter het recht de door de rechters 
uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen.

Noch die bepaling, noch het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding 
der machten verbieden de rechter van de collectieve schuldenregeling 
om aan de schuldenaar, onder de door de wet bepaalde voorwaarden, 
kwijtschelding te verlenen voor de schulden die het gevolg zijn van 
veroordelingen tot een strafrechtelijke boete wanneer die maatregel 
nodig is om de betrokkene en diens gezin een leven te laten leiden dat 
beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het middel dat betoogt dat de kwijtschelding voor de schulden die 
het gevolg zijn van een veroordeling tot een strafrechtelijke boete, 
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artikel 110 Grondwet schendt en het beginsel van de scheiding der 
machten miskent, faalt naar recht. 

Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

18 november 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Andersluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal.

N° 614

2o kamer — 19 november 2013
(P.13.0941.N)

1o verJarInG. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — SCHorSInG. — 
artIkeL 24 (oUD) voorafGaanDe tIteL wetBoek van StrafvorDerInG. — 
veroorDeLenDe BeSLISSInG In eerSte aanLeG. — HoGer BeroeP van Het 
oPenBaar mInISterIe. — HoGer BeroeP teGen BekLaaGDen DIe eerSt HoGer 
BeroeP InSteLDen. — GeLIJktIJDIG HoGer BeroeP teGen een verStek LatenDe 
BekLaaGDe DIe Geen HoGer BeroeP InSteLDe. — DoeL. — GevoLG

2o HoGer BeroeP. — StrafZaken ( DoUane en aCCIJnZen InBe-
GrePen). — BeSLISSInGen en PartIJen. — oPenBaar mInISterIe. — veroor-
DeLenDe BeSLISSInG In eerSte aanLeG –HoGer BeroeP teGen BekLaaGDen DIe 
eerSt HoGer BeroeP InSteLDen. — GeLIJktIJDIG HoGer BeroeP teGen een 
verStek LatenDe BekLaaGDe DIe Geen HoGer BeroeP InSteLDe. — DoeL. — 
GevoLG ten aanZIen van De SCHorSInG van De verJarInG van De StrafvorDe-
rInG. — artIkeL 24 (oUD) voorafGaanDe tIteL wetBoek van StrafvorDerInG

1o en 2o Het hoger beroep dat het openbaar ministerie instelt, niet enkel tegen 
de beklaagden die eerst hoger beroep hebben ingesteld, maar ook tegen 
een verstek latende medebeklaagde die geen hoger beroep heeft ingesteld, 
strekt ertoe de door de beklaagden in hoger beroep aanhangig gemaakte 
zaak in zijn geheel te onderwerpen aan het oordeel van de appelrechters 
en alle beklaagden ook in hoger beroep gezamenlijk te vervolgen en te laten 
berechten ; een dergelijk hoger beroep is dan ook niet te aanzien als een 
hoger beroep dat enkel uitgaat van het openbaar ministerie in de zin van 
artikel 24, tweede lid, derde gedachtestreepje (oud), Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering  (1).

(Z.)

  (1) In deze zaak werd toepassing gemaakt van artikel 24 (oud) Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering in de versie vóór de wijziging bij wet van 16 juli 2002 tot 
wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen 
voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen.

ARREST-2013-11.indb   2450 30/08/14   10:19



N° 614 - 19.11.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2451

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 22 april 2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest verklaart eisers verzet tegen het bij verstek gewezen 
arrest van 29 mei 2007 ontvankelijk.

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

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 24 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering zoals van toepassing op de feiten gepleegd 
tot 1 september 2003 krachtens artikel 33 van de Programmawet van 
5 augustus 2003 : het arrest oordeelt ten onrechte dat de verjaring van 
de strafvordering, die een aanvang nam op 17 januari 2002, gestuit werd 
op 5 december 2006 en in principe zou intreden op 5 december 2011, niet 
is ingetreden omdat zij als gevolg van de inleiding van de zaak voor 
de eerste rechter op 25 februari 2003, gedurende een volledig jaar werd 
geschorst ; het openbaar ministerie heeft tegen het beroepen vonnis 
op 9 april 2003 hoger beroep ingesteld tegen twee medebeklaagden die 
zelf eerst hoger beroep hadden ingesteld en tegen de eiser die zelf geen 
hoger beroep heeft ingesteld ; het reële karakter van de schorsing van 
de verjaring geldt niet indien als gevolg van het aanwenden van een 
rechtsmiddel, de vervolging van een beklaagde haar eigen weg gaat en in 
geen opzicht afhankelijk is van de vervolging van een andere beklaagde ; 
vermits ten aanzien van de eiser enkel het openbaar ministerie hoger 
beroep heeft ingesteld in de zin van artikel 24, 1o, derde streepje (oud), 
Wetboek van Strafvordering, eindigde de schorsing op 9 april 2003 ; bijge-
volg was de strafvordering, zelfs rekening houdend met een navolgende 
schorsing van een jaar tijdens de verstekprocedure in hoger beroep, 
verjaard toen zij op het verzet van de eiser werd ingeleid voor de appel-
rechters op 11 maart 2013. 

3. Krachtens artikel 24, 1o, eerste en tweede lid, derde en vierde gedach-
testreepje, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals hier 
van toepassing, is de verjaring van de strafvordering geschorst ten 
aanzien van alle partijen vanaf de dag van de zitting waarop de straf-
vordering bij het vonnisgerecht wordt ingeleid tot de dag van de zitting 
waarop de strafvordering in hoger beroep wordt ingeleid, behoudens 
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wanneer alleen het openbaar ministerie hoger beroep heeft ingesteld, of 
tot de verklaring van hoger beroep, wanneer alleen het openbaar minis-
terie hoger beroep heeft ingesteld, op voorwaarde dat die termijn niet 
langer is dan een jaar.

4. Het hoger beroep dat het openbaar ministerie instelt, niet enkel 
tegen de beklaagden die eerst hoger beroep hebben ingesteld, maar ook 
tegen een verstek latende medebeklaagde die geen hoger beroep heeft 
ingesteld, strekt ertoe de door de beklaagden in hoger beroep aanhangig 
gemaakte zaak in zijn geheel te onderwerpen aan het oordeel van de 
appelrechters en alle beklaagden ook in hoger beroep gezamenlijk te 
vervolgen en te laten berechten.

Een dergelijk hoger beroep is dan ook niet te aanzien als een hoger 
beroep dat enkel uitgaat van het openbaar ministerie in de zin van 
artikel 24, tweede lid, derde gedachtestreepje (oud), Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering. 

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

Tweede middel

5. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het 
arrest beantwoordt niet eisers verweer dat zijn recht van verdediging 
is miskend en de strafvordering niet ontvankelijk is omdat het dossier 
bijzonder slordig is samengesteld en er bovendien talloze stukken, in het 
bijzonder tien fardes (D.16 tot en met D.25), ontbreken.

6. In zijn beroepsconclusie heeft de eiser aangevoerd dat de strafvorde-
ring niet ontvankelijk is omwille van de miskenning van zijn recht van 
verdediging wegens het voorleggen van een onvolledig dossier.

7. Met de redenen die het bevat, beantwoordt het arrest dat verweer 
niet.

Het middel is gegrond.

Overige middelen

8. De overige middelen van de eiser, die niet kunnen leiden tot cassatie 
zonder verwijzing, behoeven geen antwoord.

Onmiddellijke aanhouding

De vernietiging van de beslissing waarbij de eiser wordt veroordeeld, 
heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij zijn onmiddel-
lijke aanhouding bevolen wordt.

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 Antwerpen.

19 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
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de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Verbist.

N° 615

2o kamer — 19 november 2013
(P.13.1765.N)

1o eUroPeeS aanHoUDInGSBeveL. — reGeLInG BerUStenD oP een HoGe 
mate van vertroUwen tUSSen De LIDStaten. — vermoeDen van eerBIeDIGInG 
Door De UItvaarDIGenDe LIDStaat van De fUnDamenteLe reCHten. — GevoLG. 
— weIGerInG tot overLeverInG. — motIverInG.

2o onaantaStBare BeoorDeLInG Door De feItenreCHter. — 
eUroPeeS aanHoUDInGSBeveL. — weIGerInGSGronD. — verweer met Betrek-
kInG tot Het kenneLIJk Gevaar voor De fUnDamenteLe reCHten. — afDoenD 
karakter om Het vermoeDen van eerBIeDIGInG Door De UItvaarDIGenDe 
LIDStaat van De fUnDamenteLe reCHten te weerLeGGen. — BeoorDeLInG Door 
De feItenreCHter. — BevoeGDHeID van Het Hof. — marGInaLe toetSInG.

3o eUroPeeS aanHoUDInGSBeveL. — weIGerInGSGronD. — verweer 
met BetrekkInG tot Het kenneLIJk Gevaar voor De fUnDamenteLe reCHten. 
— afDoenD karakter om Het vermoeDen van eerBIeDIGInG Door De UItvaar-
DIGenDe LIDStaat van De fUnDamenteLe reCHten te weerLeGGen. — onaan-
taStBare BeoorDeLInG Door De feItenreCHter. — BevoeGDHeID van Het Hof. 
— marGInaLe toetSInG.

4o CaSSatIe. — BevoeGDHeID van Het Hof. — aLLerLeI. — eUroPeeS 
aanHoUDInGSBeveL. — weIGerInGSGronD. — verweer met BetrekkInG tot 
Het kenneLIJk Gevaar voor De fUnDamenteLe reCHten. — afDoenD karakter 
om Het vermoeDen van eerBIeDIGInG Door De UItvaarDIGenDe LIDStaat van 
De fUnDamenteLe reCHten te weerLeGGen. — onaantaStBare BeoorDeLInG 
Door De feItenreCHter. — CaSSatIeBeroeP. — BevoeGDHeID van Het Hof. — 
GrenZen. — marGInaLe toetSInG.

1o Uit de overweging (10) van de preambule van het Kaderbesluit 2002/584/
JBZ van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de 
lidstaten blijkt dat de regeling inzake het Europees aanhoudingsbevel berust 
op een hoge mate van vertrouwen tussen de lidstaten ; deze hoge mate van 
vertrouwen tussen de lidstaten houdt een vermoeden in van eerbiediging 
door de uitvaardigende lidstaat van de fundamentele rechten bedoeld in 
artikel 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel, zodat gelet op dit beginsel 
van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten, de weigering tot overleve-
ring moet worden verantwoord met omstandige gegevens die wijzen op een 
kennelijk gevaar voor de rechten van betrokkene, die het vermoeden van 
eerbiediging van die rechten, dat de uitvaardigende lidstaat geniet, kunnen 
weerleggen  (1).

  (1) Cass. 25 nov. 2009, AR P.09.1624.F, AC 2009, nr. 697 ; Cass. 23 jan. 2013, AR P.13.0087.F, 
AC 2013, nr. 55.
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2o, 3o en 4o De rechter oordeelt onaantastbaar of de aangevoerde omstandige 
gegevens die wijzen op een kennelijk gevaar voor de fundamentele rechten 
van de betrokkene afdoende zijn om het vermoeden van eerbiediging door de 
uitvaardigende lidstaat van de fundamentele rechten bedoeld in artikel 4, 
5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel, te weerleggen ; het Hof gaat enkel na of 
de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgtrekkingen afleidt die daarmee 
geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.

(feDeraLe ProCUreUr t. J.)

arreSt  (1)

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 oktober 2013.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 4, 5o, Wet Europees 
Aanhoudinsgbevel : het arrest oordeelt, met verwijzing naar rapporten 
van het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke 
behandeling of bestraffing (CPT) van de Raad van Europa van 2011, dat er 
in casu ernstige redenen bestaan om te denken dat de tenuitvoerlegging 
van de Europese aanhoudingsbevelen afbreuk zou doen aan de funda-
mentele rechten van de verweerster, zoals die worden bevestigd door 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, nu verdachten 
van strafbare feiten met beweerde terroristische motieven in Spanje een 
ander regime van vrijheidsberoving moeten ondergaan in mensonwaar-
dige omstandigheden die kunnen gepaard gaan met folteringen en een 
zeer beperkt contact met de buitenwereld (familie, advocaat en hulp-
verleners), zoals daar aanwijzingen toe zijn ; de weigering tot overle-
vering moet met omstandige gegevens worden verantwoord, die wijzen 
op een kennelijk gevaar voor de rechten van de betrokkene, vanuit het 
standpunt van de eerbiediging van de juridische waarborg in de zin van 
artikel 6 EVRM ; het louter verwijzen naar algemene verslagen van 
internationale organisaties is niet voldoende ; er bestaat een vermoeden 
dat de uitvaardigende staat de rechten van de mens eerbiedigt, zodat er 
ernstige redenen moeten zijn die doen vrezen voor een manifest gevaar 

  (1) Het OM concludeerde tot de vernietiging van het bestreden arrest, omdat, gelet 
op het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten, de motivering van de 
weigering tot overlevering niet beperkt kon blijven tot een verwijzing naar meer alge-
mene beschouwingen van rapporten van het Europees Comité ter voorkoming van folte-
ring en onmenselijke behandeling of bestraffing van de Raad van Europa van 2011.
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voor de rechten van de mens, die het vermoeden dat de uitvaardigende 
Staat de rechten van de mens eerbiedigt, kunnen weerleggen ; reke-
ning houdend met het beginsel van het wederzijds vertrouwen tussen de 
lidstaten, moet de weigering tot overlevering wegens miskenning van 
de fundamentele rechten van de betrokkene met omstandige gegevens 
worden verantwoord die wijzen op een kennelijk gevaar voor zijn rechten 
en die het vermoeden van eerbiediging van de fundamentele rechten 
kunnen weerleggen ; het arrest is niet naar recht verantwoord daar het 
geen concrete gegevens weergeeft om te motiveren dat de tenuitvoer-
legging van de Europese aanhoudingsbevelen afbreuk zou doen aan de 
fundamentele rechten van de verweerster en niet toelaat te verifiëren 
welke concrete gegevens in ogenschouw werden genomen ter ondersteu-
ning van de beslissing tot weigering van tenuitvoerlegging ; de beslissing 
is in dermate algemene bewoordingen gesteld dat zij het vermoeden van 
eerbiediging van de rechten van de mens, dat de uitvaardigende Staat 
ten goede komt, niet kan omkeren.

2. Krachtens artikel 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel, wordt de 
tenuit voerlegging van een Europees aanhoudingsbevel geweigerd ingeval 
ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging van het Euro-
pees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten 
van de betrokken persoon, zoals die worden bevestigd door artikel 6 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name die welke door het 
EVRM zijn gewaarborgd en die welke als algemene rechtsbeginselen van 
gemeenschapsrecht volgen uit de gemeenschappelijke grondwettelijke 
tradities binnen de Lidstaten van de Europese Unie.

3. Uit de overweging (10) van de preambule van het Kaderbesluit 
2002/584/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betref-
fende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overleve-
ring tussen de lidstaten blijkt dat de regeling inzake het Europees 
aanhoudingsbevel berust op een hoge mate van vertrouwen tussen de 
lidstaten. Deze hoge mate van vertrouwen tussen de lidstaten houdt 
een vermoeden in van eerbiediging door de uitvaardigende lidstaat 
van de fundamentele rechten bedoeld in artikel 4, 5o, Wet Europees 
Aanhoudingsbevel. 

4. Gelet op dit beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten, 
moet de weigering tot overlevering worden verantwoord met omstan-
dige gegevens die wijzen op een kennelijk gevaar voor de rechten van 
betrokkene, die het vermoeden van eerbiediging van die rechten, dat de 
uitvaardigende lidstaat geniet, kunnen weerleggen.

5. De rechter oordeelt onaantastbaar of de aangevoerde omstandige 
gegevens die wijzen op een kennelijk gevaar voor de fundamentele 
rechten van de betrokkene afdoende zijn om het voormelde vermoeden 
te weerleggen. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen 
geen gevolgtrekkingen afleidt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.

6. Het arrest oordeelt dat er ten aanzien van de verweerster ernstige 
redenen bestaan om te denken dat de tenuitvoerlegging van de Europese 
aanhoudingsbevelen afbreuk zou doen aan haar fundamentele rechten 
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omdat “verdachten van strafbare feiten met beweerde terroristische 
motieven in Spanje een ander regime van vrijheidsberoving moeten 
ondergaan in mensonwaardige omstandigheden die kunnen gepaard gaan 
met folteringen en zeer beperkt contact met de buitenwereld (familie, 
advocaat en hulpverleners)” en het verwijst daarvoor naar rapporten 
van het Europees comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke 
behandeling of bestraffing van de Raad van Europa van 2011. 

7. Aldus verantwoordt het arrest naar recht de weigering tot overle-
vering omdat er ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoer-
legging van de Europese aanhoudingsbevelen afbreuk zou doen aan de 
fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals die worden beves-
tigd door artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

19 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Andersluidende conclusie : 
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Bekaert (bij de balie te Brugge).

N° 616

2o kamer — 19 november 2013

(P.13.1779.N)

1o onDerZoek In StrafZaken. — oPSPorInGSonDerZoek. — oPSPorInGS-
HanDeLInGen. — oBServatIe. — SteLSeLmatIGe oBServatIe. — oBServatIe met 
teCHnISCHe HULPmIDDeLen. — voorwaarDe. — ernStIGe aanwIJZInGen omtrent 
De ernSt van De StrafBare feIten. — DraaGwIJDte.

2o onDerZoek In StrafZaken. — oPSPorInGSonDerZoek. — oPSPorInGS-
HanDeLInGen. — LUCHtwaarnemInGen met warmteBeeLDCamera. — warmte-
BeeLDCamera. — teCHnISCHe kenmerken.

3o onDerZoek In StrafZaken. — oPSPorInGSonDerZoek. — oPSPorInGS-
HanDeLInGen. — oBServatIe. — SteLSeLmatIGe oBServatIe. — oBServatIe met 
teCHnISCHe HULPmIDDeLen. — toeSteL GeBrUIkt voor Het nemen van foto’S. 
— teCHnISCH HULPmIDDeL. — voorwaarDe. 

4o onDerZoek In StrafZaken. — oPSPorInGSHanDeLInGen. — oBServatIe. 
— LUCHtwaarnemInGen met warmteBeeLDCamera. — warmteBeeLDCamera. — 
teCHnISCHe kenmerken. — BePerkte teCHnISCHe moGeLIJkHeDen. — GevoLG.
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1o Uit artikel 47sexies, § 2, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat 
de vereiste van het bestaan van “ernstige aanwijzingen” geen betrekking 
heeft op “ernstige aanwijzingen van schuld uit hoofde van een persoon”, 
maar op de ernst van de strafbare feiten ; deze vereiste houdt immers enkel 
verband met de proportionaliteitseis  (1).

2o Een warmtebeeldcamera is een toestel dat gebruikt wordt voor warmtefoto-
grafie, waarbij op afstand opnames kunnen worden gemaakt van objecten 
die warmte uitstralen en waarbij de warmteverschillen vertaald of omgezet 
worden in verschillende kleurschakeringen (2).

3o Een warmtebeeldcamera toestel beantwoordt aan het begrip “toestel 
gebruikt voor het nemen van foto’s”, zoals bedoeld in artikel 47sexies, 
§ 1, laatste lid, Wetboek van Strafvordering en een dergelijk toestel kan 
enkel beschouwd worden als een “technisch hulpmiddel” in de zin van 
artikel 47sexies, § 1, derde lid, Wetboek van Strafvordering, wanneer 
het gebruikt wordt in het kader van een inkijkoperatie, zoals bedoeld in 
artikel 56bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering (3).

4o Een warmtebeeldcamera detecteert en meet enkel warmteverschillen aan 
de buitenoppervlakten van de gefotografeerde objecten zonder concrete of 
gedetailleerde beelden op te leveren betreffende de aanwezigheid of de gedra-
gingen van personen binnen in de woning, de aanwezigheid van zaken in de 
woning of van gebeurtenissen die zich binnen in de woning voordoen ; het 
gebruik van een warmtebeeldcamera laat niet toe om zicht te verwerven in 
een woning of in de door een woning omsloten eigen aanhorigheid in de zin 
van de artikelen 479, 480 en 481 van het Strafwetboek of in een lokaal dat 
aangewend wordt voor beroepsdoeleinden of de woonplaats van een advo-
caat of een arts en kan bijgevolg niet aangezien worden als het gebruik van 
een technisch hulpmiddel bij een inkijkoperatie (4).

(e.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal Duinslaeger :

1. Eiseres werd op 16 oktober 2013 door de onderzoeksrechter te Kort-
rijk onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens het verbouwen en 
onderhouden als dader of mededader van een cannabisplantage.

Op basis van onder meer een anonieme melding en klachten van buurt-
bewoners over geurhinder werden op 10 oktober 2013 en 15 oktober 2013 
door de luchtsteun van de federale politie waarnemingen gedaan met 
een warmtebeeldcamera. Bij de laatste waarneming werd een verhoogde 
warmte-uitstraling vastgesteld aan, onder meer, een raam en de gara-
gepoort van een loods, die gebruikt werd door de partner van de eiseres.

Op basis van al deze vaststellingen werd met toepassing van artikel 6bis 
Drugswet een huiszoeking verricht waarbij een cannabisplantage werd 
aangetroffen. Gelet op de vondst werd een gerechtelijk onderzoek gevor-
derd en werd, in opdracht van de onderzoeksrechter, een tweede huis-
zoeking verricht op een tweede adres in de eigenlijke woning van de 
partner, waar een tweede plantage werd aangetroffen.

  (1) tot (4)  Zie concl. OM.
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Het bevel tot aanhouding vermeldt dat er ernstige aanwijzingen van 
schuld bestaan lastens eiseres en verwijst daarbij naar de resultaten van 
de eerste huiszoeking.

Bij beschikking van de raadkamer te Kortrijk van 22 oktober 2013 
wordt de eiseres in vrijheid gesteld wegens het ontbreken van ernstige 
aanwijzingen van schuld.

Op het hoger beroep van het openbaar ministerie doet de kamer van 
inbeschuldigingstelling te Gent bij arrest van 5 november 2013, met 
eenparigheid van stemmen, de beroepen beschikking teniet en hand-
haaft de voorlopige hechtenis van de eiseres.

Dit is het bestreden arrest waartegen de eisers op 6 november 2013 
cassatieberoep heeft aangetekend.

2. In haar memorie voert de eiseres één middel aan met vier onder-
delen. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, 
artikel 47sexies en 56bis Wetboek van Strafvordering en 16 Voorlopige 
Hechteniswet.

3. In het eerste onderdeel wordt de schending van artikel 47sexies 
Wetboek van Strafvordering aangevoerd. Volgens de eiseres oordeelde 
het bestreden arrest ten onrechte “dat het loutere gebruik van een 
warmtebeeldcamera niet BOM-plichtig is”. Steeds volgens de eiseres 
is een warmtebeeldcamera een technisch hulpmiddel in de zin van 
artikel 47sexies Wetboek van Strafvordering en betrof het hier dus een 
stelselmatige observatie met een technisch hulpmiddel binnen het kader 
van een zuiver reactief onderzoek op grond van een louter vermoeden, 
waarbij niet voldaan was aan de vereiste van artikel 47sexies Wetboek 
van Strafvordering, met name dat er “ernstige aanwijzingen van schuld” 
moeten zijn uit hoofde van een persoon. De eiseres voert verder aan dat 
de eerste waarneming uitgevoerd werd één dag vóór de machtiging tot 
observatie, met een duurtijd van één maand, verleend werd.

4. Artikel 47sexies, § 2, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“Een observatie met gebruik van technische hulpmiddelen kan enkel 

gemachtigd worden wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de straf-
bare feiten een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of een 
zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben.”

Uit deze bepaling volgt dat de vereiste van het bestaan van “ernstige 
aanwijzingen” geen betrekking heeft op “ernstige aanwijzingen van 
schuld uit hoofde van een persoon”, zoals de eiseres voorhoudt, maar 
op de ernst van de strafbare feiten. De vereiste van artikel 47sexies, § 2, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering houdt bijgevolg enkel verband 
met de proportionaliteitseis.

In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting vertrekt, 
faalt het naar recht.

5. Artikel 47sexies, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“§ 1. Observatie in de zin van dit wetboek is het stelselmatig waarnemen 

door een politieambtenaar van één of meerdere personen, hun aanwezig-
heid of gedrag, of van bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen.

Een stelselmatige observatie in de zin van dit wetboek is een observatie 
van meer dan vijf opeenvolgende dagen of van meer dan vijf niet-opeen-
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volgende dagen gespreid over een periode van een maand, een observatie 
waarbij technische hulpmiddelen worden aangewend, een observatie 
met een internationaal karakter, of een observatie uitgevoerd door de 
gespecialiseerde eenheden van de federale politie.

Een technisch hulpmiddel in de zin van dit wetboek is een configu-
ratie van componenten die signalen detecteert, deze transporteert, hun 
registratie activeert en de signalen registreert, met uitzondering van 
de technische middelen die worden aangewend om een maatregel als 
bedoeld in artikel 90ter uit te voeren.

Een toestel gebruikt voor het nemen van foto’s wordt uitsluitend 
beschouwd als een technisch hulpmiddel in de zin van dit Wetboek in 
het geval bedoeld in artikel 56bis, tweede lid.”

6. De toepassing van bijzondere opsporingsmethoden en meer inzonder-
heid de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode van observatie, 
die enkel resultaten kan opleveren wanneer zij “heimelijk” wordt toege-
past, kan zonder twijfel leiden tot inbreuken op de fundamentele rechten 
van de burger die talrijker en ingrijpender zijn dan bij het aanwenden 
van de klassieke opsporingsmethoden  (1).

Daarom moet het aanwenden van deze methodes precies afgebakend 
worden  (2) en moeten de nodige waarborgen voorzien worden door een 
strikte reglementering, bestaande uit toepassings- en uitvoeringsvoor-
waarden. Hoe ingrijpender de inbreuken op de fundamentele rechten, en 
inzonderheid op het recht op privéleven, kunnen zijn, hoe strikter deze 
voorwaarden moeten zijn.

De wetgever heeft, wegens de laagdrempeligheid inzake heimelijk-
heid en indringendheid op de persoonlijke levenssfeer van de burger  (3), 
de toestellen gebruikt voor het nemen van foto’s uitgesloten uit het 
begrip “technische hulpmiddelen”, zoals bedoeld in artikel 47sexies, § 1, 
derde lid, Wetboek van Strafvordering. Op deze uitsluiting werd evenwel 
een uitzondering voorzien : het gebruik van een dergelijk toestel in het 
kader van een inkijkoperatie, zoals bedoeld in artikel 56bis, Wetboek 
van Strafvordering.

7. Een warmtebeeldcamera is een toestel dat gebruikt wordt voor 
warmtefotografie, waarbij op (grote) afstand opnames kunnen worden 
gemaakt van objecten die warmte uitstralen en waarbij de warmtever-
schillen vertaald of omgezet worden in verschillende kleurschakeringen. 
Een dergelijk toestel beantwoordt bijgevolg aan het begrip “toestel 
gebruikt voor het nemen van foto’s”, zoals bedoeld in artikel 47sexies, § 1, 
laatste lid, Wetboek van Strafvordering en zal pas beschouwd kunnen 
worden als een “technisch hulpmiddel” in de zin van artikel 47sexies, § 1, 
derde lid, Wetboek van Strafvordering, wanneer het gebruikt wordt in 
het kader van een inkijkoperatie.

  (1) Advies van de Raad van State bij de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzon-
dere opsporingmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Parl. St., Kamer, 2001-
2002, nr. 1688/001, 132.

  (2) Chr. De vaLkeneer, La tromperie dans l’administration de la preuve pénale, 446 e.v.
  (3) H. BerkmoeS en J. DeLmULLe, De bijzondere opsporingsmethodes en enige andere 

onderzoeksmethoden, 2008, 359.
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8. Dergelijke inkijkoperatie is een observatie, die enkel door de onder-
zoeksrechter kan worden gemachtigd en waarbij het de bedoeling is, 
wanneer aan alle voorwaarden van artikel 56bis Wetboek van Strafvor-
dering is voldaan, met gebruik van technische hulpmiddelen, zicht te 
verwerven “in” een woning, “in” de door deze woning omsloten eigen 
aanhorigheid, “in” een lokaal dat aangewend wordt voor beroepsdoel-
einden of “in” de woonplaats van een advocaat of een arts.

9. Aangezien een warmtebeeldcamera enkel warmteverschillen meet 
en enkel de warmte aan de buitenkant van de woning detecteert, met 
name de temperatuur van buitenmuren, van de buitenkant van ramen 
en deuren en van het dak en deze temperatuursverschillen weergeeft 
in warmte-vlekken, levert dit geen concrete en gedetailleerde beelden 
van “in” de woning (of private plaats) op. Het gebruik van een derge-
lijke warmtebeeldcamera wordt beschouwd als louter oriënterend en 
“zintuigversterkend”  (1) en kan dus niet aanzien worden als een inkijk-
operatie in de zin van artikel 56bis Wetboek van Strafvordering, die als 
bedoeling heeft waarnemingen te doen betreffende de aanwezigheid of 
de gedragingen van personen binnen “in” de woning, de aanwezigheid 
van zaken “in” de woning of van gebeurtenissen die zich binnen “in” de 
woning voordoen.

10. Nu het gebruik van een warmtebeeldcamera niet kan aanzien 
worden als een “technisch hulpmiddel” bij een inkijkoperatie is niet 
voldaan aan de voorwaarde om dit toestel te kunnen beschouwen als 
een “technisch hulpmiddel” in de zin van artikel 47sexies, § 1, derde lid, 
Wetboek van Strafvordering.

Dit betekent meteen dat, nu er al evenmin voldaan is aan de andere 
voorwaarden van artikel 47sexies, § 1, tweede lid, er geen sprake is van 
een “stelselmatige observatie” in de zin van dat artikel. 

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat en voorhoudt 
dat een warmtebeeldcamera een technisch hulpmiddel is en de obser-
vatie waarbij van dit technisch hulpmiddel gebruik wordt gemaakt, een 
stelselmatige observatie is, zodat er een machtiging vereist was, faalt in 
zoverre opnieuw naar recht.

11. In haar tweede onderdeel voert de eiseres de schending aan van 
artikel 56bis Wetboek van Strafvordering : volgens de eiseres oordeelt het 
bestreden arrest ten onrechte dat “een warmtebeeldcamera een toestel 
is dat gebruikt wordt voor het nemen van foto’s. In casu werd dit ook 
niet gebruikt om een observatie zoals bedoeld in artikel 56bis, tweede 
lid, (Wetboek van Strafvordering) uit te voeren”. Volgens de eiseres 
is een warmtecamera bedoeld om “in” de woning te kijken, met name 
of er zich “in de woning een warmtebron voordoet”, zodat het gaat om 
een stelselmatige technische observatie die onregelmatig is, omdat de 
observatie uitgevoerd werd op grond van een louter vermoeden en buiten 
de machtigingsperiode en de observatie overeenkomt met een inkijk-
operatie “in” een woning met gebruik van een technisch hulpmiddel. 
De eiseres preciseert verder “op basis van de onregelmatige observatie 

  (1) H. BerkmoeS en J. DeLmULLe, De bijzondere opsporingsmethodes en enige andere 
onderzoeksmethoden, 2008, 565.
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komt men tot een huiszoeking, die leidt tot het bevel tot aanhouding, 
dat eveneens onregelmatig is”.

12. In zoverre het onderdeel aanvoert dat een opname met een warmte-
beeldcamera een stelselmatige technische observatie is, dat niet voldaan 
is aan de vereiste dat er ernstige aanwijzingen van schuld moeten zijn 
tegen een persoon en dat de observatie buiten de machtigingsperiode 
werd verricht, heeft het dezelfde strekking als het eerste onderdeel en 
faalt het om dezelfde reden naar recht.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat het gebruik van een warmte-
beeldcamera neerkomt op een inkijkoperatie, kan eveneens verwezen 
worden naar het antwoord op het eerste onderdeel : het tweede onderdeel 
faalt in zoverre opnieuw naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Het ambtshalve onderzoek levert geen cassatiegronden op.

ConCLUSIe : verwerping.

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG van Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 november 2013.

De eiseres voert in een verzoekschrift dat bij de akte van cassatiebe-
roep is neergelegd en die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Op 14 november 2013 heeft eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 
ter griffie een schriftelijke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-
generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Middel

Eerste en tweede onderdeel

1. De onderdelen voeren schending aan van de artikelen 47sexies en 
56bis Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte “dat 
het loutere gebruik van een warmtebeeldcamera niet BOM-plichtig 
is” ; een warmtebeeldcamera is een technisch hulpmiddel in de zin van 
artikel 47sexies Wetboek van Strafvordering, zodat de observatie een 
stelselmatige observatie betrof met een technisch hulpmiddel binnen 
het kader van een zuiver reactief onderzoek op grond van een louter 
vermoeden, waarbij niet voldaan was aan de vereiste van artikel 47sexies 
Wetboek van Strafvordering, met name dat er “ernstige aanwijzingen 
van schuld” moeten zijn in hoofde van een persoon ; de eerste waarne-
ming werd uitgevoerd één dag voor de machtiging tot observatie, met 
een duurtijd van één maand, werd verleend (eerste onderdeel) ; het 
arrest oordeelt ten onrechte dat “een warmtebeeldcamera een toestel 
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is dat gebruikt wordt voor het nemen van foto’s. In casu werd dit ook 
niet gebruikt om een observatie zoals bedoeld in artikel 56bis, tweede 
lid,[Wetboek van Strafvordering] uit te voeren” ; een warmtecamera is 
bedoeld om “in” de woning te kijken, met name of er zich “in de woning 
een warmtebron voordoet”, zodat het gaat om een stelselmatige tech-
nische observatie die onregelmatig is, omdat de observatie uitgevoerd 
werd op grond van een louter vermoeden en buiten de machtigingspe-
riode en de observatie overeenkomt met een inkijkoperatie “in” een 
woning met gebruik van een technisch hulpmiddel ; op basis van de onre-
gelmatige observatie komt men tot een huiszoeking, die leidt tot het 
bevel tot aanhouding, dat eveneens onregelmatig is (tweede onderdeel).

2. Artikel 47sexies, § 2, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
 “Een observatie met gebruik van technische hulpmiddelen kan enkel 

gemachtigd worden wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de straf-
bare feiten een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of een 
zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben.”

3. Anders dan het eerste onderdeel voorhoudt, volgt uit deze bepa-
ling dat de vereiste van het bestaan van “ernstige aanwijzingen” geen 
betrekking heeft op “ernstige aanwijzingen van schuld in hoofde van 
een persoon”, maar op de ernst van de strafbare feiten. De vereiste 
van artikel 47sexies, § 2, tweede lid, Wetboek van Strafvordering houdt 
immers enkel verband met de proportionaliteitseis.

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

4. Artikel 47sexies, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
 “§ 1. Observatie in de zin van dit wetboek is het stelselmatig waarnemen 

door een politieambtenaar van één of meerdere personen, hun aanwezig-
heid of gedrag, of van bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen.

Een stelselmatige observatie in de zin van dit wetboek is een obser-
vatie van meer dan vijf opeenvolgende dagen of van meer dan vijf 
niet-opeenvolgende dagen gespreid over een periode van een maand, 
een observatie waarbij technische hulpmiddelen worden aangewend, 
een observatie met een internationaal karakter, of een observatie 
uitgevoerd door de gespecialiseerde eenheden van de federale politie. 
Een technisch hulpmiddel in de zin van dit wetboek is een configu-
ratie van componenten die signalen detecteert, deze transporteert, hun 
registratie activeert en de signalen registreert, met uitzondering van 
de technische middelen die worden aangewend om een maatregel als 
bedoeld in artikel 90ter uit te voeren.

Een toestel gebruikt voor het nemen van foto’s wordt uitsluitend 
beschouwd als een technisch hulpmiddel in de zin van dit Wetboek in 
het geval bedoeld in artikel 56bis, tweede lid.”

5. Artikel 56bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
 “Alleen de onderzoeksrechter kan bovendien een observatie mach-

tigen, zoals bedoeld in artikel 47sexies, met gebruik van technische 
hulpmiddelen om zicht te verwerven in een woning, of in de door deze 
woning omsloten eigen aanhorigheid in de zin van de artikelen 479, 480 
en 481 van het Strafwetboek, of in een lokaal dat aangewend wordt voor 
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beroepsdoeleinden of de woonplaats van een advocaat of een arts zoals 
bedoeld in het derde lid, wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de 
strafbare feiten een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken zoals bedoeld 
in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, of gepleegd worden of zouden worden in het 
kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van 
het Strafwetboek.”

6. Een warmtebeeldcamera is een toestel dat gebruikt wordt voor 
warmtefotografie, waarbij op afstand opnames kunnen worden gemaakt 
van objecten die warmte uitstralen en waarbij de warmteverschillen 
vertaald of omgezet worden in verschillende kleurschakeringen. 

Een dergelijk toestel beantwoordt aan het begrip “toestel gebruikt 
voor het nemen van foto’s”, zoals bedoeld in artikel 47sexies, § 1, laatste 
lid, Wetboek van Strafvordering en kan enkel beschouwd worden als 
een “technisch hulpmiddel” in de zin van artikel 47sexies, § 1, derde 
lid, Wetboek van Strafvordering, wanneer het gebruikt wordt in het 
kader van een inkijkoperatie, zoals bedoeld in artikel 56bis, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering.

7. Een warmtebeeldcamera detecteert en meet enkel warmteverschillen 
aan de buitenoppervlakten van de gefotografeerde objecten zonder 
concrete of gedetailleerde beelden op te leveren betreffende de aanwezig-
heid of de gedragingen van personen binnen in de woning, de aanwezig-
heid van zaken in de woning of van gebeurtenissen die zich binnen in de 
woning voordoen. Het gebruik van een warmtebeeldcamera laat niet toe 
om zicht te verwerven in een woning of in de door een woning omsloten 
eigen aanhorigheid in de zin van de artikelen 479, 480 en 481 van het Straf-
wetboek of in een lokaal dat aangewend wordt voor beroepsdoeleinden of 
de woonplaats van een advocaat of een arts. Het gebruik van een warm-
tebeeldcamera kan bijgevolg niet aangezien worden als het gebruik van 
een technisch hulpmiddel bij een inkijkoperatie.

De onderdelen, die voorhouden dat een warmtebeeldcamera een tech-
nisch hulpmiddel is en de observatie waarbij van dit technisch hulp-
middel gebruikt wordt gemaakt, een stelselmatige observatie is, zodat 
er een machtiging vereist was, vertrekken van een onjuiste rechtsopvat-
ting en falen in zoverre naar recht.

Derde onderdeel 

8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 16 Voorlopige Hechte-
niswet : het arrest oordeelt met betrekking tot het bestaan van ernstige 
schuldaanwijzingen ten onrechte dat de onderzoeksrechter zich steunde 
op de resultaten van de regelmatig uitgevoerde huiszoeking en niet op 
de gegevens die verkregen werden tijdens de uitvoering van de obser-
vatie ; de beweerde ernstige aanwijzingen van schuld, voortkomende uit 
de huiszoeking, zijn er enkel gekomen door tussenkomst van de onre-
gelmatige observatie en het arrest kan bijgevolg niet oordelen dat het 
aanhoudingsbevel niet is gesteund op gegevens die verkregen werden 
tijdens de uitvoering van de observatie.

9. Het onderdeel is geheel afgeleid uit de in het eerste en tweede onder-
deel tevergeefs aangevoerde onwettigheid.
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Het onderdeel is niet ontvankelijk.

Vierde onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het 
arrest heeft op geen enkele wijze geantwoord op noch verwezen naar 
de conclusie die door de eiseres ter rechtszitting werd neergelegd en 
mondeling verdedigd.

11. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de beslissingen van 
de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis. 

In zoverre het onderdeel de schending van dit grondwetsar-
tikel aanvoert, faalt het naar recht.

12. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de appelrechters “nergens 
antwoorden op de conclusie van de eiseres, (…) niettegenstaande alles 
wat in besluiten (…) wordt uiteengezet”, zonder te verduidelijken op 
welk precies verweer het arrest verzuimt te antwoorden, is het niet 
ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

13. Voor het overige beantwoordt het arrest het verweer van de eiseres 
betreffende “de problematiek aangaande het afleveren van een mach-
tiging voor een stelselmatige observatie op basis van een eenvoudig 
vermoeden” door de verwijzing naar de in het arrest opgenomen schrif-
telijke vordering van de procureur-generaal.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

14. 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 tot de kosten.

19 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vande-
meulebroecke (bij de balie te Kortrijk).

N° 617

2o kamer — 20 november 2013 

(P.13.0432.F)

1o reDenen van De vonnISSen en arreSten. — Geen ConCLUSIe. 
— StrafZaken (GeeStrIJke Dranken en DoUane en aCCIJnZen InBeGrePen). — 
onDerZoekSGereCHten. — reDenen van Het arreSt. — ProCeS-verBaaL oPGe-
maakt Door een PoLItIeaGent. — reCHt oP een eerLIJke BeHanDeLInG van De 
Zaak. — PartIJ.
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2o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 6. —. — artIkeL 6.1. — reCHt oP een eerLIJke BeHanDeLInG van De 
Zaak. — StrafZaken. — onDerZoekSGereCHten. — reDenen van Het arreSt. 
— ProCeS-verBaaL oPGemaakt Door een PoLItIeaGent.

3o reDenen van De vonnISSen en arreSten. — Geen ConCLUSIe. 
— StrafZaken (GeeStrIJke Dranken en DoUane en aCCIJnZen InBeGrePen). — 
onDerZoekSGereCHten. — reDenen van Het arreSt. — SCHrIfteLIJke vorDe-
rInG van De ProCUreUr-GeneraaL. — motIverInGSPLICHt. — DraaGwIJDte.

4o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 6. —.  artIkeL 6.1. — reCHt oP een eerLIJke BeHanDeLInG van De 
Zaak. — StrafZaken. — onDerZoekSGereCHten. — reDenen van Het arreSt. — 
SCHrIfteLIJke vorDerInG van De ProCUreUr-GeneraaL. — motIverInGSPLICHt.

1o en 2o De rechter dient geen proces-verbaal te weren alleen op grond dat 
de verbalisant na de opmaak ervan wordt vervolgd door de persoon die het 
voorwerp ervan uitmaakt ; het recht op een eerlijke behandeling van de zaak 
verbiedt een politieagent niet om zich het slachtoffer te verklaren van slagen, 
weerspannigheid en smaad en daarvan een proces-verbaal op te maken dat 
de feitenrechter op zijn geloofwaardigheid dient te beoordelen.

3o en 4o Het arrest dat niet antwoordt op de argumenten die de advocaat-gene-
raal heeft uiteengezet in zijn vordering tot verwijzing van de verweerders 
naar de correctionele rechtbank, maar dat de bevestiging van de buitenver-
volgingstelling niet louter beperkt tot de grond dat er onvoldoende bezwaren 
van schuld bestaan, schendt artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet  (1). 

(G. t. m. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 januari 2013. 

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

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

  (1) Het openbaar ministerie oordeelde dat de vordering van de advocaat-generaal, die 
feitelijke en juridische argumenten bevat doch niet hetzelfde is als een conclusie, geen 
groot verschil uitmaakte in het licht van de vereisten van een eerlijke behandeling van 
de zaak. Het was van mening dat het onderzoeksgerecht de voornaamste redenen moest 
aandragen die het openbaar ministerie en de burgerlijke partij, die had ingestemd met 
de vordering van de advocaat-generaal, in staat moesten stellen de beslissing van dat 
gerecht te begrijpen. Het vorderde de vernietiging van het bestreden arrest.

ARREST-2013-11.indb   2465 30/08/14   10:19



2466 ARRESTEN VAN CASSATIE 20.11.13 - N° 617

Tweede middel

Het middel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling haar 
beslissing niet naar recht heeft kunnen gronden op het proces-verbaal 
dat tegen de eiseres is opgemaakt wegens slagen aan een agent, weer-
spannigheid en smaad, aangezien het door een van de inverdenkingge-
stelden was opgesteld.

De door de eiseres vervolgde politieambtenaar was echter nog niet in 
verdenking gesteld op het ogenblik waarop hij het proces-verbaal heeft 
opgesteld en hij werd ook niet in verdenking gesteld na de daaropvol-
gende burgerlijke partijstelling van de klaagster.

De rechter dient geen proces-verbaal te weren, alleen op grond dat de 
verbalisant, na de opmaak ervan, wordt vervolgd door de persoon die het 
voorwerp ervan uitmaakt.

Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak verbiedt een poli-
tieagent niet om zichzelf slachtoffer te verklaren van slagen, weerspan-
nigheid en smaad en daarvan een proces-verbaal op te maken dat de 
feitenrechter op zijn geloofwaardigheid dient te beoordelen.

Voor het overige grondt het arrest zich noch op de transcriptie van de 
geluidsopname noch op het administratief verslag waarop het middel 
kritiek uitoefent.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

De eiseres, die voor de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
conclusie heeft neergelegd, verwijt het arrest dat het niet antwoordt op 
de argumenten die de advocaat-generaal uiteenzet in zijn vordering tot 
verwijzing van de verweerders naar de correctionele rechtbank.

Aangezien de schriftelijke vordering van de procureur-generaal geen 
conclusie is, dient de kamer van inbeschuldigingstelling daarop niet te 
antwoorden.

Het arrest beperkt de bevestiging van de buitenvervolgingstelling niet 
louter tot de grond dat er onvoldoende bezwaren van schuld bestaan.

Het arrest vermeldt immers, enerzijds, dat alleen de gewelddadige 
houding van de eiseres ten aanzien van de politieagenten haar vrijheids-
beroving heeft bepaald en, anderzijds, dat zij niet meer geweld hebben 
aangewend dan nodig om een einde te maken aan de overtredingen.

Die overwegingen stellen de eiseres in staat de redenen te kennen die de 
kamer van inbeschuldigingstelling, in navolging van de eerste rechter, 
hebben doen besluiten dat de klacht niet gegrond was. Ze voldoen aldus 
aan de vereisten van een eerlijke behandeling van de zaak, in de uitleg-
ging die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan artikel 6 van 
het Verdrag heeft gegeven.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

20 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. —Andersluidende 
conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advo-
caten : de heer Margane (bij de balie te Brussel) en de heer Venet (bij de 
balie te Brussel).

N° 618

2o kamer — 20 november 2013
(P.13.1001.F)

1o oPLICHtInG. — PoGInG tot oPLICHtInG. — LIStIGe kUnStGrePen. — kUnSt-
GrePen aanGewenD met Het ooGmerk mISBrUIk te maken van vertroUwen. — 
vorDerInG tot ontBInDInG van een overeenkomSt en terUGvorDerInG van 
een BeDraG Door een van De PartIJen ter vereffenInG van De tUSSen Hen 
verrICHte tranSaCtIeS.

2o GereCHtSkoSten. — StrafZaken. — aLLerLeI. — reCHtSPLeGInGS-
verGoeDInG. — toekennInG. — voorwaarDe.

1o De in artikel 496 van het Strafwetboek bedoelde kunstgrepen moeten zijn 
aangewend met het oogmerk misbruik te maken van andermans vertrouwen ; 
de vordering tot ontbinding van een overeenkomst en de terugvordering van 
het bedrag dat haar volgens één van beide partijen verschuldigd is door de 
tegenpartij, ter vereffening van de tussen hen verrichte transacties, hebben 
niet tot doel misbruik te maken van het vertrouwen van de schuldenaar, 
maar om van hem de uitvoering te eisen van de verbintenis die de schuldeiser 
hem terecht of onterecht oplegt ; het feit dat er tussen de burgerlijke partij en 
de persoon tegen wie zij haar rechtsvordering heeft ingesteld, een betwiste 
rekening bestaat, volstaat om te zeggen dat er geen misdrijf is, ook al wordt 
de schuldvordering niet erkend  (1).

2o Artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en 
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij ; de rechtsple-
gingsvergoeding, voor een aanleg, is alleen verschuldigd aan de partijen 
die tijdens die aanleg werden bijgestaan door een advocaat of er door hem 
werden vertegenwoordigd  (2).

(S. t. reD PLanet B.v.B.a. e.a.)

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 19 april 2013. 

  (1) Zie Cass. 21 april 2010, AR P.10.0038.F, AC 2010, nr. 269.
  (2) Zie Cass. 15 dec. 2009, AR P.09.0850.N, AC 2009, nr. 745.
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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 met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

De eiser verwijt het arrest te hebben beslist dat de bestanddelen van 
de telastlegging poging tot oplichting bij de eerste verweerster niet 
verenigd zijn, omdat de stukken die deze in de loop van het burger-
lijk proces tegen de eiser heeft voorgelegd, geen feiten van valsheid in 
geschriften zijn. Het middel voert aan dat die redengeving artikel 496 
Strafwetboek schendt aangezien de listige kunstgrepen zich niet 
beperken tot het gebruik van valse stukken en het feit van zich schuld-
eiser te noemen terwijl men het niet is, voldoende kenmerkend is voor 
de oplichting, wanneer die leugen doorslaggevend is voor het afgeven 
van de zaak.

De listige kunstgrepen of valse hoedanigheden bedoeld in de aange-
voerde wetsbepaling, moeten zijn aangewend om misbruik te maken van 
andermans vertrouwen.

De vordering tot ontbinding van een overeenkomst en de terugvor-
dering van het bedrag dat de tegenpartij haar volgens een van beide 
partijen verschuldigd is, ter vereffening van de tussen hen verrichte 
transacties, hebben niet tot doel misbruik te maken van het vertrouwen 
van de vermeende schuldenaar maar om van hem de uitvoering te eisen 
van de verbintenis die de schuldeiser hem terecht of onterecht oplegt.

De door de eiser tot ontbinding van de overeenkomst geformuleerde 
aanspraken, in het kader van het tegen de tegenpartij ingestelde geding, 
vertonen bijgevolg niet de wettelijke kenmerken van het wanbedrijf 
poging tot oplichting.

Het feit dat er tussen de burgerlijke partij en de persoon tegen wie 
ze haar rechtsvordering heeft ingesteld, een betwiste rekening bestaat, 
volstaat om te stellen dat er geen misdrijf is, ook al wordt de betwiste 
schuldvordering niet erkend.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing dus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het middel voert de schending aan van artikel 1022 Gerechtelijk 
Wetboek. Volgens de eiser kon de kamer van inbeschuldigingstelling 
hem niet veroordelen tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding 
in eerste aanleg aan de derde en vierde verweerder, die niet voor de raad-
kamer zijn verschenen en er evenmin waren vertegenwoordigd.

Naar luid van het eerste lid van de aangevoerde wetsbepaling is de 
rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten 
en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.
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Bijgevolg is de vergoeding, voor een aanleg, alleen verschuldigd aan 
de partijen die er zijn bijgestaan door een advocaat of er door hem zijn 
vertegenwoordigd.

Uit de beschikkingen van de raadkamer van de rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen van 22 en 29 juni 2012 blijkt dat de derde en vierde 
verweerder niet op die rechtszitting zijn verschenen en er zich niet 
hebben doen vertegenwoordigen.

De toekenning van de vergoeding schendt in zoverre artikel 1022 
Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt om 

de derde en vierde verweerder een rechtsplegingsvergoeding in eerste 
aanleg te betalen, die op 1.250 euro wordt bepaald.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot drie vierde van de kosten van zijn cassatiebe-

roep en veroordeelt de derde en vierde verweerder ieder tot een achtste 
van die kosten.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

20 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Cimino 
(bij de balie te Luik).

N° 619

2o kamer — 20 november 2013
(P.13.1073.F)

1o CaSSatIeBeroeP. — StrafZaken. — termIJnen voor CaSSatIeBeroeP 
en BetekenInG. — StrafvorDerInG. — voorBarIG CaSSatIeBeroeP (Geen eInD-
BeSLISSInG). — kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — verwIJZInGSarreSt. — 
CaSSatIeBeroeP van De InverDenkInGGeSteLDe. — ontvankeLIJkHeID.

2o onDerZoek In StrafZaken. — kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. 
— verwIJZInGSarreSt. — CaSSatIeBeroeP van De InverDenkInGGeSteLDe. — 
ontvankeLIJkHeID. — voorwaarDen.

3o onDerZoekSGereCHten. — reGeLInG van De reCHtSPLeGInG. — BeSLIS-
SInG tot verwIJZInG. — reCHt oP een eerLIJke BeHanDeLInG van De Zaak. — 
motIverInGSPLICHt.

4o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — reCHt oP een eerLIJke BeHanDeLInG van De Zaak. 
— StrafZaken. — onDerZoekSGereCHten. — reGeLInG van De reCHtSPLeGInG. 
— BeSLISSInG tot verwIJZInG. — motIverInGSPLICHt.
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5o reDenen van De vonnISSen en arreSten. — oP ConCLUSIe. — 
StrafZaken (DoUane en aCCIJnZen InBeGrePen). — onDerZoekSGereCHten. — 
reGeLInG van De reCHtSPLeGInG. — BeSLISSInG tot verwIJZInG. — reCHt oP 
een eerLIJke BeHanDeLInG van De Zaak. — motIverInGSPLICHt.

6o CaSSatIeBeroeP. — StrafZaken. — BeSLISSInGen vatBaar voor 
CaSSatIeBeroeP. — StrafvorDerInG. — BeSLISSInGen UIt HUn aarD nIet 
vatBaar voor CaSSatIeBeroeP. — afwIJZInG van Het verZoek tot oPSCHor-
tInG. — motIverInGSGeBrek.

7o CaSSatIeBeroeP. — StrafZaken. — BeSLISSInGen vatBaar voor 
CaSSatIeBeroeP. — StrafvorDerInG. — BeSLISSInGen UIt HUn aarD nIet 
vatBaar voor CaSSatIeBeroeP. — onDerZoekSGereCHten. — afwIJZInG van 
Het verZoek tot oPSCHortInG. — GevoLG.

8o veroorDeLInG met UItSteL en oPSCHortInG van De veroor-
DeLInG. — Gewone oPSCHortInG. — onDerZoekSGereCHt. — afwIJZInG 
van Het verZoek tot oPSCHortInG. — GevoLG. — CaSSatIeBeroeP.

9o onDerZoekSGereCHten. — oPSCHortInG van De veroorDeLInG. — 
afwIJZInG van Het verZoek tot oPSCHortInG. — GevoLG. — CaSSatIeBeroeP.

1o en 2o Krachtens artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvor-
dering, kan een inverdenkinggestelde alleen onmiddellijk cassatieberoep 
instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer 
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, op voorwaarde 
dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen ; hoewel 
het totaal gebrek aan motivering van de beslissing tot verwijzing, met andere 
woorden het gebrek aan vaststelling van het bestaan van voldoende aanwij-
zingen van schuld, een onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking is 
als bedoeld in artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering, geldt dat 
niet voor het verzuim om de beslissing uitgebreider te motiveren of voor een 
gebrek aan antwoord op de conclusie van de inverdenkinggestelde of van de 
persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld  (1)   (2). (Artt. 135, tweede 
lid, en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

3o, 4o en 5o Artikel 149 van de Grondwet vereist niet dat de kamer van inbe-
schuldigingstelling haar beslissing waarin ze het bestaan van voldoende 
aanwijzingen van schuld vaststelt, met redenen omkleedt ; hoewel artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Funda-
mentele Vrijheden inhoudt dat de beslissing op de strafvordering, met inbe-
grip van die welke door de regeling van de rechtspleging daaraan een einde 
stelt, de voornaamste redenen vermeldt waarop ze steunt, is die bepaling 
niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die, wanneer ze uitspraak 
doen over de regeling van de rechtspleging en de vervolgde persoon naar 
het vonnisgerecht verwijzen, slechts een niet-definitieve beslissing wijzen die 
voor de feitenrechter de uitoefening van het recht van verdediging, waar-
onder het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, vrijwaart. (Art. 
149, Grondwet ; art. 135, § 2, EVRM)

  (1) Cass. 12 sep. 2001, AR P.01.1013.F, AC 2001, nr. 460.
  (2) Cass. 26 sep. 2007, AR P.07.0978.F, AC 2007, nr. 438.
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6o Het gebrek aan motivering van de afwijzing van het verzoek tot opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling door de verwijzingsbeschikking is geen 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid bedoeld in artikel 135, § 2, van het 
Wetboek van Strafvordering  (1). (Art. 135, § 2, Wetboek van Strafvordering)

7o, 8o en 9o Naar luid van artikel 4, § 1, vijfde lid, van de wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, wijst het onderzoeksge-
recht, wanneer het meent dat er geen reden is om de opschorting uit te spreken, 
een beschikking tot buitenvervolgingstelling of een beschikking tot verwijzing 
naar het bevoegde rechtscollege ; in dat geval wijst het geen beslissing waarbij 
de opschorting wordt afgewezen, die, met toepassing van artikel 3, vierde lid, 
van die wet, met redenen moet zijn omkleed overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering  (2). (Art. 4, § 1, vijfde lid, 
Probatiewet ; artt. 195 en 416, Wetboek van Strafvordering)

(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 6 mei 2013. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, verschil-
lende grieven aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering kan een 
inverdenkinggestelde alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet 
over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer waarbij 
hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, op voorwaarde dat 
hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen.

Hoewel het totaal gebrek aan motivering van de beslissing tot verwijzing, 
met andere woorden het niet-vaststellen van het bestaan van voldoende 
aanwijzingen van schuld, een onregelmatigheid van de verwijzingsbeschik-
king is als bedoeld in artikel 135, § 2, van het voormelde wetboek, geldt dat 
niet voor het verzuim om de beslissing uitgebreider te motiveren of voor 
een gebrek aan antwoord op de conclusie van de inverdenkinggestelde of 
van de persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld.

Enerzijds vereist artikel 149 Grondwet niet dat de kamer van inbe-
schuldigingstelling haar beslissing waarin ze het bestaan van voldoende 
aanwijzingen van schuld vaststelt, met redenen omkleedt. Anderzijds, 
hoewel artikel 6.1 EVRM inhoudt dat de beslissing op de strafvorde-

  (1) Cass. 15 okt. 2002, AR P.02.0885.N, AC 2002, nr. 542.
  (2) Cass. 20 juni 2006, AR P.06.0245.N, AC 2006, nr. 340.
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ring, ook die welke door de regeling van de rechtspleging daaraan een 
einde stelt, de voornaamste redenen vermeldt waarop ze steunt, is die 
bepaling niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die, wanneer 
ze uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging en de vervolgde 
persoon naar het vonnisgerecht verwijzen, slechts een niet-definitieve 
beslissing wijzen die de uitoefening van het recht van verdediging, waar-
onder het recht op een eerlijk proces, voor de feitenrechter vrijwaart.

Het gebrek aan motivering van de verwijzingsbeschikking wat betreft 
de afwijzing van het verzoek tot opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling, is trouwens evenmin een onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid als bedoeld in artikel 135, § 2. Naar luid van artikel 4, § 1, vijfde 
lid, Probatiewet, wijst het onderzoeksgerecht, wanneer het meent dat er 
geen reden is om de opschorting uit te spreken, immers een beschikking 
tot buitenvervolgingstelling of een beschikking tot verwijzing naar het 
bevoegde rechtscollege. In dat geval wijst het geen beslissing die de 
opschorting afwijst en die, met toepassing van artikel 3, vierde lid, van 
die wet, met redenen moet zijn omkleed overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 195 Wetboek van Strafvordering.

Zoals het bestreden arrest beslist, behoort het voorwerp van het hoger 
beroep van de eiser dus niet tot de gevallen waarin de wet de inverden-
kinggestelde dat rechtsmiddel tegen de verwijzingsbeschikking toekent. 

Daaruit volgt dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is.
Het overige gedeelte van de memorie van de eiser, dat geen verband 

houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeft geen 
antwoord.

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

20 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. 
— Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met 
opdracht. — Advocaten : de heer Barthelemy (bij de balie te Dinant), de 
heer Remy (bij de balie te Dinant), mevr. Rouard (bij de balie te Dinant) 
en mevr. Materne (bij de balie te Dinant).

N° 620
2o kamer — 20 november 2013 

(P.13.1105.F)

1o BevoeGDHeID en aanLeG. — StrafZaken. — BevoeGDHeID. — terrI-
torIaLe BevoeGDHeID. — BeLGISCHe reCHtSCoLLeGeS. — mISDrIJf. — BeStanD-
DeeL In BeLGIë verweZenLIJkt. — BeGrIP.

2o reCHtBanken. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — BeLGISCHe 
reCHtSCoLLeGeS. — terrItorIaLe BevoeGDHeID. — mISDrIJf. — BeStanDDeeL 
In BeLGIë verweZenLIJkt. — BeGrIP.
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3o StrafvorDerInG. — feIten GePLeeGD In BeLGIë. — BevoeGDHeID van De 
BeLGISCHe StrafreCHter. — GronDwet.

4o BewIJS. — StrafZaken. — BewIJSvoerInG. — onreGeLmatIG verkreGen 
BewIJS. — toeLaatBaarHeID. — BeoorDeLInG Door De reCHter.

5o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — reCHt oP een eerLIJke BeHanDeLInG van De Zaak. 
— BewIJS. — onreGeLmatIG verkreGen BewIJS. — toeLaatBaarHeID.

6o BevoeGDHeID en aanLeG. — StrafZaken. — BevoeGDHeID. — 
BeSLISSInG van een BUItenLanDS StrafGereCHt. — BevoeGDHeID van De BeLGI-
SCHe StrafreCHter.

7o StrafvorDerInG. — wItwaSSen In BeLGIë van onreCHtmatIG In Het 
BUItenLanD verkreGen GeLDen. — BevoeGDHeID van De BeLGISCHe Straf-
reCHter. — voorwaarDe.

1o, 2o en 3o Ter bevestiging van de territoriale bevoegdheid van België verant-
woordt de appelrechter zijn beslissing naar recht wanneer hij oordeelt dat 
als witwassen omschreven feiten in België zouden zijn gepleegd, hoewel de 
gelden die op het grondgebied van het Rijk zijn witgewassen afkomstig zijn 
van in het buitenland gepleegde misdrijven. (Art. 3, Strafwetboek)

4o en 5o De rechter kan een onregelmatig bewijs slechts weren wanneer het is 
verkregen met miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorm, als de onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs 
aantast of de aanwending ervan het recht op een eerlijke behandeling van de 
zaak in het gedrang brengt ; de eerlijke behandeling van de zaak moet worden 
beoordeeld in het licht van de rechtspleging in haar geheel ; geen schending 
van artikel 6.1 van het Verdrag kan worden afgeleid uit het feit alleen dat 
bij het afsluiten van het vooronderzoek de strafvordering ontvankelijk is 
beschouwd ondanks het feit dat een van de partijen de andere verwijt dat ze 
het tegen haar ingebracht bewijsmateriaal heeft gestolen of verduisterd.

6o De Belgische strafrechter moet alleen rekening houden met de beslissing die 
door een buitenlandse strafrechter jegens een inverdenkinggestelde is gewezen 
als het misdrijf waarvan hij kennisneemt in het buitenland werd gepleegd.

7o De vervolging wegens witwassen, in België, van op onrechtmatige wijze in 
het buitenland verkregen gelden, vereist geen identificatie van de misdaad of 
het wanbedrijf met behulp waarvan de vermogensvoordelen zijn verkregen 
en evenmin dat de uitoefening van de strafvordering wegens dat oorspronke-
lijk misdrijf tot de territoriale bevoegdheid van de Belgische rechter behoort.

(B. t. Park HoteL B.v.B.a. naar ConGoLeeS reCHt)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 mei 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier 
middelen aan.
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Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

De eiser voert schending aan van de artikelen 63 en volgende Wetboek 
van Strafvordering. Hij voert aan dat de klager geen hoedanigheid had 
om zich in naam van de verwerende vennootschap burgerlijke partij te 
stellen en dat de kamer van inbeschuldigingstelling dus diende vast te 
stellen dat de zaak onregelmatig bij de onderzoeksmagistraat aanhangig 
was gemaakt.

Het middel, dat op de bewering steunt dat de klager slechts is opge-
treden op grond van een valse volmacht, wat het arrest niet vaststelt, 
vermengt feit en recht en is dus niet ontvankelijk.

Tweede middel

De eiser voert aan dat het Belgisch gerecht zich niet bevoegd kan 
verklaren om kennis te nemen van de hem ten laste gelegde witwas-
praktijken. De grief steunt op de bewering dat de litigieuze gelden op 
een rekening in Congo waren gestort, dat niets erop wijst dat daarvoor 
onrechtmatig verkregen geldsommen zijn gebruikt en dat het bank-
onderzoek geen verband aantoont tussen de geldsommen waarmee de 
Belgische rekeningen van de eiser werden gecrediteerd, enerzijds, en 
de verduisteringen waarover de verwerende vennootschap haar beklag 
doet, anderzijds. 

In zoverre het middel de miskenning aanvoert van het algemeen rechts-
beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de strafwet, zonder uit 
te leggen waarom het bestreden arrest dat beginsel miskent, is het niet 
ontvankelijk wegens gebrek aan duidelijkheid.

In zoverre het middel de grondslag betwist van de tegen de eiser inge-
stelde strafvordering wegens witwassen, houdt het geen verband met 
het bestreden arrest en is het niet ontvankelijk omdat het een feitelijk 
onderzoek van de gegevens van de zaak vereist.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing naar recht door, ter 
bevestiging van de territoriale bevoegdheid van België, te oordelen dat er 
in België feiten zouden zijn gepleegd die als witwassen zijn omschreven, 
ofschoon de op het grondgebied van het Rijk witgewassen gelden afkom-
stig zijn van in het buitenland gepleegde misdrijven.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

Het middel voert met name de schending aan van de artikelen 131 
Wetboek van Strafvordering en 6.1 EVRM. Het arrest wordt verweten 
te oordelen dat uit het enkele feit dat de burgerlijke partij de aan de 
inverdenkinggestelde gerichte bankuittreksels op onrechtmatige wijze 
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zou hebben verkregen, niet kan worden afgeleid dat de strafvordering 
niet ontvankelijk zou zijn.

De rechter kan een onregelmatig bewijs slechts weren wanneer het 
is verkregen met schending van een op straffe van nietigheid voorge-
schreven rechtsvorm, als de onregelmatigheid de betrouwbaarheid van 
het bewijs aantast of de aanwending ervan het recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak in het gedrang brengt.

De eerlijke behandeling van de zaak moet worden beoordeeld in het 
licht van de rechtspleging in haar geheel. Een schending van artikel 6.1 
EVRM kan niet worden afgeleid uit het feit alleen dat bij het afsluiten 
van het vooronderzoek, de strafvordering ontvankelijk wordt verklaard 
hoewel een van de partijen de andere verwijt dat zij het tegen haar inge-
brachte bewijsmateriaal heeft gestolen of verduisterd.

Het middel kan dus niet worden aangenomen.

Vierde middel

De eiser voert aan dat de strafgerechten moeten eerbiedigen wat in 
een derde land werd gewezen en dat er, bij ontstentenis van een veroor-
deling wegens verduistering in dat land, achteraf geen sprake kan zijn 
van het witwassen van geld in België.

Er bestaat geen internationaal gezag van gewijsde van een beslissing 
tot seponering.

De Belgische strafrechter moet alleen rekening houden met de beslis-
sing die door een buitenlandse strafrechter jegens een inverdenking-
gestelde is gewezen, als het misdrijf waarvan hij kennisneemt in het 
buitenland is gepleegd.

Het arrest stelt vast dat de bestanddelen van het witwassen in België 
zouden zijn voltrokken.

De vervolging wegens het witwassen in België van op onrechtmatige 
wijze in het buitenland verkregen geldsommen, vereist geen identi-
ficatie van de misdaad of van het wanbedrijf met behulp waarvan de 
vermogensvoordelen zijn verkregen en evenmin dat de uitoefening van 
de strafvordering wegens dat oorspronkelijk misdrijf tot de territoriale 
bevoegdheid van de Belgische rechter behoort.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

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

20 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
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conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advo-
caten : de heer Wolf (bij de balie te Brussel), de heer Tchekemian (bij 
de balie te Brussel), de heer Foriers en de heer Jaffareli (bij de balie te 
Brussel).

N° 621

2o kamer — 20 november 2013
(P.13.1735.F)

1o vreemDeLInGen. — ILLeGaaL verBLIJvenDe vreemDeLInG. — verwIJDe-
rInG van Het GronDGeBIeD. — troUwPLannen In BeLGIë. — Geen IntentIe om 
een DUUrZame LevenSGemeenSCHaP tot StanD te BrenGen. — GevoLG.

2o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
artIkeL 12. — reCHt te HUwen. — ILLeGaaL verBLIJvenDe vreemDeLInG. — 
verwIJDerInG van Het GronDGeBIeD. — troUwPLannen In BeLGIë. — Geen 
IntentIe om een DUUrZame LevenSGemeenSCHaP tot StanD te BrenGen. — 
GevoLG.

1o en 2o Artikel 12 van het Verdrag, dat het recht om te huwen waarborgt, 
onttrekt de uitoefening ervan niet aan de naleving van de nationale wetten 
waardoor dit wordt geregeld ; tot die wetten behoort artikel 146bis van het 
Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan er geen huwelijk is wanneer uit een 
geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de 
echtgenoten kennelijk niet gericht is op het totstandbrengen van een duur-
zame levensgemeenschap, maar enkel op het verkrijgen van een verblijfs-
rechtelijk voordeel ; het arrest dat oordeelt dat de intentie van de eiser niet 
gericht is op het totstandbrengen van een levensgemeenschap met de persoon 
die hij verklaart te willen huwen, beslist naar recht dat de maatregel van 
vrijheidsberoving het aangevoerde recht niet schaadt  (1). (Art. 12, EVRM ; 
art. 146bis, BW)

(a.)

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 22 oktober 2013. 

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 20 okt. 2010, AR P.10.1545.F, AC 2000, nr. 617.
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II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

De eiser voert aan dat hij beroep heeft aangetekend tegen de weige-
ring van de ambtenaar van de burgerlijke stand om zijn huwelijk te 
voltrekken. Hij voert aan dat de Dienst Vreemdelingenzaken, door hem 
van zijn vrijheid te beroven voordat de rechtbank van eerste aanleg over 
dat beroep uitspraak had gedaan, afbreuk heeft gedaan aan zijn recht om 
te huwen, gewaarborgd door artikel 12 EVRM. Hij verwijt het arrest dat 
het die schending overneemt door de maatregel van vrijheidsberoving te 
bevestigen en dat het afbreuk doet aan het daadwerkelijk karakter van 
dat beroep, vermits de huwelijksprocedure vereist dat de betrokkene in 
België aanwezig is.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de eiser zal worden uitgewezen 
vóór de afloop van de procedure die hij op grond van artikel 167, zesde 
lid, Burgerlijk Wetboek, heeft ingesteld, berust het op een veronderstel-
ling en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Artikel 12 EVRM, dat het recht om te huwen waarborgt, onttrekt de 
uitoefening ervan niet aan de naleving van de nationale wetten waar-
door dat recht wordt geregeld.

Tot die wetten behoort artikel 146bis Burgerlijk Wetboek, naar luid 
waarvan er geen huwelijk is wanneer uit een geheel van omstandigheden 
blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk 
niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensge-
meenschap, maar enkel op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk 
voordeel. 

Met overneming van de redenen van het advies van het openbaar 
ministerie oor-deelt het arrest dat de intentie van de eiser niet gericht 
is op het tot stand brengen van een levensgemeenschap met de persoon 
die hij verklaart te willen huwen.

Door die beoordeling, die van feitelijke aard is, beslist het arrest naar 
recht dat de maatregel van vrijheidsberoving het aangevoerde recht niet 
schaadt.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

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

20 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
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Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Andrien 
(bij de balie te Luik).

N° 622

1o kamer — 21 november 2013
(F.11.0175.N)

1o reCHten van De menS. — verDraG reCHten van De menS. — 
aLGemeen. — eerSte aanvULLenDe ProtoCoL. — artIkeL 1. — verenIGBaar-
HeID. — artIkeL 49 ProGrammawet 9 JULI 2004.

2o InkomStenBeLaStInGen. — aanSLaGProCeDUre. — aLGemeen. — 
amBtenaren van De BBI. — BevoeGDHeDen. — In BrUSSeL GeveStIGDe BBI-
InSPeCtIeS. — terrItorIaLe BevoeGDHeID.

1o Artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004, dat moet verhinderen dat 
bepaalde belastingplichtigen een door de wetgever niet-bedoeld voordeel 
zouden genieten en dat in overeenstemming is met het algemeen belang en 
noodzakelijk is om de betaling te verzekeren van belastingen waarvan de 
wetgever geenszins de regels van vaststelling wijzigde, is verenigbaar met 
artikel 1 van het eerste aanvullende Protocol EVRM  (1). (Art. 1, Eerste 
Aanvullend Protocol EVRM ; art. 49 Programmawet 2004)

2o De BBI-inspecties waarvan de zetel in Brussel is gevestigd, zijn steeds 
gemachtigd op te treden in het Nederlandse taalgebied nu de bevoegdheid 
van de directies Brussel A en Brussel B zich uitstrekt tot Brussel-Hoofdstad 
en tot het Nederlandse en het Franse taalgebied. (Art. 2, 2o, KB 29 oktober 
1971 ; art. 1 MB 10 oktober 1979)

(HarDI n.v. t. BeLGISCHe Staat, mInISter van fInanCIën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. De betwisting betreft aanslagen in de roerende voorheffing (aanslag-
jaar 1986) en in de vennootschapsbelasting (aanslagjaren 1987, 1988 en 
1989).

Op 29 april 1986 verkochten de aandeelhouders van eiseres, zijnde de 
nv Cute Curacao, de nv Warinda Curacao en de Heer E. S., al hun (1.250) 
aandelen aan de bv Info Products Holding tegen de prijs van 158.482.500 
BEF.

Op 7 juli 1986 verkocht de bv Info Products Holding 1.249 van deze 
aandelen aan de nv Hardi Sales tegen een prijs van 143.861.982 BEF.

Aangezien de boekwaarde van het eigen vermogen van eiseres op 
datum van 31 december 1985 slechts 4.267.249 BEF bedroeg, overtrof de 
aankoopprijs van de aandelen van eiseres in belangrijke mate de werke-
lijke waarde van de aandelen. Dit verschil zou overeenstemmen met de 
aanschaffingswaarde van immateriële vaste activa (knowhow van het 

  (1) Zie concl. OM.
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personeel). Deze overprijs werd in de boekhouding van de nv Hardi Sales 
opgenomen als afschrijfbare immateriële vaste activa.

De administratie ging niet akkoord met deze afschrijving en 
beschouwde het verschil van 154.215.251 BEF tussen de verkoopprijs van 
158.482.500 BEF en de intrinsieke waarde van 4.267.249 BEF als verkapte 
dividenden (simulatie) die eiseres op 29 april 1986 had uitgekeerd, waarop 
vennootschapsbelasting en roerende voorheffing was verschuldigd. 

Daarnaast weigerde de administratie, op grond van inlichtingen 
verkregen uit een strafdossier lastens de bvba Bedac en de Heer R. V., 
ook in te stemmen met de aftrekbaarheid van commissies die eiseres 
aan bepaalde vennootschappen had betaald, terwijl ook nog een aantal 
andere aangifteposten werden betwist.

De bezwaarschriften die tegen de litigieuze aanslagen werden inge-
diend, werden bij directoriale beslissing van 25 april 2001 grotendeels 
afgewezen.

Bij verzoekschrift van 23 juli 2001 legde eiseres de betwisting voor 
aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. Bij vonnis van 
12 februari 2007 oordeelde de rechtbank dat de invordering van de belas-
tingschuld wegens schorsing nog niet was verjaard. De vordering van 
eiseres werd grotendeels ongegrond verklaard, behoudens wat betreft de 
belastingverhoging waarvoor ontheffing werd verleend voor de betwiste 
aanslagen over de aanslagjaren 1986, 1987 en 1988. 

Bij het thans bestreden arrest heeft het Hof van Beroep te Antwerpen 
het vonnis van de eerste rechter bevestigd.

2. In het eerste middel komt eiseres op tegen de beslissing van de appel-
rechters dat de lastens eiseres betekende dwangbevelen de verjaring 
van de invordering hebben gestuit bij toepassing van artikel 49 van de 
Programmawet van 9 juli 2004. 

Artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004 bepaalt dat het dwang-
bevel, niettegenstaande het de eerste akte van rechtstreekse vervolging 
is in de zin van de artikelen 148 en 149 KB/WIB92, moet worden geïn-
terpreteerd als een verjaringsstuitende akte in de zin van artikel 2244 
BW, zelfs indien de betwiste belastingschuld geen zeker en vaststaand 
karakter heeft.

Deze wetsbepaling was een reactie van de wetgever op de rechtspraak 
van Uw Hof die aan het dwangbevel inzake inkomstenbelastingen een 
verjaringsstuitende werking ontzegde ingeval de ingekohierde belas-
tingschuld werd betwist, terwijl voordien algemeen werd aanvaard 
dat er wel een stuitende werking uitging van een dwangbevel, zelfs bij 
ontstentenis van een onbetwistbaar verschuldigde belasting  (1).

Het bestreden arrest oordeelde dat de retroactieve werking van 
deze bepaling niet strijdig is met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het EVRM, en verwees daartoe naar de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1) Zie Cass. 10 oktober 2002, RW 2005-06, 579 ; Cass. 21 februari 2003, RW 2003-04, 98 ; 
B. vanermen, “De verjaring van betwiste directe belastingen : een stand van zaken”, RW 
2005-2006, 561-569.
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7. In het derde onderdeel voert eiseres aan dat het bestreden arrest niet 
wettig oordeelde dat artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004 in 
overeenstemming was met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 
bij het EVRM, omwille van motieven van algemeen belang, zonder dat 
het vaststelde dat er aldus aan eiseres geen abnormaal zware last werd 
opgelegd door haar het voordeel van een op datum van goedkeuring van 
de wet reeds verworven verjaring met betrekking tot meerdere aanslag-
jaren te ontnemen  (1).

8. Uw Hof besliste meermaals dat artikel 49 van de Programmawet van 
9 juli 2004, geen interpretatieve wetsbepaling is, maar een bepaling die 
door de rechter met terugwerkende kracht moet worden toegepast over-
eenkomstig de bedoeling van de wetgever  (2).

Uw Hof bevestigde in een arrest van 14 januari 2011  (3) dat artikel 49 
van de Programmawet van 9 juli 2004, niet strijdig is met artikel 1 van 
het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM.

Ik kan terzake verwijzen naar mijn conclusie bij dat arrest :
“In zijn arresten van 7 december 2005  (4) en 1 februari 2006  (5) oordeelde 

het Grondwettelijk Hof dat de terugwerkende kracht van de bedoelde 
bepaling de toets aan artikel 6 van het EVRM kan doorstaan :

‘Die belastingplichtigen worden evenmin beroofd van het recht op 
een daadwerkelijk beroep of op een eerlijk proces vermits zij het recht 
behouden om voor het bevoegde rechtscollege de door hen ingestelde 
vordering voort te zetten teneinde de van hen gevorderde belasting te 
betwisten. Ofschoon de aangevochten wet een invloed zal uitoefenen op 
de hangende procedures, wijzigt ze niet het materieel belastingrecht dat 
daarop wordt toegepast en, in zoverre zij een invloed uitoefent op de 
verjaring van de betwiste schulden, is zij verantwoord door de hiervoor 
vermelde dwingende motieven van algemeen belang’  (6).

(…) De retroactieve werking van artikel 49 van de Programmawet 
van 9 juli 2004 is volgens het Grondwettelijk Hof evenmin strijdig met 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM :

‘De belastingplichtigen die de van hen gevorderde belasting hadden 
betwist, hadden tegenover de Staat geen vorderingsrecht verworven 
gelijk aan het bedrag van de betwiste belasting. In de veronderstel-
ling dat zij worden geraakt in hun recht op ongestoord genot van hun 
eigendom, in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zou dat in overeen-
stemming zijn met het tweede lid van dat artikel. Doordat de wetgever 
zich, om de hiervoor uiteengezette redenen, op die bepaling baseert, 
vermocht hij te oordelen dat de bekritiseerde maatregel in overeenstem-
ming was met het algemeen belang en noodzakelijk was om de betaling 

  (1) Schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM.
  (2) Cass. 17 januari 2008, AR F.07.0057.N, AC 2008, nr. 36 ; Cass. 13 maart 2009, AR 

F.07.0085.N en F.07.0105.N, arrest niet gepubliceerd.
  (3) Cass. 14 januari 2011, AR F.09.0140.N, AC 2011, nr. 40.
  (4) Nr. 2005/177.
  (5) Nr. 20/2006.
  (6) Nr. 2005/177 : B.24.3 ; nr. 20/2006 : B.16.
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te verzekeren van belastingen waarvan hij geenszins de regels van vast-
stelling ervan wijzigde’  (1).

(…) Het Grondwettelijk Hof was aldus van oordeel dat de terug-
werkende kracht van artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004 
verantwoord is door ‘uitzonderlijke omstandigheden’ en is ingegeven 
door ‘dwingende motieven van algemeen belang’  (2).

In dat verband stipte het Grondwettelijk Hof onder meer aan dat 
‘tijdens de parlementaire voorbereiding (is) vastgesteld, enerzijds, dat 
de fiscale achterstand inzake de inkomstenbelastingen ‘voor meer dan 
veertig procent bestaat uit betwiste aanslagen’ (Parl. St., Kamer, 2003-
2004, Doc 51-0473/001 en 51-0474/001, p. 148) en, anderzijds, dat bepaalde 
dossiers die het voordeel van het door het Hof van Cassatie ingenomen 
standpunt zouden genieten betrekking hadden ‘op grote fiscale fraude’ 
(Parl. St., Kamer, 2003-2004, Doc 51-1138/015, p. 7). In zoverre hij, zonder 
vooruit te lopen op de rechten van de belastingplichtigen, de rechten 
van de Schatkist vrijwaarde ten aanzien van betwiste belastingen, kon 
de maatregel geacht worden te beantwoorden aan vereisten van alge-
meen belang’  (3).

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat ‘de terugwerkende kracht van de 
bestreden bepaling niet op onevenredige wijze de rechten van de belas-
tingplichtigen beperkt, die tot de arresten van het Hof van Cassatie, 
ervan uitgingen dat het bevel dat hun werd betekend, de verjaring geldig 
had gestuit. Het feit dat zij op onverwachte wijze vermochten te hopen 
het voordeel van de voormelde rechtspraak van het Hof van Cassatie 
te genieten, kan geen afbreuk doen aan de verantwoording van het 
optreden van de wetgever’  (4).

(…) De aangehaalde rechtspraak van het Grondwettelijk Hof ligt in 
de lijn van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens dat terughoudend staat tegenover rechtzoekenden die profijt 
willen trekken uit gebreken of lacunes in de wetgeving, die eventueel 
tot uiting kwamen in een bepaald arrest, terwijl ze goed weten dat dit 
profijt nooit was gewenst door de wetgever, die in het algemeen belang 
en te goeder trouw optreedt, om het gebrek retroactief te herstellen  (5)”.

Ook in deze zaak hebben de appelrechters in de belangenafweging 
wettig het algemeen belang zwaarder kunnen laten doorwegen op de 
eerbiediging van het particuliere eigendomsrecht.

Van een schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 
bij het EVRM kon in onderhavige zaak overigens bezwaarlijk sprake 
zijn in zoverre eiseres tegenover verweerder geen vorderingsrecht had 
verworven gelijk aan het bedrag van de betwiste belasting, noch legi-

  (1) Nr. 2005/177 : B.24.2 ; nr. 20/2006 : B.17.
  (2) Nr. 2005/177 : B.20 ; nr. 20/2006 : B.15.
  (3) Nr. 2005/177 : B.19.10 ; nr. 20/2006 : B.14.10.
  (4) Nr. 2005/177 : B.19.11 ; nr. 20/2006 : B.14.11.
  (5) P. PoPeLIer, “Het Arbitragehof over interpretatieve en retroactieve wetten in het 

belastingrecht en de problematiek van rechterlijk overgangsrecht”, noot bij Gw. Hof, 
7 december 2005, RW 2005-06, 1258-1259, punt 8, met verwijzing naar EHRM, 23 oktober 
1997, inzake The Yorkshire Building Society, e.a. t/ het V.K. en EHRM, 27 mei 2004, inzake 
Ogis Institut Stanislas e.a. t/ Frankrijk.
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tieme verwachtingen op een verworven vorderingsrecht kon koes-
teren  (1).

Het derde 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 14 juni 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 29 mei 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

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

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling 

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

Derde onderdeel

6. Krachtens artikel 1, eerste lid, van het Eerste Aanvullende Protocol 
EVRM hebben alle natuurlijke of rechtspersonen recht op het onge-
stoord genot van hun eigendom en kan niemand van zijn eigendom 
beroofd worden behalve in het algemeen belang en met inachtneming 
van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht.

Krachtens het tweede lid van die verdragsbepaling zullen de voor-
gaande bepalingen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat 
een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk 
oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in 
overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belas-
tingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.

7. Krachtens artikel 49 Programmawet van 9 juli 2004 moet, niette-
genstaande het dwangbevel de eerste akte van rechtstreekse vervol-
ging is in de zin van de artikelen 148 en 149 van het koninklijk besluit 
tot  uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, het 

  (1) E. Van BrUStem, “L’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 : loi inter-
prétative, rétroactivité et procédures pendantes au regard de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”, RGCF 2006/3-4, 
158 en 159, met verwijzing naar EHRM, 10 november 2005, Slachthuis Verbist t/ België, 
nr. 60559/00.
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dwangbevel ook geïnterpreteerd worden als een verjaringsstuitende akte 
in de zin van artikel 2244 Burgerlijk Wetboek, zelfs indien de betwiste 
belastingschuld geen zeker en vaststaand karakter heeft.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de invoering van die wetsbepa-
ling verantwoord werd door het feit dat de rechtsgeldigheid van het 
stuiten van de verjaring van betwiste belastingen door een betekening 
van een dwangbevel werd erkend tot op het ogenblik van de arresten 
van het Hof van 10 oktober 2002 en 21 februari 2003 en dat die wetsbe-
paling werd aangenomen om de financiële belangen van de Schatkist 
te vrijwaren.

8. De bedoelde wetsbepaling die moet verhinderen dat bepaalde belas-
tingplichtigen een door de wetgever niet-bedoeld voordeel zouden 
genieten en die in overeenstemming is met het algemeen belang en 
noodzakelijk is om de betaling te verzekeren van belastingen waarvan 
de wetgever geenszins de regels van vaststelling wijzigde, is verenigbaar 
met artikel 1, Eerste Aanvullende Protocol EVRM.

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

Tweede middel

9. Volgens artikel 3 van de te dezen toepasselijke beslissing van de 
Secretaris-generaal van 19 oktober 1984 tot organisatie van de buiten-
diensten van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie en 
tot vaststelling van de zetel en de territoriale bevoegdheid van deze 
diensten, genomen in uitvoering van artikel 2, 2o, van het koninklijk 
besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement 
van het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er 
voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel, en van 
artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 oktober 1979 waarbij dele-
gatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden, 
hebben de BBI-inspecties te Brussel dezelfde territoriale bevoegdheid 
als de afdeling waarvan zij afhangen, zijnde de directies Brussel A en 
Brussel B.

Volgens artikel 2 van de voormelde beslissing van de Secretaris-gene-
raal van 19 oktober 1984 strekt de bevoegdheid van de directies Brussel 
A en Brussel B zich uit tot Brussel-Hoofdstad en tot het Nederlandse en 
het Franse taalgebied.

Hieruit volgt dat de BBI-inspecties waarvan de zetel in Brussel is 
gevestigd, steeds gemachtigd zijn op te treden in het Nederlandse taal-
gebied.

10. Het middel dat ervan uitgaat dat de in Brussel gevestigde BBI-
inspecties in beginsel niet gemachtigd zijn om in het Nederlandse taal-
gebied op te treden, kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot kosten.
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21 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : M. Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer De Bruyn.

N° 623

1o kamer — 21 november 2013
(F.12.0041.N)

InkomStenBeLaStInG. — PerSonenBeLaStInG. — DIverSe Inkom-
Sten. — oCCaSIoneLe wInSten en Baten. — normaaL BeHeer van een PrIvé-
vermoGen. — verkooP van een onroerenD GoeD.

Wanneer zowel de aankoop als de verkoop van een onroerend goed geen 
normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen zijn, is de bij de 
verkoop gerealiseerde meerwaarde het resultaat van die abnormale verrich-
tingen en integraal belastbaar op grond van artikel 90, 1o, WIB92, vermin-
derd met de kosten bedoeld in artikel 97 WIB92.  (1) (Art. 90, 1o, WIB92)

(BeLGISCHe Staat, mInISter van fInanCIën t. v. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. In voorliggende zaak dient Uw Hof zich uit te spreken over de vraag 
of de meerwaarde (149.334,19 EUR) die verweerders in het jaar 2004 hadden 
gerealiseerd ten gevolge van de verkoop van een gebouwencomplex dat 
zij in het jaar 1999 hadden aangekocht, volledig belastbaar is krachtens 
artikel 90, 1o WIB92.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. In het enig middel tot cassatie voert de eiser de schending aan van 
artikel 90, 1o WIB92, zoals toepasselijk voor het aanslagjaar 2005.

Het bestreden arrest zou volgens de eiser voormeld artikel hebben 
geschonden in de mate dat het heeft geoordeeld dat niet de meerwaarde 
die wordt gerealiseerd in het kader van een verkoop die buiten de 
limieten valt van het beheer van een privévermogen belastbaar is, maar 
enkel de winst of baten die dergelijke verrichting met zich mee brengt, 
hoewel het arrest oordeelde dat de aankoop van het goed evenmin kon 
worden beschouwd als het normaal beheer van een privévermogen.

Wanneer zowel de aankoop als de verkoop van het kwestieuze onroe-
rend goed niet binnen het normale beheer van een privévermogen valt, 
is de gehele verhoging van de intrinsieke waarde volgens de eiser toe te 
schrijven aan die verrichting en mitsdien belastbaar als winst of baat 
van die verrichting krachtens artikel 90, 1o WIB92. 

De volledige netto winst of baat, zijnde het verschil tussen de aankoop-
prijs en de verkoopprijs, rekening houdend met de daaraan verbonden 
kosten beoogd in artikel 97 WIB92, is volgens de eiser dan als divers 
inkomen belastbaar krachtens artikel 90, 1o WIB92. Immers, wanneer 

  (1) Zie concl. OM.
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zowel de aankoop als de verkoop buiten het normale beheer van het 
privévermogen vallen, is er volgens de eiser geen sprake meer van 
enerzijds een meerwaarde die deels intrinsiek zou zijn aan het goed en 
buiten de verrichtingen van de belastingplichtige is tot stand gekomen 
en anderzijds een meerwaarde die wel zou toe te schrijven zijn aan de 
verrichtingen van de belastingplichtige.

De eiser verwijst naar de rechtspraak van Uw Hof met betrekking 
tot de meerwaarde die tot stand komt bij een verkoop die buiten de 
grenzen van het beheer van het privévermogen valt. In een arrest van 
30 november 2006 oordeelde Uw Hof dat artikel 90, 1o WIB92 niet de meer-
waarde, die bij zulke verkoop tot stand komt, belast, maar enkel de 
winst of baten uit dergelijke verrichting  (1).

In een arrest van 6 november 2009 werd in dezelfde zin beslist  (2).
De eiser voert aan dat deze rechtspraak tot gevolg heeft dat het niet 

volstaat om het verschil tussen de aankoop- of beleggingswaarde en 
de verkoopwaarde van de betrokken goederen te belasten. De waarde-
stijging van de goederen kan evengoed voortkomen uit het normale 
beheer van het privévermogen. De som die voor de goederen ook zonder 
abnormale verrichting kon worden bekomen, is niet belastbaar krach-
tens artikel 90, 1o WIB92, waardoor bij de vaststelling van de belastbare 
grondslag de verkregen prijs moet worden verminderd met die som. 

De eiser wijst erop dat dit ertoe leidt dat de administratie een oorza-
kelijk verband dient aan te tonen tussen de gerealiseerde winst of baat 
en de verrichting die het normaal beheer van het vermogen te buiten 
gaat, opdat deze winst of baat belastbaar zou zijn krachtens artikel 90, 
1o WIB92.

De eiser benadrukt dat beide arresten betrekking hebben op het bedrag 
van de belastbare winst in geval van een verkoop van aandelen buiten het 
normaal beheer van privévermogen, en dat een onderscheid moet worden 
gemaakt met de hypothese van de speculatieve aankoop met het oog op 
latere verkoop. De eiser verwijst naar het arrest van 6 mei 2011 van Uw 
Hof, waarin Uw Hof besliste dat wanneer aandelen worden verworven 
met speculatief inzicht, de volledige opbrengst van die aandelen het 
resultaat van die speculatie is en als dusdanig integraal belastbaar is 
op grond van artikel 90, 1o WIB92, verminderd met de kosten bedoeld in 
artikel 97 WIB92  (3).

5. In hun memorie van antwoord merken de verweerders op dat zij 
het kwestieuze onroerend goed hebben aangekocht in 1999 en hebben 
verkocht in 2004, en dat de intrinsieke waarde van het goed tussen beide 
data zeker zal gestegen zijn.

Zij menen dat deze situatie verschilt met de feiten die aan de grond-
slag liggen van de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van Uw Hof van 
6 mei 2011  (4).

  (1) Cass. 30 november 2006, AR F.05.0066.F, AC 2006, nr. 614.
  (2) Cass. 6 november 2009, AR F.08.0059.F, arrest niet gepubliceerd.
  (3) Cass. 6 mei 2011, AR F.10.0050.N, AC 2011, nr. 307.
  (4) De aankoop van aandelen louter met speculatief inzicht.
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Volgens de verweerders is de volledige winst toe te wijzen aan de 
verrichting van verkoop indien aan- en verkoop met elkaar verweven 
zijn in één opgezette constructie. Dit is volgens hen het geval wanneer 
men aankoopt met het oog op de verkoop.

Volgens de verweerders was op het moment van de aankoop geen specu-
latief inzicht aanwezig, en ook het hof van beroep heeft zulk inzicht niet 
vastgesteld, maar enkel geoordeeld dat het geheel van aan- en verkoop 
niet kan worden beschouwd als het normaal beheer van privévermogen.

Vermits geen speculatief inzicht op het moment van de aankoop 
aanwezig was, dient de rechtsvraag volgens de verweerders te worden 
beantwoord in het licht van de hoger geciteerde arresten van Uw Hof van 
30 november 2006 en 6 november 2009, zodat enkel het deel van de meer-
waarde dat voortvloeit uit de verrichting zelf en niet het deel dat het 
gevolg is van de stijging van de intrinsieke waarde belastbaar is onder 
artikel 90, 1o WIB92. Het hof van beroep besliste volgens de verweerders 
dan ook terecht dat er geen winst voorlag die uit de verrichting zelf 
voortvloeide aangezien de administratie op geen enkel ogenblik heeft 
aangevoerd of aangetoond dat het onroerend goed werd verkocht aan 
een prijs die niet markconform is en niet overeenstemt met de werke-
lijke waarde ervan.

6. Artikel 90, 1o WIB92, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 2005, 
luidt als volgt :

“Diverse inkomsten zijn :
1o onverminderd het bepaalde in 8o, 9o en 10o, winsten of baten, hoe ook 

genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van 
een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting 
of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daarin niet begrepen 
normale verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit 
onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen (…)”.

Vóór 1962 konden meerwaarden op goederen slechts worden belast voor 
zover zij werden aangewend voor een beroepsbezigheid. Meerwaarden 
die werden gerealiseerd door het loutere beheer van het privévermogen 
ontsnapten aan iedere belastingheffing. Opdat een meerwaarde kon 
worden belast, diende te worden aangetoond dat zij het resultaat was 
van een geheel van handelingen die genoegzaam veelvuldig en onderling 
verbonden zijn om een voortdurende en gewone beroepsbezigheid uit te 
maken  (1).

Met de Wet van 20 november 1962 trad de wetgever op en voerde hij de 
bepaling in die men in artikel 90, 1o WIB92 terugvindt. Hij achtte het 
immers onlogisch dat bijzonder lucratieve operaties aan de belasting 
ontsnapten om de enkele reden dat zij zich slechts één keer voordeden. 
Inkomsten uit operaties die een bezigheid vormden zouden belastbaar 

  (1) Cass. 15 januari 1963, Pas. 1963, 568 ; Cass. 23 maart 1965, Pas. 1965, 779 ; Cass. 23 april 
1968, Pas. 1968, 1005 en JDF 1961, 5 ; Cass. 24 september 1968, Pas. 1969, 100 ; Cass. 6 mei 1969, 
Pas. 1969, 803). De afdoende frequentie van de verrichtingen was — en is — een conditio 
sine qua non om de opbrengsten die eruit voortvloeien als beroepsinkomsten te kunnen 
belasten (L. keLL, “De belastbaarheid van meerwaarden op aandelen in de personenbe-
lasting”, TFR 2005, p. 630, nr. 4).
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blijven als beroepsinkomsten uit een winstgevende bezigheid, terwijl 
inkomsten uit operaties die geen bezigheid uitmaakten voortaan zouden 
worden belast op basis van de nieuwe bepaling  (1). 

7. Artikel 90, 1o WIB92 heeft een zeer ruime strekking en treft alle 
inkomsten die buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid 
worden verkregen en voortkomen uit enige prestatie, verrichting of 
speculatie of uit diensten bewezen aan derden. Enkel de inkomsten die 
voortkomen uit de normale verrichtingen van beheer van een privé-
vermogen, bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en 
roerende voorwerpen, worden uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied 
van artikel 90, 1o WIB92 gesloten.

Artikel 90, 1o WIB92 is van toepassing op meerwaarden die voortvloeien 
uit speculatieve verrichtingen. In een arrest van 6 mei 1988 oordeelde Uw 
Hof dat speculatie onder meer bestaat in het kopen van goederen met 
het risico van verlies, maar met de verwachting om winst te maken 
bij de stijging van de marktprijs  (2). Het speculatief karakter van een 
verrichting moet worden afgeleid uit een geheel van elementen en niet 
uit het eenvoudige feit van gerealiseerde winsten  (3).

Niettemin is het toepassingsgebied van artikel 90, 1o WIB92 niet 
beperkt tot de meerwaarden die uit speculatieve verrichtingen voort-
vloeien. Het gebrek aan speculatieve intenties belet niet dat er belast-
baarheid is als diverse inkomsten, vermits er sprake kan zijn van een 
niet-speculatieve verrichting die valt buiten het normaal beheer van 
een privévermogen  (4).

Verrichtingen kunnen slechts kaderen in het normale beheer van een 
in artikel 90, 1o WIB92 bedoeld privévermogen wanneer aan twee voor-
waarden is voldaan : (i) de verrichtingen hebben betrekking op onroe-
rende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen, d.w.z. 
op de in de wet bepaalde goederen die normaal van een privévermogen 
deel uitmaken en (ii) de verrichtingen zijn handelingen die een goede 
huisvader gewoonlijk stelt om dit vermogen te doen aangroeien of te 
behouden  (5)8. Over de interpretatie van artikel 90, 1o WIB92, en meer 
bepaald over de draagwijdte van de begrippen “winst of baten” die 
“voortkomen” uit enige prestatie, verrichting of speculatie, sprak Uw 
Hof zich uit in een arrest van 30 november 2006. 

Hoewel dit arrest betrekking heeft op een verkoop van aandelen, geldt 
het standpunt van Uw Hof ook voor het bepalen van de belastbare meer-
waarde bij de verkoop van onroerende goederen die de grenzen van het 
normaal beheer van een privévermogen overschrijdt.

  (1) Parl. St., Kamer 1961-62, verslag ParISIS en DetIèGe, 264/42, 103-105.
  (2) Cass. 6 mei 1988, AR F.1525.N, AC 1987-88, nr. 557, Pas. 1988, nr. 557 ; zie ook Cass. 18 

mei 1977, Pas. 1977, I, 957, Bull.Bel. afl. 572, 607 en A. tIBerGHIen, Handboek voor Fiscaal 
Recht 2012-2013, Mechelen, Kluwer, 2012, 277.

  (3) Cass. 17 januari 1975, Pas. 1975, 508, AC 1975, 549.
  (4) Zie vb. Brussel 31 januari 2007, FJF 2007, 599 ; E. SmetS, “Recente ontwikkelingen 

inzake de problematiek van de interne privé meerwaarden”, Fiscaal praktijkboek 2008-
2009 Directe belastingen, Mechelen, Kluwer, 2008, 294.

  (5) COM IB 1992, nr. 90/5.2 ; L. keLL, “Artikel 90, 1° WIB1992 : verkoop tegen marktcon-
forme prijs”, noot onder Antwerpen 22 november 2011, TFR 2012, 389, nr. 2.
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In dat arrest oordeelde Uw Hof dat artikel 90, 1o WIB92 niet de volle-
dige meerwaarde belast die tot stand komt bij de verkoop buiten de 
grenzen van het beheer van het privévermogen, maar enkel de winsten 
of baten voortvloeiend uit een in die bepaling bedoelde verrichting  (1).

De abnormale prestatie, verrichting of speculatie is het belastbaar 
feit, zodat de meerwaarde slechts belastbaar is in de mate dat zij met de 
abnormale prestatie, verrichting of speculatie een oorzakelijk verband 
vertoont. In zoverre de meerwaarde daarentegen het gevolg is van een 
normaal beheer van het privé-vermogen, is deze op grond van artikel 90, 
1o WIB92 niet belastbaar  (2)

Aangezien artikel 90, 1o WIB92 uitsluitend de winst of de baten viseert 
die voortkomen uit een abnormale verrichting, kunnen waardestijgingen 
die reeds bestonden vóór die verrichtingen niet worden belast  (3).

Advocaat-generaal Henkes stelde in zijn conclusie bij dat arrest het 
volgende omtrent de draagwijdte van artikel 90, 1o WIB92  (4) :

“(…) Au vu des articles 90, 1o et 97 C.I.R. 92 en cause, des travaux prépa-
ratoires y relatifs, et l’économie du régime fiscal relatif à cette impo-
sition particulière d’un revenu qui n’est ni professionnel ni le résultat 
d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé constitué de biens 
immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers (ce résultat 
n’étant, de par la loi, pas non plus un ‘revenu divers’), ce qui est visé, 
en qualité de revenus ‘divers’, c’est les ‘bénéfices’ ou ‘profits’ qui ‘résul-
tent’, soit donc qui sont le résultat positif, de l’opération hors gestion 
normale du patrimoine privé.”.

Vrije vertaling :
“(…) Overeenkomstig de artikelen 90,1o en 97 WIB 1992, de voorberei-

dende werken die daarop betrekking hebben, en de doelstelling van het 
fiscaal regime van deze bijzondere belasting van een inkomen dat noch 
beroepsmatig is, noch het resultaat is van een normaal beheer van privé-
vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en 
roerende goederen (hetgeen overeenkomstig de wet geen ‘divers inkomen’ 
uitmaakt), worden als ‘divers’ inkomen aangemerkt, de ‘winsten’ of 
‘baten’ die ‘voortkomen’, die bijgevolg het positieve resultaat zijn, van 
de operatie buiten het normaal beheer van privé-vermogen”.

9. De oplossing van het arrest van Uw Hof van 30 november 2006 werd 
voordien reeds in de doctrine verdedigd  (5). 

  (1) Cass. 30 november 2006, AR F.05.0066.F, Pas. 2006, nr. 614, AC 2006, nr. 614, Fisc. Act. 
2006, 43/5, FJF 2007, 342, JDF 2007, 162, RGCF 2007, 40, TFR 2007, 189, noot L. keLL.

  (2) Zie o.m. T. afSCHrIft, “Le mode de calcul du bénéfice imposable à titre de 
revenus divers en cas de cession d’actif comportant une plus-value”, noot onder Cass. 
30 november 2006, RGCF 2007, 46, nr. 7.

  (3) L. keLL, “Een letterlijke toepassing van artikel 90, 1° WIB1992”, TFR 2007, 194, 
nr. 3.

  (4) Pas. 2006, p. 2519 e.v.
  (5) M. BaLtUS, “La base imposable des cotisations établies sur le résultat d’opérations 

non spéculatives mais sortant du cadre de la gestion normale du patrimoine privé”, JDF 
2004, (198) 201-203.
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Het arrest van Uw Hof van 30 november 2006 kreeg navolging in de 
rechtspraak  (1)

Uw Hof hernam dit standpunt in latere arresten  (2).
10. Het weze opgemerkt dat de wetgever in 2008, voor wat meerwaarden 

op aandelen betreft, de regel wijzigde. Op grond van artikel 90, 9o WIB92, 
dat geldt vanaf aanslagjaar 2010, zijn meerwaarden op aandelen immers 
belastbaar wanneer ze zijn verwezenlijkt naar aanleiding van de over-
dracht onder bewarende titel van die aandelen buiten het uitoefenen van 
een beroepswerkzaamheid, daaronder niet begrepen normale verrich-
tingen van beheer van een privévermogen.

11. De precieze draagwijdte van het arrest van Uw Hof van 30 november 
2006 moet goed voor ogen worden gehouden.

De regel die het arrest verwoordt is immers niet toepasselijk in geval 
van een speculatieve aankoop met het oog op latere verkoop. In dat geval 
moet worden aangenomen dat als winst uit speculatie het positieve 
verschil dient te worden belast tussen wat bij de aankoop werd “ingezet” 
en wat bij de verkoop werd bekomen, onder aftrek van de in artikel 97 
WIB92 beoogde kosten. De verhoging van de intrinsieke waarde die het 
goed zou hebben verkregen na de aankoop, komt in dat geval immers 
voort van de speculatie zodat deze verhoging niet in mindering mag 
worden gebracht bij de berekening van de winst uit speculatie die krach-
tens artikel 90, 1o WIB92 belastbaar is  (3).

Uw Hof besliste in die zin in een arrest van 6 mei 2011, waarin het 
oordeelde dat de aankoop van aandelen een prestatie, verrichting of 
speculatie in de zin van artikel 90, 1o WIB92 kan zijn, indien die aankoop 
niet valt onder de normale verrichtingen van beheer van een privé-
vermogen en dat wanneer aandelen worden verworven met speculatief 
inzicht, de volledige opbrengst van die aandelen het resultaat zal zijn 
van die speculatie en als dusdanig integraal belastbaar is op grond van 
artikel 90, 1o WIB92, verminderd met de kosten bedoeld in artikel 97 
WIB92  (4).

Deze rechtspraak is mutatis mutandis ook toepasselijk op de specu-
latieve aankoop van andere goederen dan aandelen, zoals in casu een 
gebouwencomplex.

12. Auteur kell stelde de vraag of de oplossing die uw Hof in het arrest 
van 6 mei 2011 heeft aangenomen m.b.t. de hypothese van een speculatieve 
aankoop met het oog op een latere verkoop, eveneens moet worden toege-

  (1) Brussel 31 januari 2007, FJF 2007, 2007/188 ; Brussel 13 september 2007, Fisc.Act. 2007, 
afl. 38, 5, RABG 2008, 543 ; Brussel 26 juni 2008, FJF 2009, 2009/8 ; Bergen 19 september 2008, 
Fiscoloog 2008, afl. 1131, 7-10 ; Brussel 2 oktober 2008, FJF 2009/168 ; Antwerpen 25 november 
2008, FJF 2009, 2009/169 ; Brussel 27 november 2008, TFR 2009, 524 ; Brussel 9 januari 2009, 
RGCF 2009, 231 ; Antwerpen 18 januari 2011, FJF 2012, 44 ; zie ook A. tIBerGHIen, Handboek 
voor Fiscaal Recht 2012-2013, Mechelen, Kluwer, 2012, 315.

  (2) Cass. 30 april 2009, AR F.07.0116.F, Pas. 2009, 1066, FJF 2010/221, 893, JLMB 2010, 157 ; 
Cass. 6 november 2009, AR F.08.0059.F, arrest niet gepubliceerd ; Cass. 15 april 2010, AR 
F.09.0049.N, arrest niet gepubliceerd ; zie hierover B. ameye, “Cassatie bevestigt : belast-
bare grondslag bij verkoop aandelen is niet hele meerwaarde”, Fisc.Act. 2010, afl. 17, 6-9.

  (3) Zie vb. L. keLL, “Een letterlijke toepassing van artikel 90, 1° WIB92”, TFR 2007, 
194, nr. 5.

  (4) Cass. 6 mei 2011, AR F.10.0050.N, AC 2011, nr. 307.
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past op de hypothese van de abnormale aankoop. Met andere woorden, is 
de volledige opbrengst die het resultaat is van de abnormale aankoop als 
dusdanig integraal belastbaar op grond van artikel 90, 1o WIB92 ?

Deze vraag dient m.i. positief te worden beantwoord. Immers, er is 
geen reden voorhanden om een artificieel onderscheid te maken tussen 
enerzijds de hypothese van de speculatieve aankoop en anderzijds de 
hypothese van de abnormale aankoop, nu het in beide gevallen gaat om 
een aankoop die buiten het normaal beheer van een privévermogen valt. 
In de praktijk worden vanuit deze optiek de woorden “speculatieve” 
verrichting of “abnormale” verrichting overigens door elkaar gebruikt.

In beide gevallen vertoont de volledige opbrengst van de verkoop die op de 
speculatieve of abnormale aankoop volgt, alleszins een oorzakelijk verband 
met de speculatieve of abnormale aankoop. In beide gevallen is de volle-
dige opbrengst van de verkoop dan ook belastbaar op grond van artikel 90, 
1o WIB92, verminderd met de kosten bedoeld in artikel 97 WIB92  (1).

13. In voorliggende zaak hebben de appelrechters geoordeeld dat de 
kwestieuze aankoop van het gebouwencomplex, volledig gefinancierd 
met een lening en een kredietopening, gevolgd door een verkoop waarbij 
een niet geringe meerwaarde wordt gerealiseerd, niet kan worden 
beschouwd als het normaal beheer van een privévermogen.

Niettemin oordelen de appelrechters dat ook in zulk geval enkel de 
“winst” kan worden belast, en niet de meerwaarde die wordt gerealiseerd 
in het kader van de verkoop. De appelrechters menen dat er “geen oorza-
kelijk verband [bestaat] tussen de gerealiseerde meerwaarde en enige 
verrichting die het normaal beheer van het vermogen te buiten gaat 
wanneer deze meerwaarde overeenstemt met de reële waarde van het 
goed, d.i. de marktwaarde ervan”, zodat “er (...) geen wettelijke grond-
slag [bestaat] om de meerwaarde deels dan wel volledig te belasten”. 
Aangezien “de administratie op geen enkel ogenblik heeft aangevoerd 
of aangetoond dat het onroerend goed werd verkocht aan een prijs die 
niet marktconform is en niet overeenstemt met de werkelijke waarde 
ervan”, oordeelden de appelrechters dat de gevestigde aanslag strijdig is 
met artikel 90, 1o WIB92.

Door enerzijds te oordelen dat het geheel van aan- en verkoop van 
het gebouwencomplex het normale beheer van het privévermogen over-
stijgt en anderzijds te oordelen dat enkel de winst die de verkoop met 
zich brengt, en niet de gerealiseerde meerwaarde, belastbaar is op grond 
van artikel 90, 1o WIB92 schenden de appelrechters artikel 90, 1o WIB92. 
Wanneer zowel de aan- als de verkoop van een onroerend goed een abnor-
maal karakter heeft, dient immers het positieve verschil te worden 
belast tussen wat bij de aankoop werd “ingezet” en wat bij de verkoop 
werd bekomen, onder aftrek van de in artikel 97 WIB92 beoogde kosten.

Het enig middel komt mij dan ook gegrond voor.

  (1) Anders : L. keLL, “Artikel 90, 1° WIB92 : verkoop tegen marktconforme prijs”, 
noot onder Antwerpen 22 november 2011, TF. 2012, 390, nr. 3 : “(…) Bij de toepassing van 
artikel 90,1° WIB 1992 zou dus een onderscheid moeten worden gemaakt tussen specula-
tieve meerwaarden en meerwaarden die resulteren uit niet normale daden van beheer. 
Het spreekt voor zich dat het in de praktijk uitermate moeilijk is om dit onderscheid 
te maken”.
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BeSLUIt : Vernietiging.

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 22 november 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 30 mei 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Middel

4. Het hier toepasselijke artikel 90, 1o, WIB92, bepaalt : “Diverse inkom-
sten zijn, onverminderd het bepaalde in 8o, 9o en 10o, winst of baten, hoe 
ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen 
van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrich-
ting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daaronder niet 
begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen 
bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende 
voorwerpen”.

Wanneer zowel de aankoop als de verkoop van een onroerend goed geen 
normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen zijn, is de bij 
de verkoop gerealiseerde meerwaarde het resultaat van die abnormale 
verrichtingen en integraal belastbaar op grond van artikel 90, 1o, WIB92, 
verminderd met de kosten bedoeld in artikel 97 WIB92.

5. De appelrechters oordelen dat :
— de aankoop door de verweerders van een gebouwencomplex, volledig 

gefinancierd met een lening en een kredietopening, gevolgd door een 
verkoop waarbij een niet geringe meerwaarde wordt gerealiseerd, niet 
kan worden beschouwd als het normaal beheer van een privé-vermogen ;

— artikel 90, 1o, WIB92 niet de meerwaarde belastbaar stelt die wordt 
gerealiseerd in het kader van een verkoop die buiten de limieten valt 
van het normaal beheer van een privé-vermogen, maar enkel de winst of 
de baten die dergelijke verrichting met zich mee brengt.

6. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters artikel 90, 1o, 
WIB92.

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

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

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

21 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn, de heer Vandebergh (bij de 
balie te Hasselt), de heer Smeets (bij de balie te Hasselt) en de heer Boes 
(bij de balie te Hasselt).

N° 624

1o kamer — 21 november 2013
(F.12.0133.N)

InkomStenBeLaStInG. — PerSonenBeLaStInG. — DIverSe Inkom-
Sten. — oCCaSIoneLe wInSten en Baten. — normaaL BeHeer van een PrIvé-
vermoGen. — verkooP van een onroerenD GoeD.

De algemene bewoordingen waarin artikel 90, 1o, WIB92 is gesteld, brengen 
met zich mee dat het aankopen, verbouwen en vervolgens verkopen van 
onroerende goederen een daarin bedoelde verrichting kan zijn ; wanneer deze 
verrichting geen normale verrichting van beheer van een privé-vermogen is, 
is de bij de verkoop gerealiseerde meerwaarde integraal belastbaar op grond 
van artikel 90, 1o, WIB92, verminderd met de kosten bedoeld in artikel 97 
WIB92. (Art. 90, 1o, WIB92)

(D. e.a. t. BeLGISCHe Staat, mInISter van fInanCIën)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 28 februari 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 30 mei 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.
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III. BeSLISSInG van Het Hof

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

Tweede middel

3. Artikel 90, 1o, WIB92, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat 
diverse inkomsten zijn, onverminderd het bepaalde in 8o, 9o en 10o, winst 
of baten hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het 
uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige pres-
tatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daar-
onder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-
vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en 
roerende voorwerpen.

De algemene bewoordingen waarin artikel 90, 1o, WIB92 is gesteld, brengen 
met zich mee dat het aankopen, verbouwen en vervolgens verkopen van 
onroerende goederen een daarin bedoelde verrichting kan zijn.

Wanneer deze verrichting geen normale verrichting van beheer van 
een privé-vermogen is, is de bij de verkoop gerealiseerde meerwaarde 
integraal belastbaar op grond van artikel 90, 1o, WIB92, verminderd met 
de kosten bedoeld in artikel 97 WIB92.

4. De appelrechters die oordelen dat de volledige opbrengst die de eisers 
konden opstrijken niet anders kan dan voortvloeien uit de beschreven 
abnormale verrichtingen en dat de volledige meerwaarde bijgevolg 
belastbaar is, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

21 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer 
van Eeckhoutte.

N° 625

1o kamer — 21 november 2013
(F.12.0204.N)

1o InkomStenBeLaStInG. — aanSLaGProCeDUre. — wIJZIGInG Door 
De aDmInIStratIe van een aanGIfte. — kennISGevInG van De BeSLISSInG tot 
taXatIe. — motIverInGSvereISte.

2o InkomStenBeLaStInGen. — PerSonenBeLaStInG. — BeroePSIn-
komSten. — StoPZettInGSverGoeDInGen. — BeLaStBaarHeID.

1o De kennisgeving van de beslissing tot taxatie waarin de inhoud van het 
bericht van wijziging wordt herhaald, is afdoende gemotiveerd in de gevallen 
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waarin de belastingplichtige in zijn antwoord op het bericht van wijziging 
van aangifte een standpunt heeft ingenomen dat diametraal staat tegenover 
het standpunt dat de administratie vertolkt in het bericht van wijziging van 
aangifte en dit standpunt van de belastingplichtige reeds werd weerlegd 
door de in het bericht van wijziging van aangifte opgegeven redenen  (1). 
(Art. 346, vijfde lid, WIB92)

2o Om op grond van artikel 31, tweede lid, 3o, WIB92, belastbaar te zijn als een 
vergoeding verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van 
de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, volstaat het dat 
er een onlosmakelijk verband bestaat tussen de betaalde vergoeding en de 
vroegere beroepswerkzaamheid, zonder dat vereist is dat de werknemer zijn 
recht op de vergoeding put uit de arbeidsovereenkomst (1). (Art. 31, eerste 
lid, en tweede lid, 3o, WIB92)

(BeLGISCHe Staat, mInISter van fInanCIën t. v. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

eerSte mIDDeL.

1. Indien de administratie de aangegeven inkomsten en andere gege-
vens welke de belastingplichtige heeft vermeld in zijn aangifte dan wel 
schriftelijk heeft erkend, meent te moeten wijzigen, stelt de admini-
stratie, vooraleer de aanslag te vestigen, de belastingplichtige, over-
eenkomstig artikel 346, eerste lid, WIB92, in kennis van de inkomsten 
en andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die 
welke zijn aangegeven of schriftelijk erkend, en vermeld zij de redenen 
die naar haar oordeel de wijziging rechtvaardigen.

Overeenkomstig artikel 346, derde lid, WIB92, kan de belastingplich-
tige schriftelijk zijn opmerkingen inbrengen binnen de termijn van een 
maand na de verzending van dat bericht van wijziging.

Krachtens artikel 346, laatste lid, WIB92 stelt de administratie de 
belastingplichtige ten laatste de dag van de vestiging van de aanslag, bij 
ter post aangetekende brief in kennis van de opmerkingen die hij schrif-
telijk heeft gemaakt overeenkomstig het derde lid van dit artikel, en 
waarmee de administratie geen rekening heeft gehouden, met vermel-
ding van de motieven die haar beslissing rechtvaardigen. 

2. De “kennisgeving van de beslissing tot taxatie” is bedoeld om de 
belastingplichtige meer waarborgen te bieden door hem uit te leggen 
waarom de administratie het standpunt van de belastingplichtige niet 
kan bijtreden  (2).

3. Eisers voeren in het eerste middel aan dat de administratie in 
onderhavige zaak niet voldaan heeft aan haar verplichting tot “weder-
antwoord” op de opmerkingen van de belastingplichtige, nu zij louter de 
inhoud van haar bericht van wijziging zou hebben herhaald in de kennis-
geving van de beslissing tot taxatie en aldus slechts de redenen zou 

  (1) Zie concl. OM.
  (2) Parl. St., Senaat, 1999-2000, nr. 2-443/2 ; JVD, “‘Kennisgeving beslissing taxatie’ : 

wat moet erin staan ?”, Fiscoloog 2010, nr. 1222, 3.
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hebben opgegeven die een wijziging van de inkomsten van de aangifte 
rechtvaardigen.

Het bestreden arrest zou bijgevolg onwettig hebben beslist dat de 
administratie aldus voldaan heeft aan de opgelegde verplichting tot 
motiveren van de kennisgeving van de beslissing tot taxatie vermits op 
die manier niet de redenen worden opgegeven waarom de administratie 
geen rekening houdt met de door eisers gemaakte opmerkingen  (1).

4. Zoals de feitenrechter soeverein oordeelt of een bericht tot wijzi-
ging van de aangifte afdoende met redenen werd omkleed, oordeelt de 
bodemrechter eveneens onaantastbaar in feite of de kennisgeving van de 
beslissing tot taxatie van de administratie, conform artikel 346, laatste 
lid, WIB92, afdoend is gemotiveerd, en met name een weergave bevat van 
de opmerkingen die de belastingplichtige schriftelijk heeft gemaakt, en 
waarmee de administratie geen rekening heeft gehouden, met vermel-
ding van de motieven die haar beslissing rechtvaardigen  (2).

Uw Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten en omstandigheden die 
hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of 
die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord  (3). 

5. Zoals verweerder in cassatie in zijn memorie van antwoord stelt, 
kan, anders dan het middel aanvoert, de letterlijke weergave van de 
inhoud van het bericht van wijziging in de kennisgeving van de beslis-
sing tot taxatie aanvaard worden als motivering in het kader van 
artikel 346, laatste lid, WIB92, wanneer dat bericht van wijziging effec-
tief een antwoord inhoudt op de opmerkingen van de belastingplichtige 
op het bericht van wijziging.

De redenen die een wijziging van de inkomsten van de aangifte recht-
vaardigen, kunnen m.a.w. tevens gelden als redenen die een antwoord 
verschaffen op de opmerkingen van de belastingplichtige tegen de gewij-
zigde aangifte. Niets verhindert de administratie immers om in het 
bericht van wijziging reeds vooruit te lopen op de te verwachten kritiek 
van de belastingplichtige. 

In onderhavige zaak was de administratie, naar aanleiding van een 
voorafgaande vraag om inlichtingen, reeds op de hoogte van het feit 
dat eerste eiser een niet-concurrentievergoeding had verkregen van zijn 
voormalige werkgever en dat hij deze vergoeding wenste aan te geven als 
diverse inkomsten. Op basis van die inlichtingen kon de administratie 
in het bericht van wijziging reeds anticiperen op de mogelijke kritiek 
van de belastingplichtige. 

Indien het antwoord van de belastingplichtige geen nieuwe elementen 
oplevert waarover de administratie zich in het bericht van wijziging nog 
niet heeft uitgesproken, dan staat het de administratie vrij om zich in 
de kennisgeving van de beslissing tot taxatie te beperken tot het zonder 

  (1) Schending van artikel 346, laatste lid, WIB92.
  (2) Cf. m.b.t. het bericht van wijziging, zie o.m. Cass. 14 januari 2011, AR F.09.0157.N, 

AC 2011, nr. 41 ; Cass. 15 mei 2003, AC 2003, nr. 297 ; Cass. 27 maart 1997, AC 1997, nr. 168 ; 
Cass. 28 januari 1994, AC 1994, nr. 55 ; Cass. 12 mei 1989, AC 1988-89, nr. 522.

  (3) Vgl. m.b.t. het bericht van wijziging, Cass. 14 januari 2011, AR F.09.0157.N, AC 
2011, nr. 41.
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meer herhalen van de reeds in het bericht van wijziging ontwikkelde 
argumentatie. De overname van de inhoud van het bericht van wijziging 
volstaat in dat geval nu het de belastingplichtige toestaat zijn verdedi-
ging op te bouwen.

In zoverre het eerste middel aanvoert dat de kennisgeving van een 
beslissing tot taxatie niet afdoend gemotiveerd kan zijn wanneer het 
zich beperkt tot het louter herhalen van de inhoud van het bericht van 
wijziging, en aldus slechts de weergave kan bevatten van de redenen die 
een wijziging van de inkomsten van de aangifte rechtvaardigen, faalt het 
derhalve naar recht, nu een bericht van wijziging wel degelijk reeds een 
(anticipatief) antwoord kan inhouden op de opmerkingen die de belas-
tingplichtige maakt op het bericht van wijziging, hetgeen in feite wordt 
beoordeeld.

6. Het bestreden arrest oordeelt dat de administratie op afdoende wijze 
heeft geantwoord op de opmerkingen van eisers door de inhoud van het 
bericht van wijziging van aangifte op quasi identieke wijze te herhalen 
in de kennisgeving van de beslissing tot taxatie, gelet op het feit dat al 
deze opmerkingen reeds in het bericht van wijziging waren weerlegd :

“Indien, zoals te dezen, het standpunt van de (eisers) reeds werd weer-
legd door de in (…) het bericht van wijziging van aangifte opgegeven 
redenen voor wijziging, dan is tegen deze werkwijze geen bezwaar. De 
(eisers) hebben in hun antwoord op het bericht van wijziging van aangifte 
een standpunt ingenomen, een interpretatie van de wet gehuldigd die 
gewoon diametraal staan tegenover die weergegeven in het bericht van 
wijziging van aangifte”  (1).

Op grond van deze vaststellingen hebben de appelrechters wettig 
kunnen oordelen dat het litigieus bericht voldeed aan de door artikel 346, 
laatste lid, WIB92, gestelde motiveringsvereisten.

7. Verweerder wijst er bovendien terecht op dat de kennisgeving van 
de beslissing tot taxatie zich bovendien niet beperkte tot het louter 
herhalen van de inhoud van het bericht van wijziging. 

Het middel gaat aldus uit van een verkeerd feitelijk uitgangspunt, 
zodat het in zoverre feitelijke grondslag mist. 

Na te hebben vastgesteld “dat de administratie om de hieronder 
aangehaalde redenen meent de inkomsten en andere gegevens geheel 
te moeten behouden die zij heeft vermeld in haar bericht van wijziging 
van 09/01/2008”, benadrukt de administratie dat “De Commentaar van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 nr. 31/18/3 en het antwoord 
van de Minister van Financiën op een vraag van mevrouw PIETERS 
duidelijk zijn, de vergoedingen wegens niet-concurrentiebeding worden 
fiscaal als opzeggingsvergoedingen aangemerkt”.  (2)

Nu de administratie aldus uitging van de opvatting dat de niet-concur-
rentievergoeding fiscaal als opzeggingsvergoeding moet worden aange-
merkt, hoefde zij niet dieper in te gaan op het verweer van de belasting-
plichtige dat een dergelijke niet-concurrentievergoeding sociaalrechtelijk 
niet als loon kan worden aangemerkt. Dit verweer was wegens het door 

  (1) Bestreden arrest, folio 1197, vierde alinea.
  (2) Eigen onderlijning.
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de administratie ingenomen standpunt immers niet meer ter zake 
dienend zodat hierop niet meer diende te worden geantwoord.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.

tweeDe mIDDeL

8. Het tweede middel legt Uw Hof de vraag voor of de niet-concur-
rentievergoeding die wordt betaald in uitvoering van een niet-concur-
rentiebeding afgesloten na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
gekwalificeerd kan worden als een opzeggingsvergoeding die belastbaar 
is als bezoldiging overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 3o, WIB92, dan 
wel een divers inkomen betreft in de zin van artikel 90, 1o WIB92. 

Eisers voeren aan dat wanneer partijen geen concurrentiebeding in 
de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen en zij na beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst een niet-concurrentieovereenkomst sluiten 
waarbij aan de vroegere werknemer, als tegenprestatie voor zijn verbin-
tenis zijn vroegere werkgever geen concurrentie aan te doen, een vergoe-
ding wordt toegekend, het recht op deze vergoeding, in zoverre het geen 
verdoken vergoeding voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
betreft, geen opbrengst is van zijn arbeid en evenmin wordt toegekend 
uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het 
beëindigen van de vroeger bestaande arbeidsovereenkomst, maar wel 
ingevolge de latere niet-concurrentieovereenkomst. Deze vergoeding is 
dan de tegenprestatie voor de ex-werknemer voor de afstand van zijn 
persoonlijk recht dat tot zijn privé-patrimonium behoort, met name 
de vrijheid te arbeiden, zoals voorzien in het decreet d’Allarde, volgens 
hetwelk een werknemer vrij over zijn opgedane kennis en ervaring kan 
beschikken na het beëindigen van de vroeger bestaande arbeidsovereen-
komst. 

Het bestreden arrest zou bijgevolg niet wettig hebben beslist dat de 
niet-concurrentievergoeding van 1.260.000 EUR, die door eisers als divers 
inkomen was aangegeven, belastbaar is als bezoldiging op grond van 
de artikelen 23, 4o en 31, eerste en tweede lid, 3o, WIB92, nu die niet-
concurrentievergoeding haar doorslaggevende oorzaak niet vindt in de 
beëindigde arbeidsovereenkomst, maar in de aangegane niet-concur-
rentieovereenkomst, zonder dewelke er geen enkele aanspraak op een 
dergelijke vergoeding zou bestaan.

9. Krachtens artikel 31, eerste lid, WIB92, omvatten de bezoldigingen 
van werknemers, alle beloningen die voor de werknemer de opbrengst 
zijn van arbeid in dienst van een werkgever.

Overeenkomstig artikel 31, tweede lid, sub 1, WIB92, behoren daartoe 
inzonderheid de wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, 
vergoedingen en alle andere soortgelijke beloningen, met inbegrip van 
fooien en toelagen die, zelfs toevallig, uit hoofde of naar aanleiding van 
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid op enige andere wijze worden 
verkregen dan als terugbetaling van eigen kosten aan de werkgever.

Luidens artikel 31, tweede lid, sub 3, WIB92, behoren daartoe ook de 
vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten 
van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.
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10. Opdat een voordeel als bezoldiging belastbaar zou zijn, moet dit 
voordeel dus uit hoofde, ter gelegenheid of naar aanleiding van het 
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden verkregen, waarbij een 
onrechtstreeks oorzakelijk verband volstaat. Ik kan terzake verwijzen 
naar mijn conclusie bij de arresten van Uw Hof van 23 november 2012, in 
de zaken F.11.0009 en F.11.0013.N, AC 2012, nr. 632.

Auteur HUYSMAN kan worden gevolgd waar hij stelt dat “de uitdruk-
king ‘ter gelegenheid van’ impliceert dat het voordeel geen directe 
opbrengst van de dienstbetrekking moet zijn ; het hoeft niet te gelden 
als prijs voor de geleverde arbeid. Het volstaat dat de oorsprong van het 
ontvangen voordeel in het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid ligt, 
dat de beroepsmatige werkzaamheid de determinerende oorzaak is”  (1).

Het begrip “bezoldiging” in artikel 31 WIB92 beperkt zich aldus niet tot 
vergoedingen en voordelen waarop de werknemer recht heeft op grond 
van zijn arbeidsovereenkomst.

Richtinggevend bij de kwalificatie van een vergoeding als bezoldiging 
is dus de oorzaak van de vergoeding of m.a.w. de beweegredenen van het 
uitbetalen van de vergoeding  (2).

11. Vergoedingen verkregen uit hoofde, ter gelegenheid of naar aanlei-
ding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeids-
overeenkomst, zijn in beginsel als bezoldiging belastbaar aangezien de 
beroepswerkzaamheid de doorslaggevende oorzaak is van die vergoe-
dingen.

Zo moet een niet-concurrentievergoeding, zijnde een vergoeding die 
door de voormalige werkgever wordt betaald aan een ex-werknemer 
voor de naleving van een niet-concurrentiebeding, als een belastbare 
bezoldiging worden aangemerkt, in de mate dat het concurrentiebeding 
betrekking heeft op de kennis en ervaring die de werknemer heeft opge-
daan bij zijn werkgever. Het causale verband tussen die vergoeding en de 
uitgeoefende beroepswerkzaamheid kan in dat geval bezwaarlijk worden 
ontkend nu de specifieke beroepsactiviteit ontegensprekelijk de reden 
vormt van het bestaan en afsluiten van dat niet-concurrentiebeding.

Zoals verweerder stelt in de memorie van antwoord, speelt het 
hierbij geen enkele rol of de betaling van de niet-concurrentiever-
goeding zijn grondslag vindt in een niet-concurrentiebeding dat was 
opgenomen in de arbeidsovereenkomst zelf, dan wel in een niet-
concurrentieovereenkomst gesloten na het stopzetten of beëindigen 
van de arbeidsovereenkomst. In beide gevallen is er tussen de betaling 
van die vergoeding en de vroegere beroepswerkzaamheid een onlos-
makelijk verband voorhanden. Zonder de stopgezette beroepswerk-
zaamheid zou het afsluiten van een niet-concurrentieovereenkomst 
immers zonder voorwerp zijn.

  (1) S. HUySman, “Het fiscaal regime van ontvangsten uit onverschuldigde betaling en 
van opbrengsten uit strafbare of andere ongeoorloofde verrichtingen”, TFR 1996, afl. 146, 
323.

  (2) S. De raeDt, “De niet-concurrentievergoeding voor bestuurders in het kader van 
de overdracht van de onderneming : geen beroepsinkomen, wel divers inkomen, even-
tueel onbelast”, TFR 2007, 659.
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De betaling van een niet-concurrentievergoeding aan een ex-werk-
nemer, als tegenprestatie voor zijn verbintenis zijn vroegere werkgever 
met zijn bij die werkgever opgedane ervaring en kennis geen concur-
rentie aan te doen, vindt bijgevolg telkens haar doorslaggevende oorzaak 
in de arbeidsovereenkomst, zonder dewelke er geen enkele aanspraak op 
dergelijke vergoeding zou bestaan, en dit ongeacht of de niet-concur-
rentieovereenkomst werd afgesloten vóór of na de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst.

Uit het enkele feit dat de niet-concurrentieovereenkomst tot stand 
kwam na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan bijgevolg 
niet zonder meer worden afgeleid dat er geen verband meer is tussen 
de arbeidsovereenkomst en de niet-concurrentievergoeding, zoals in het 
bestreden arrest terecht werd opgeworpen (bestreden arrest, folio 1198, 
voorlaatste alinea).

12. Eisers verwijzen terzake naar de rechtspraak van Uw Hof inzake 
sociale zaken waarin wel een onderscheid wordt gemaakt naargelang 
de niet-concurrentievergoeding voortvloeit uit een niet-concurrentiebe-
ding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan wel in een afzon-
derlijke niet-concurrentieovereenkomst gesloten na het beëindigen van 
de arbeidsovereenkomst.

Volgens deze rechtspraak wordt de niet-concurrentievergoeding, 
betaald in uitvoering van een niet-concurrentieovereenkomst gesloten 
na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in zoverre het geen 
verdoken vergoeding voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
betreft, niet toegekend ingevolge de vroeger bestaande arbeidsovereen-
komst of de beëindiging ervan, maar ingevolge de latere overeenkomst 
zodat die vergoeding geen loon is in de zin van de Loonbeschermingswet, 
noch voor de Sociale Zekerheid  (1).

Het loutere feit dat de vergoeding die tussen partijen wordt afge-
sproken in een niet-concurrentieovereenkomst nadat de arbeidsrelatie 
is beëindigd niet te beschouwen is als een bezoldiging voor de toepassing 
van de sociale zekerheid, impliceert niet dat deze vergoeding ook op 
fiscaal vlak niet als een bezoldiging kan worden gekwalificeerd  (2).

Het fiscale begrip “bezoldiging” wordt in artikel 31 WIB92 immers 
autonoom omschreven en stemt niet overeen met het wettelijk begrip 
loon in de zin van de Loonbeschermingswet  (3).

Ook wanneer een niet-concurrentievergoeding wordt uitbetaald 
op grond van een na het einde van de arbeidsrelatie aangegane niet-
concurrentieovereenkomst, kan deze vergoeding fiscaal een bezoldiging 
uitmaken in de zin van artikel 31, tweede lid, sub 3, wanneer er tussen 
die vergoeding en de arbeidsrelatie een verband aanwijsbaar is  (4).

  (1) Cass. 22 september 2003, AR S.03.0028.N, AC 2003, nr. 447 ; Cass. 19 maart 2012, AR 
S.10.0094.F, AC 2012, nr. 179.

  (2) Cf. memorie van antwoord, p. 12 e.v.
  (3) A. tIBerGHIen, Handboek voor Fiscaal Recht 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, 724, 

p. 145.
  (4) Cf. Antwerpen 25 april 2000, Fisc. Act. 2000, 20/1, Gent 8 maart 2001, Fisc. Act. 2001, 

15/4, geciteerd door S. LanHove en B. van DyCk, “Niet-concurrentievergoeding buiten 
arbeidscontract is sociaal geen loon, fiscaal wel”, Fisc. Act. 2002, afl. 39, 6.
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13. Uw Hof heeft zich overigens reeds uitgesproken over deze problema-
tiek. Zo oordeelde Uw Hof in een arrest van 30 april 2009 dat de vergoeding 
voor een werknemer die zich na de beëindiging van zijn arbeidsovereen-
komst ertoe verbonden heeft zijn ex-werkgever geen concurrentie aan 
te doen, belastbaar is als beroepsinkomen, krachtens artikel 31, tweede 
lid, sub 3, WIB92. Overeenkomstig de soevereine vaststellingen van de 
bodemrechter had de werknemer die vergoeding immers verkregen uit 
hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de beroepswerkzaam-
heid zodat die beroepswerkzaamheid de doorslaggevende oorzaak van 
die vergoeding was  (1).

Wanneer diezelfde vergoeding wordt betaald ingevolge een niet-
concurrentiebeding dat deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst, zal 
die arbeidsovereenkomst uiteraard de doorslaggevende oorzaak van die 
vergoeding zijn en bestaat er geen twijfel over dat de vergoeding als 
bezoldiging belastbaar is  (2).

14. De vergoedingen die betaald worden in ruil voor de afstand van 
persoonlijke rechten, zoals de verbintenis om zich te onthouden van een 
bepaalde handelsactiviteit, en die verkregen worden buiten de uitoe-
fening van een beroepswerkzaamheid, en geen verband houden met de 
vroegere arbeidsrelatie, zullen daarentegen geen belastbare bezoldi-
gingen uitmaken, maar winsten of baten die belastbaar zijn op grond 
van artikel 90,1o WIB92  (3). 

15. De rechtspraak van uw Hof sluit aan bij het antwoord van de Minister 
van Financiën op een parlementaire vraag over deze problematiek :

“Wat betreft de inkomstenbelastingen moeten niet-concurrentiever-
goedingen die werknemers van hun (voormalige) werkgevers ontvangen, 
in de regel als belastbare bezoldigingen in de zin van artikel 31, tweede 
lid, 3o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 
worden aangemerkt, dus als ‘vergoedingen verkregen uit hoofde of naar 
aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst’.

Hierbij heeft het geen belang :
— of het concurrentiebeding al dan niet in de arbeidsovereenkomst 

was opgenomen ;
— of het concurrentiebeding vóór of na het stopzetten van de arbeid of 

het beëindigen van de arbeidsovereenkomst werd vastgelegd.
Voormelde kwalificatie op belastinggebied wordt al vele jaren door 

een nagenoeg eensluidende rechtspraak bevestigd.
De vragen aangaande het regime dat inzake sociale zekerheid op voor-

melde vergoedingen van toepassing is, vallen onder de bevoegdheid van 
mijn collega van Sociale Zaken”  (4).

  (1) Cass. 30 april 2009, AR F.07.0093.F, AC 2009, nr. 289.
  (2) Cass. 3 november 1997, AR S.97.0078.N, AC 1997, nr. 442.
  (3) Cass. 17 februari 1989, AC 1988-89, nr. 343 : het betrof de vergoeding die een gede-

legeerd bestuurder van een vennootschap ontving van de koper ter gelegenheid van de 
overdracht van activa van die vennootschap in ruil om zich van elke concurrerende 
activiteit te onthouden. Deze vergoeding kaderde binnen die overdracht en niet binnen 
de vroegere beroepswerkzaamheid bij die vennootschap.

  (4) Vr & Antw., Vraag nr. 976, dd. 10 november 2005.
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16. Verweerder wijst er hierbij terecht op dat anders oordelen boven-
dien ook tot gevolg zou hebben dat er een ongeoorloofd onderscheid zou 
worden gemaakt tussen werknemers die in hun arbeidsovereenkomst 
een niet-concurrentiebeding zouden opgenomen hebben en de werkne-
mers waar het concurrentiebeding pas na het beëindigen van de arbeids-
overeenkomst wordt afgesloten  (1). Immers in beide gevallen heeft het 
concurrentiebeding betrekking op de tijdens de arbeidsovereenkomst 
uitgeoefende arbeid en het verbod om soortgelijke arbeid te verrichten 
na het stopzetten van de arbeidsovereenkomst. Het tijdstip van afsluiten 
van de niet-concurrentieovereenkomst heeft geen invloed op de belast-
baarheid van de vergoedingen  (2).

17. In casu stelt het bestreden arrest vast dat in de overeenkomst tot 
niet-concurrentie, tot niet-afwerving en tot niet-openbaarmaking van 
zakengeheimen dd. 30.1.2006 werd overwogen dat eerste eiser :

“Rekening houdend met zijn positie (d.i. in het bedrijf) een brede 
kennis verwierf van zakengeheimen binnen de vennootschap waaraan 
AT & T aan klanten diensten levert, alsook van haar strategie, dat de 
openbaarmaking van deze geheimen naar derden toe de belangen van 
AT & T ernstig zou kunnen schaden, rekening houdende met de bijzon-
dere concurrentiepositie in de sector en de aanzienlijke knowhow die 
de (eerste eiser) heeft verworven tijdens de uitoefening van zijn acti-
viteiten. Derhalve, aldus de overeenkomst, verzoekt AT & T de (eerste 
eiser) dat hij zich verbindt tot een verplichting van niet-concurrentie, 
niet-afwerving en niet-openbaarmaking van zakengeheimen van AT & 
T. Daarna wordt in de overeenkomst gedetailleerd uitgeweid over de 
vermelde verplichtingen van de (eerste eiser) met als tegenprestatie de 
betaling van het bedrag van 1.260.000,00 EUR”.

Op grond van deze feitelijke vaststellingen heeft het bestreden arrest 
wettig kunnen oordelen dat er “geen twijfel (kan) bestaan over het feit 
dat deze vergoeding door de (eerste eiser) verkregen werd uit hoofde of 
naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de 
(eerste eiser) bij zijn vroegere werkgever AT & T”  (3).

Ook het tweede middel 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 Gent van 26 juni 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 28 mei 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

  (1) Schending van het gelijkheidsbeginsel van art. 10 en 11 Gw.
  (2) Memorie van antwoord, p. 15.
  (3) Bestreden arrest, folio 1198, tweede alinea.
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II. CaSSatIemIDDeLen

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Artikel 346, vijfde lid, WIB92 bepaalt dat de administratie ten laatste 
de dag van de vestiging van de aanslag, de belastingplichtige bij ter post 
aangetekende brief in kennis stelt van de opmerkingen die deze heeft 
gemaakt overeenkomstig het derde lid van dit artikel, en waarmee zij 
geen rekening heeft gehouden, met vermelding van de motieven die haar 
beslissing rechtvaardigen.

2. De rechter beoordeelt onaantastbaar in feite of de kennisgeving van 
de beslissing tot taxatie voldoende uitlegt waarom de administratie het 
standpunt van de belastingplichtige, verwoord in diens opmerkingen op 
het bericht van wijziging, niet kan bijtreden.

Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten en omstandigheden 
die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden 
of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

3. De appelrechters stellen vast dat :

— de administratie in het bericht van wijziging van aangifte, onder 
verwijzing naar het antwoord op een parlementaire vraag, heeft meege-
deeld dat een niet-concurrentievergoeding die een werknemer van 
zijn ex-werkgever ontvangt fiscaal als een opzeggingsvergoeding te 
beschouwen is en dat het daarbij geen belang heeft of het concurrentie-
beding al dan niet in de arbeidsovereenkomst was opgenomen dan wel 
of het voor of na het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst werd vastgelegd ;

— de eisers bij brief van hun raadsman het standpunt van de admini-
stratie hebben betwist ;

— de administratie in de kennisgeving van de beslissing tot taxatie 
haar standpunt heeft herhaald op quasi identieke wijze als in het bericht 
van wijziging van aangifte.

4. De appelrechters oordelen dat wanneer, zoals te dezen, de eisers in 
hun antwoord op het bericht van wijziging van aangifte een standpunt 
hebben ingenomen dat diametraal staat tegenover het standpunt van de 
administratie vertolkt in het bericht van wijziging van aangifte en dit 
standpunt van de eisers reeds werd weerlegd door de in het bericht van 
wijziging van aangifte opgegeven redenen, de administratie op afdoende 
wijze heeft geantwoord op de opmerkingen van de eisers door in de 
kennisgeving van de beslissing tot taxatie de inhoud van het bericht 
van wijziging van aangifte te herhalen. Zij verantwoorden aldus hun 
beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede middel

5. Artikel 31, eerste lid, WIB92 bepaalt dat bezoldigingen van werkne-
mers alle beloningen zijn die voor de werknemer de opbrengst zijn van 
arbeid in dienst van een werkgever.

Artikel 31, tweede lid, 3o, WIB92 bepaalt dat daartoe inzonderheid 
behoren de vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van 
het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereen-
komst. 

6. Om belastbaar te zijn op grond van artikel 31, tweede lid, 3o, WIB92, 
volstaat het dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen de betaalde 
vergoeding en de vroegere beroepswerkzaamheid, zonder dat vereist is 
dat de werknemer zijn recht op de vergoeding put uit de arbeidsovereen-
komst.

7. De appelrechters stellen vast dat in de overeenkomst tot niet-
concurrentie, tot niet-afwerving en tot niet-openbaarmaking van zaken-
geheimen afgesloten na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
wordt overwogen dat de eerste eiser, rekening houdend met zijn positie 
in het bedrijf, een brede kennis verwierf van zakengeheimen binnen de 
vennootschap waarin de werkgever aan klanten diensten leverde, alsook 
van haar strategie, dat de openbaarmaking van deze geheimen naar 
derden toe de belangen van de werkgever ernstig zou kunnen schaden 
rekening houdend met de bijzondere concurrentiepositie binnen de 
sector en de aanzienlijke knowhow die de eerste eiser heeft verworven 
tijdens de uitoefening van zijn activiteiten en dat vanuit die optiek aan 
de eerste eiser wordt verzocht zich te verbinden tot niet-concurrentie, 
niet-afwerving en niet-openbaarmaking van zakengeheimen tegen beta-
ling van een vergoeding van 1.260.000,00 euro.

8. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat er geen twijfel 
over kan bestaan dat deze vergoeding door de eerste eiser werd verkregen 
uit hoofde of naar aanleiding van zijn vroegere beroepswerkzaamheid 
en dat het daarbij zonder belang is dat de overeenkomst omtrent niet-
concurrentie en de vergoeding hiervoor werd afgesloten na de beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst, verantwoorden de appelrechters hun 
beslissing dat de vergoeding belastbaar is als bezoldiging krachtens 
artikel 31, tweede lid, 3o, WIB92 naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

21 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de 
heer De Bruyn.
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N° 626

1o kamer — 22 november 2013
(C.12.0405.F)

ARBITRAGE. — voorLoPIGe kooPovereenkomSt. — vernIetIGInG. — GeLDIG 
arBItraGeDInG. — GevoLG.

Het arrest dat een voorlopige koopovereenkomst nietig verklaart, maar niet 
vaststelt dat de in die overeenkomst vervatte arbitrage-overeenkomst niet 
geldig of beëindigd zou zijn en overweegt dat een partij, aangezien het 
geschil betrekking heeft op de geldigheid van de voorlopige koopovereen-
komst en die overeenkomst vernietigd is, zich niet kan beroepen op de daarin 
vervatte arbitrage-overeenkomst om de hoven en rechtbanken niet-bevoegd 
te doen verklaren, is niet naar recht verantwoord  (1). (Artt. 1679.1 en 1679.2 
Gerechtelijk Wetboek)

(B. t. D. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 19 april 2012.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 25 oktober 2013 ter griffie 
een conclusie neergelegd.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 568, inzonderheid derde lid, 1679, inzonderheid punt 1, en 1697, 

inzonderheid punt 2, van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart de koopovereenkomst van 7 september 2004 met toepas-
sing van artikel 162, eerste lid, van het Vlaams decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen nietig omdat het 
verkochte goed met stedenbouwkundige misdrijven behept was en beslist dat 
de eiser geen aanspraak kan maken op het arbitragebeding uit de koopovereen-
komst, en dat het hof [van beroep] bijgevolg bevoegd is om van het geschil kennis 
te nemen.

Die beslissing steunt op alle redenen van het arrest die geacht worden hier 
integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid op de onderstaande overwegingen :

 “[De verweerders] vorderen dat de op 7 september 2004 ondertekende overeen-
komst nietig wordt verklaard met toepassing van de artikelen 1, eerste en tweede 

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013,  nr. 626.
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lid, van de wet-Breyne en 162, eerste lid, van het Vlaams decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen ; 

[De eiser] betwist de rechtsmacht van de hoven en rechtbanken op grond dat 
de voorlopige koopovereenkomst van 7 september 2004 een arbitragebeding bevat 
waarvan hij de toepassing vordert ;

Artikel 1679.1 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter bij wie 
een aan arbitrage onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, zich, op verzoek 
van een partij, onbevoegd verklaart om daarvan kennis te nemen, tenzij er ten 
aanzien van dat geschil geen geldige overeenkomst tot arbitrage is of deze is 
geëindigd ;

Aangezien het geschil in deze zaak betrekking heeft op de geldigheid van de 
tussen partijen getekende overeenkomst, dient, om de rechtsmacht van de hoven 
en rechtbanken te bepalen, eerst te worden nagegaan of zij al dan niet geldig is ;

1. Geldigheid van de overeenkomst van 7 september 2004

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

2. Rechtsmacht van de hoven en rechtbanken

Aangezien het geschil betrekking heeft op de overeenkomst van 7 september 
2004 en die overeenkomst door het arrest nietig is verklaard, kan [de eiser] zich 
niet beroepen op het daarin vervatte arbitragebeding om de hoven en recht-
banken onbevoegd te doen verklaren, ook al heeft hij daadwerkelijk de exceptie 
in limine litis opgeworpen, overeenkomstig voornoemd artikel 1679.1 ;

Voor de beslechting van het geschil hoeft dus niet te worden nagegaan of ‘of het 
materieel mogelijk was het beding toe te passen’ en of er een betwisting bestond 
over de wijze waarop de scheidsrechter aangesteld werd ;

De rechtbank en het hof [van beroep] zijn bijgevolg bevoegd om van het geschil 
kennis te nemen”.

Grieven

1. Artikel 568, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de recht-
bank van eerste aanleg kennisneemt van alle vorderingen, behalve die welke 
rechtstreeks voor het hof van beroep en het Hof van Cassatie komen.

Artikel 568, derde lid, van dat wetboek bepaalt dat de rechtbank, wanneer de 
verweerder de rechtsmacht van de rechtbank van eerste aanleg afwijst, ingevolge 
de toewijzing van het geschil aan scheidsrechters, de zaak uit handen geeft, zo 
daartoe grond bestaat.

Artikel 1679.1 van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dat de rechter bij wie 
een aan arbitrage onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, zich, op verzoek 
van een partij, onbevoegd verklaart om daarvan kennis te nemen, tenzij er ten 
aanzien van dat geschil geen geldige overeenkomst tot arbitrage is of deze is 
geëindigd, en dat de exceptie voor elke andere exceptie of verweer moet worden 
voorgedragen.

2. De overeenkomst waarvan sprake in artikel 1679.1 betreft de overeenkomst 
tot arbitrage en niet de overeenkomst waarin deze vervat is. Dat volgt uit het 
onderling verband tussen voornoemde bepaling en artikel 1697.2 van het Gerech-
telijk Wetboek.

Artikel 1697.2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vaststelling dat het 
contract nietig is, niet van rechtswege meebrengt dat ook de overeenkomst tot 
arbitrage die daarvan deel uitmaakt nietig is.

De geldigheid van de overeenkomst tot arbitrage wordt dus, in beginsel, niet 
aangetast door de nietigheid van de hoofdovereenkomst maar enkel door een 
grond van nietigheid van de arbitrage-overeenkomst zelf.
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3. Uit al wat voorafgaat, volgt dat de rechter, ingeval van een overeenkomst 
tot arbitrage, zich slechts bevoegd kan verklaren om van het geschil kennis te 
nemen, indien hij vaststelt dat de overeenkomst tot arbitrage nietig is wegens 
een grond die betrekking heeft op de intrinsieke geldigheid van de overeenkomst 
tot arbitrage, tenzij de partijen daarover anders hebben bedongen. 

Enkel de voorwaarden in de artikelen 1676 tot 1678 van het Gerechtelijk 
Wetboek, die eigen zijn aan de arbitrage, en de gemeenrechtelijke geldigheids-
voorwaarden, zijn intrinsiek aan de geldigheid van de overeenkomst tot arbi-
trage, voor zover die bepalingen daarvan niet afwijken en ze rechtstreeks betrek-
king hebben op de overeenkomst tot arbitrage.

4. Het arrest stelt, met toepassing van artikel 162, eerste lid, van het Vlaams 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening in 
Vlaanderen, de nietigheid van de koopovereenkomst vast, op grond dat de eiser 
een goed heeft verkocht dat behept was met stedenbouwkundige misdrijven. 

Vervolgens breidt het die nietigheid van de hoofdovereenkomst automatisch uit 
tot het arbitragebeding dat daarin vervat is, zonder na te gaan in hoeverre de in 
aanmerking genomen grond van nietigheid van de koopovereenkomst de intrin-
sieke geldigheid van het arbitragebeding raakt. Het arrest dat op die grond beslist 
dat het hof [van beroep] bevoegd is, schendt de in het middel vermelde bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid de artikelen 1679.1 en 1697.2.

Het arrest, dat niet nagaat of de partijen overeengekomen waren om de geldig-
heid van het arbitragebeding te doen afhangen van de geldigheid van de koop-
overeenkomst waarin het vervat is, bevat althans niet de vaststellingen die 
het Hof de mogelijkheid bieden de wettigheid van de beslissing te toetsen, en is 
bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

III. BeSLISSInG van Het Hof

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

Middel

Luidens artikel 1679.1 Gerechtelijk Wetboek verklaart de rechter bij 
wie een aan arbitrage onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, zich, 
op verzoek van een partij, onbevoegd om daarvan kennis te nemen, tenzij 
er ten aanzien van dat geschil geen geldige overeenkomst tot arbitrage 
is of deze is geëindigd.

Artikel 1697.2 van dat wetboek bepaalt dat de vaststelling, dat het 
contract nietig is, niet van rechtswege meebrengt dat ook de overeen-
komst tot arbitrage die daarvan deel uitmaakt nietig is.

Het arrest, dat met toepassing van artikel 162, eerste lid, van het 
decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999 houdende de orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen de door de partijen 
op 7 september 2004 ondertekende voorlopige koopovereenkomst nietig 
verklaart, maar niet vaststelt dat de in die overeenkomst vervatte arbi-
trage-overeenkomst niet geldig of beëindigd zou zijn, schendt de voor-
noemde wetsbepalingen wanneer het overweegt dat, “[de eiser], aange-
zien het geschil betrekking heeft op de geldigheid van de overeenkomst 
van 7 september 2004 en die overeenkomst vernietigd is […], zich niet kan 
beroepen op de daarin vervatte arbitrage-overeenkomst om de hoven en 
rechtbanken onbevoegd te doen verklaren”.
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Het middel is gegrond.

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

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

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

22 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-
generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en mevr. Grégoire.

N° 627

1o kamer — 22 november 2013
(F.07.0025.F)

1o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — ZeSDe rICHtLIJn 
77/388/eeG van De raaD van 17 meI 1977. — artIkeLen 6 en 13. — onroerenD 
GoeD. — eIGenDom van een reCHtSPerSoon. — GeDeeLteLIJke PrIvatIeve 
terBeSCHIkkInGSteLLInG aan ZIJn ZaakvoerDer. — Geen In GeLD te BetaLen 
HUUr. — vrIJGeSteLDe verHUUr van onroerenDe GoeDeren In De ZIn van De 
rICHtLIJn. — voorwaarDe.

2o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — ZeSDe rICHtLIJn 
77/388/eeG van De raaD van 17 meI 1977. — artIkeLen 6 en 13. — onroerenD 
GoeD. — eIGenDom van een reCHtSPerSoon. — GeDeeLteLIJke PrIvatIeve 
terBeSCHIkkInGSteLLInG aan ZIJn ZaakvoerDer. — vrIJGeSteLDe verHUUr van 
onroerenDe GoeDeren In De ZIn van De rICHtLIJn. — voorDeeL In natUra In De 
ZIn van De natIonaLe reGeLInG. — InvLoeD.

3o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — ZeSDe rICHtLIJn 
77/388/eeG van De raaD van 17 meI 1977. — artIkeLen 6 en 13. — onroerenD 
GoeD. — eIGenDom van een reCHtSPerSoon. — voLLeDIGe of GeDeeLteLIJke 
PrIvatIeve terBeSCHIkkInGSteLLInG aan ZIJn ZaakvoerDer. — vrIJGeSteLDe 
verHUUr van onroerenDe GoeDeren In De ZIn van De rICHtLIJn. — aL Dan nIet 
In reCHtStreekS verBanD met De eXPLoItatIe van De onDernemInG. — reLe-
vantIe.

4o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — ZeSDe rICHtLIJn 
77/388/eeG van De raaD van 17 meI 1977. — artIkeLen 6 en 13. — onroerenD 
GoeD. — eIGenDom van een reCHtSPerSoon. — GeDeeLteLIJke PrIvatIeve 
terBeSCHIkkInGSteLLInG aan ZIJn ZaakvoerDer. — vrIJGeSteLDe verHUUr van 
onroerenDe GoeDeren In De ZIn van De rICHtLIJn. — GeLIJkSteLLInG met een 
DIenStverrICHtInG onDer BeZwarenDe tIteL. — BoUwkoSten. — GevoLG.

5o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — onroerenD GoeD. 
— eIGenDom van een reCHtSPerSoon. — GeDeeLteLIJke PrIvatIeve terBe-
SCHIkkInGSteLLInG aan ZIJn ZaakvoerDer. — artIkeL 44, § 3, 2o, van Het 
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 Btw-wetBoek. — BeStaanBaarHeID met De ZeSDe rICHtLIJn 77/388/eeG van De 
raaD van 17 meI 1977.

1o De artikelen 6, § 2, tweede lid, a) en 13, B, b) van de Zesde richtlijn 77/388/
EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetge-
vingen der Lidstaten inzake omzetbelasting. — Gemeenschappelijk stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag, zoals zij 
werd gewijzigd door Richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995, moeten 
aldus worden uitgelegd dat ze beletten dat de terbeschikkingstelling van een 
gedeelte van een aan een rechtspersoon toebehorend onroerend goed voor 
de privédoeleinden van de beheerder ervan zonder dat de gebruikers voor 
het gebruik van dat onroerend goed een huurprijs in geld als tegenprestatie 
betalen, geldt als een van belasting vrijgestelde verhuur van onroerend goed 
in de zin van die richtlijn  (1).

2o De omstandigheid dat dat de nationale inkomstenbelastingregeling deze 
terbeschikkingstelling beschouwt als een voordeel in natura dat ontstaat 
uit de uitvoering door de gebruikers van hun statutaire opdracht of hun 
arbeidsovereenkomst, maakt dienaangaande geen verschil  (2).

3o De voornoemde artikelen 6, § 2, tweede lid, a) en 13, B, b) moeten aldus 
worden uitgelegd dat de omstandigheid dat de gehele of gedeeltelijke terbe-
schikkingstelling van het volledig aan het bedrijf toebehorende onroerend 
goed aan de beheerders, bestuurders of vennoten ervan, wel of niet recht-
streeks verband met de exploitatie van het bedrijf houdt, irrelevant is om uit 
te maken of deze terbeschikkingstelling onder de vrijstelling van de tweede 
van die bepalingen valt  (3).

4o Met toepassing van voornoemd artikel 6, § 2, tweede lid, a) moet het 
gebruik, zonder overeengekomen huurprijs, van een voor het bedrijf bestemd 
goed van een belastingplichtige rechtspersoon voor de privédoeleinden van 
de zaakvoerder ervan, gelijkgesteld worden met een dienst verricht onder 
bezwarende titel ; de vennootschap heeft bijgevolg het recht om de over alle 
bouwkosten van het goed betaalde bedragen aan voorbelasting af te trekken, 
overeenkomstig artikel 17, § 2, van de zesde richtlijn  (4).

5o Artikel 44, § 3, 2o, van het btw-wetboek kan niet worden toegepast in zoverre 
het, in strijd met de zesde richtlijn, een dergelijk gebruik gelijkstelt met een 
van de belasting vrijgestelde huur van een onroerend goed  (5).

 (BeLGISCHe Staat, mInISter van fInanCIën t. meDICom B.v.B.a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 24 maart 2006.

  (1) HvJ 18 juli 2013, C-210/11 en C-211/11 op prejudiciële vraag bij arrest van 7 april 2011 
van het Hof, AC 2011, AR F.07.0025.F, nr. 252, met concl. OM in Pas. 2011.

  (2) Zie noot 1.
  (3) Zie noot 1.
  (4) Zie noot 1.
  (5) Zie noot 1.

ARREST-2013-11.indb   2508 30/08/14   10:19



N° 627 - 22.11.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2509

Het Hof heeft in zijn arrest van 7 april 2011 twee prejudiciële vragen 
gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie die het in zijn 
arrest nr. C-210/11 en C-211/11 van 18 juli 2013 heeft beantwoord. 

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 19, § 1, 44, § 3, 2o, en 45, § 1, 1o, van de wet van 3 juli 1969 tot invoe-
ring van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde ;

— artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrek-
king tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toege-
voegde waarde ;

— artikel 2 van de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 11 april 1967 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der 
Lidstaten inzake omzetbelasting ;

— de artikelen 6, inzonderheid 2, eerste lid, a), 13, inzonderheid B, b), en 17.2, 17.3 
en 17.5, van de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der 
Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over 
de toegevoegde waarde ;

— de artikelen 1315, 1316 en 1709 van het Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek ;

— de artikelen 1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest verklaart verweersters hoger beroep gegrond, doet het 
beroepen vonnis teniet en verklaart bijgevolg, enerzijds, het dwangbevel CTRI 
197.0919.24813 dat op 9 juli 1998 uitgebracht is door de ontvanger van het eerste 
btw-ontvangkantoor Namen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard op 13 juli 1998 
door de hoofdinspecteur van de btw-controle Namen II, daartoe aangesteld door 
de gewestelijk directeur van de administratie van de btw, registratie en domeinen 
te Namen, en, anderzijds het dwangbevel 301.0116.27856 dat op 15 januari 2001 tot 
bewaring van recht uitgebracht is door de hoofdinspecteur van het btw-ontvang-
kantoor Namen I, en op 16 januari 2001 geviseerd en uitvoerbaar verklaard door 
de gewestelijk directeur van de btw te Namen, nietig en van generlei waarde en 
veroordeelt de eiser in de kosten van de beide aanleggen, op de onderstaande 
gronden :

 “Het wordt niet betwist dat het [litigieuze] pand in eigendom toebehoort aan 
de vennootschap die het opneemt in haar maatschappelijk vermogen ; de zaak-
voerders die voor die vennootschap de voor haar maatschappelijk noodzakelijke 
werkzaamheden uitvoeren, gebruiken weliswaar een gedeelte van het pand (een 
deel van de eerste verdieping en de tweede verdieping) voor privédoeleinden, 
maar gelet op de meest recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen (arrest Seeling C-269/00 van 8 mei 2003) moet worden 
aangenomen dat die omstandigheid in de belastingsregeling niet relevant is om 
de vennootschap de aftrekbaarheid van de voorbelasting te ontzeggen, aangezien 
de richtlijn de Staat de mogelijkheid biedt de belasting van de dienstlevering 
te regelen bij de terbeschikkingstelling van het goed voor privédoeleinden (zie 
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advies van de advocaat-generaal in de zaak C-269/00, nrs. 26 en vooral 27 e.v.) ; 
er werd op gewezen dat een dergelijke regeling de belastingneutraliteit kan 
bevorderen aangezien het aldus mogelijk is om naar behoren rekening te houden 
met veranderingen die zich in de loop van de nuttige levensduur van het goed 
voordoen in de mate van eigen gebruik door de belastingplichtige (voornoemd 
advies, nr. 28) ; (de eiser) argumenteert nergens dat de uit dat arrest voortvloei-
ende rechtspraak niet van toepassing is op rechtspersonen ; tevergeefs verwijst 
hij naar het bestaan van een overeengekomen duur, terwijl de advocaat-generaal 
daarentegen alludeert op de keuzemogelijkheid die de richtlijn biedt ; indien 
nodig moet (de eiser) gebruik maken van andere bepalingen van het wetboek 
(artikel 19) om die terbeschikkingstelling van het goed voor privégebruik van de 
zaakvoerder te belasten ; die handeling kan immers niet worden aangemerkt als 
een vrijgestelde handeling in de zin van artikel 13, B, van de richtlijn ; artikel 44, 
§ 3, 2o, van het btw-wetboek dat uitdrukkelijk doelt op verpachting of verhuur is 
kennelijk niet van toepassing in deze zaak.”

Grieven

Hoewel artikel 19, § 1, van het btw-wetboek bepaalt dat “met een dienst verricht 
onder bezwarende titel wordt gelijkgesteld het gebruiken van een tot het bedrijf 
behorend goed, voor privédoeleinden van de belastingplichtige of van zijn perso-
neel of, meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van de economische 
activiteit van de belastingplichtige, wanneer voor dat goed recht op volledige 
of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan”, stelt artikel 44, § 3, 2o, van 
dat wetboek “de verpachting, de verhuur en de overdracht van huur van uit hun 
aard onroerende goederen, alsook het gebruik van dergelijke goederen onder de 
voorwaarden van artikel 19, § 1,” vrij van de belasting, terwijl artikel 45, § 1, 1o, 
het volgende vermeldt : “op de belasting die hij verschuldigd is, mag elke belas-
tingplichtige in aftrek brengen de belasting geheven van de aan hem geleverde 
goederen en verleende diensten, van de door hem ingevoerde goederen en de door 
hem verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen, in de mate dat 
hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van belaste hande-
lingen”.

Van zijn kant preciseert artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 3 van 
10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de 
belasting over de toegevoegde waarde : 

 “§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 45, §§ 1bis, 2 en 3, van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, brengt de belastingplich-
tige, onder de voorwaarden gesteld bij de artikelen 2 tot 4 van dit besluit, de 
belasting in aftrek geheven van de goederen en diensten die hij bestemt voor het 
verrichten van in artikel 45, § 1, 1o tot 5o, van het Wetboek bedoelde handelingen.

Indien de belastingplichtige in de uitoefening van zijn economische activiteit 
andere handelingen verricht waarvoor geen aanspraak op aftrek bestaat, gedraagt 
hij zich, voor het vaststellen van de te verrichten aftrek, naar het bepaalde in de 
artikelen 46 en 48 van het Wetboek en 12 tot 21 van dit besluit.

§ 2. Voor aftrek komt in geen geval in aanmerking de belasting geheven van de 
goederen en diensten die een belastingplichtige bestemt voor privédoeleinden of 
voor andere doeleinden dan die van zijn economische activiteit.

Wanneer een goed of een dienst bestemd is om gedeeltelijk voor zulke doel-
einden te worden gebruikt, is het recht op aftrek naar verhouding van dat gebruik 
uitgesloten. Die verhouding dient door de belastingplichtige te worden bepaald 
onder controle van de administratie.”

Van zijn kant luidt artikel 2 van de eerste richtlijn 67/227 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der 
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Lidstaten inzake omzetbelasting als volgt : “Het gemeenschappelijk stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde berust op het beginsel dat van goederen en 
diensten een algemene verbruiksbelasting wordt geheven welke strikt evenredig is 
aan de prijs van goederen en diensten, zulks ongeacht het aantal transacties welke 
tijdens het productie- en distributieproces vóór de fase van heffing plaatsvonden.

Bij elke transactie is de belasting over de toegevoegde waarde, berekend over 
de prijs van het goed of van de dienst volgens het tarief dat voor dat goed of 
voor die dienst geldt, verschuldigd onder aftrek van het bedrag van de belasting 
over de toegevoegde waarde waarmede de onderscheidene elementen van de prijs 
rechtstreeks zijn belast.

Het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wordt 
toegepast tot en met de kleinhandelsfase.”

De zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbe-
lasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, 
luidt als volgt :

— artikel 6. 2, eerste lid, a) : “Met een dienst verricht onder bezwarende titel 
worden gelijkgesteld : a) het gebruiken van een tot het bedrijf behorend goed 
voor privédoeleinden van de belastingplichtige of van zijn personeel, of, meer in 
het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden, wanneer voor dit goed recht 
op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde 
is ontstaan” ;

— artikel 13, B, b) : “Onverminderd andere communautaire bepalingen verlenen 
de Lidstaten vrijstelling voor de onderstaande handelingen, onder de voorwaarden 
die zij vaststellen om een juiste en eenvoudige toepassing van de betreffende vrij-
stellingen te verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen : 
b) verpachting en verhuur van onroerende goederen, met uitzondering van (…)” ;

— artikel 17.2, 17.3, en 17.5 : 

 “2. Voor zover de goederen en diensten worden gebruikt voor belaste hande-
lingen, mag de belastingplichtige van de door hem verschuldigde belasting 
aftrekken :

a) de belasting over de toegevoegde waarde welke in het binnenland is verschul-
digd of is voldaan voor de door een andere belastingplichtige aan hem geleverde of 
te leveren goederen en voor de te zijnen behoeve verrichte of te verrichten diensten ;

b) de belasting over de toegevoegde waarde welke verschuldigd of voldaan is 
voor in het binnenland ingevoerde goederen ;

c) de belasting over de toegevoegde waarde welke overeenkomstig artikel 5, lid 
7, onder a), artikel 6, lid 3, verschuldigd is.

3. De Lidstaten verlenen eveneens aan iedere belastingplichtige recht op aftrek 
of op teruggaaf van de in lid 2 bedoelde belasting over de toegevoegde waarde, 
voor zover de goederen en diensten worden gebruikt voor :

a) door de belastingplichtige in het buitenland verrichte handelingen in het 
kader van de in artikel 4, lid 2, bedoelde economische activiteiten, waarvoor 
recht op aftrek zou ontstaan indien zij in het binnenland plaats zouden vinden ;

b) handelingen die overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder g) en i), artikel 15, 
artikel 16, lid 1, B, C, D, lid 2, zijn vrijgesteld ;

c) door de belastingplichtige verrichte handelingen die krachtens artikel 13, 
B, onder a) en d), punten 1 tot en met 5, zijn vrijgesteld, wanneer de ontvanger 
buiten de Gemeenschap gevestigd is of wanneer de handelingen rechtstreeks 
samenhangen met goederen die bestemd zijn om te worden uitgevoerd uit de 
Gemeenschap.

[…]
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5. Voor goederen en diensten die door een belastingplichtige zowel worden 
gebruikt voor handelingen als bedoeld in de leden 2 en 3, waarvoor recht op aftrek 
bestaat, als voor handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat, wordt 
aftrek slechts toegestaan voor dat gedeelte van de belasting over de toegevoegde 
waarde, dat evenredig is aan het bedrag van de eerstbedoelde handelingen.

Dit pro rata wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 bepaald voor 
het totaal van de door de belastingplichtige verrichte handelingen.

De Lidstaten kunnen evenwel :
a) de belastingplichtige toestaan een pro rata te bepalen voor iedere sector van 

zijn bedrijfsuitoefening, indien voor ieder van deze sectoren een aparte boekhou-
ding wordt gevoerd ;

b) de belastingplichtige verplichten voor iedere sector van zijn bedrijfsuitoefe-
ning een pro rata te bepalen en voor ieder van deze sectoren een aparte boekhou-
ding te voeren ;

c) de belastingplichtige toestaan of verplichten de aftrek toe te passen volgens 
het gebruik van de goederen en diensten of van een deel daarvan ;

d) de belastingplichtige toestaan of verplichten de aftrek toe te passen volgens 
de in de eerste alinea vastgestelde regel voor alle goederen en diensten die zijn 
gebruikt voor alle daarin bedoelde handelingen ;

e) bepalen dat, wanneer de belasting over de toegevoegde waarde die niet door 
de belastingplichtige kan worden afgetrokken, onbeduidend is, hiermee geen 
rekening wordt gehouden.”

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat de terbeschikking-
stelling aan een zaakvoerder door een aan de belasting over de toegevoegde 
waarde onderworpen handelsvennootschap en het gebruik door die zaakvoerder 
voor privédoeleinden van een onroerend goed dat deel uitmaakt van het vermogen 
van die vennootschap, zoals een woongelegenheid voor zichzelf en zijn gezin, 
inzonderheid in het licht van artikel 44, § 3, 2o, van het btw-wetboek, aangemerkt 
moeten worden als een van btw vrijgestelde verhuur onder bezwarende titel.

Bijgevolg kan de belasting op de aankoop (of de bouw, of het herstel, het 
onderhoud, enz.) van het onroerend goed dat behoort tot het vermogen van de 
vennootschap slechts worden afgetrokken wanneer dat goed “gratis” (dat is 
wanneer de vennootschap geen “huur” als tegenprestatie ontvangt) ter beschik-
king wordt gesteld van een zaakvoerder, van een bestuurder of van een vennoot 
van die vennootschap. Dat is inzonderheid het geval wanneer die, officieel gratis, 
terbeschikkingstelling voor de begunstigde een “voordeel in natura” oplevert.

Iedere handelsvennootschap waaraan de wet rechtspersoonlijkheid toekent 
overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen, vloeit 
voort uit een overeenkomst waarbij verscheidene, natuurlijke of rechtspersonen, 
overeenkomen om, voor de verwezenlijking van een welbepaald maatschappe-
lijk doel, een gemeenschappelijke onderneming, goederen of waarden aan te 
wenden teneinde een of meer bepaalde winstgevende activiteiten uit te oefenen 
en dit om de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te 
bezorgen. Daarbij is die aanwending van goederen voor de verwezenlijking van 
een maatschappelijk doel onverenigbaar met het begrip “privévermogen”, dat 
geen verband houdt met handelsvennootschappen, ook al mag de ontstentenis 
van “privévermogen” niet worden verward met de onmogelijkheid om goederen 
aan te wenden voor doeleinden die niets te maken hebben met de verwezenlijking 
van het maatschappelijk doel of niet uitsluitend worden bestemd voor de uitoe-
fening van de economische activiteit.

De terbeschikkingstelling van een pand, geheel of ten dele, door een btw-plich-
tige rechtspersoon, voor de privébehoeften van een bestuurder, zaakvoerder of 
vennoot, stemt overeen met het begrip van btw vrijgestelde verhuur van onroe-
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rende goederen in de zin van de artikelen 13, B, b), van de zesde richtlijn, en 44, 
§ 3, 2o, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Het recht op aftrek van de belasting moet echter, met toepassing van de arti-
kelen 45, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, op een geloof-
waardige wijze worden bewezen door de belastingplichtige en zijn beweringen, 
die op geen enkele andere wijze worden gestaafd, kunnen met toepassing van 
artikel 1316 van het Burgerlijk Wetboek niet als zodanig worden aanvaard.

Opdat er sprake kan zijn van verhuur in de zin van de artikelen 45, § 1, van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, en 1709 van het Burgerlijk 
Wetboek, is het voldoende dat de eigenaar van een onroerend goed, of de houder 
van genotsrecht op dat goed, het goed, voor een al dan niet bepaalde duur, ter 
beschikking stelt van een derde die het genot ervan zal kunnen hebben mits 
daartegenover een prijs of een andere vergoeding staat, ongeacht of die bestaat 
in de betaling van een huur in geld dan wel in een prestatie of enige andere 
“prijs”. Daarbij wordt het begrip huur, en bijgevolg het begrip verhuur, niet 
uitgesloten louter en alleen omdat de gebruiker niet op geregelde tijdstippen aan 
de “verhuurder” een welbepaald bedrag betaalt als tegenprestatie voor het recht 
om het goed van de vennootschap te gebruiken, aangezien dat gebruik een voor-
deel in natura is dat, met name, voortvloeit uit de uitvoering van de opdracht 
van de zaakvoerder. Dat voordeel wordt dan in de inkomstenbelasting geboekt 
als “voordeel van alle aard”.

Uit de gezamenlijke toepassing van de artikelen 19, § 1, 44, § 3, 2o, 45, § 1, 1o, van 
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 1 van het koninklijk 
besluit nr. 3 van 10 december 1969, 2 van de eerste EEG-richtlijn van 11 april 1967, 
6.2, eerste lid, a), 13, B, b) en 17.2, 17.3 en 17.5 van de zesde richtlijn EEG/77/388 van 
17 mei 1977 volgt dat de aftrek van de belastingen op de aan de belastingplichtige 
— in casu, de verweerster — gefactureerde goederen en diensten haar slechts kan 
worden toegekend voor zover die goederen en diensten uitsluitend zijn bestemd 
voor doeleinden die deel uitmaken van haar economische activiteit. De uitoe-
fening van het recht op aftrek van de belasting vereist dat er een rechtstreeks 
en onmiddellijk verband bestaat tussen de aan de belastingplichtige geleverde 
goederen en diensten en het feit dat hij die goederen en diensten voor belastbare 
handelingen gebruikt, wat de belastingplichtige op geloofwaardige wijze en aan 
de hand van objectieve gegevens moet bewijzen.

Enerzijds is het niet juist dat het Hof van Justitie van de Europese Unie, meer 
bepaald in zijn arrest Seeling van 8 mei 2003, geoordeeld zou hebben dat de omstan-
digheid dat een btw-plichtige handelsvennootschap die een pand dat deel uitmaakt 
van haar vermogen voor privégebruik ter beschikking stelt van haar bestuurder, 
van haar zaakvoerder of van haar vennoot, wat voor de begunstigde een voordeel 
in natura oplevert, niet zou kunnen worden aangemerkt als een verhuur van dat 
goed aan haar zaakvoerder, zodat die terbeschikkingstelling niet van de belasting 
zou zijn vrijgesteld en dat de vennootschap de belastingen die zij op de leveringen 
en diensten in verband met dat goed heeft betaald, volledig zou kunnen aftrekken.

Hoewel het Hof van Justitie met dat arrest beslist heeft dat de artikelen 6.2, 
eerste lid, a) en 13, B, b), van de zesde richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat 
zij in de weg staan aan een nationale wettelijke regeling die het gebruik van een 
gedeelte van een volledig tot het bedrijf behorend gebouw voor privédoeleinden 
van de belastingplichtige van belasting vrijstelt als zijnde een verpachting of 
verhuur van een onroerend goed in de zin van artikel 13, B, b), moet dat arrest wel 
in zijn context worden bekeken en die is totaal anders dan in deze zaak.

Het Hof van Justitie werd aangezocht bij wijze van prejudiciële beslissing 
uitspraak te doen over de toestand van een belastingplichtige, een natuurlijke 
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persoon, die beslist had een hem toebehorend onroerend goed in zijn geheel voor 
zijn onderneming aan te wenden ; nochtans gebruikte hij een deel van dat goed 
voor privédoeleinden, namelijk als woonst voor zichzelf en zijn gezin. Een natuur-
lijke persoon bezit slechts één enkel vermogen, welke bestemming hij er ook aan 
geeft, en hij kan dus geen van zijn goederen aan zichzelf verhuren, aangezien de 
hoedanigheden van verhuurder en huurder dan samenvallen. Het Hof van Justitie 
heeft in die zaak daarom ook logischerwijs beslist dat het begrip verhuur, als 
vrijgestelde handeling, niet in aanmerking kon worden genomen.

Dit is niet het geval wanneer de eigenaar van een onroerend goed, zoals hier, 
een rechtspersoon is die onderscheiden is van de persoon (natuurlijke of rechts-
persoon) van zijn zaakvoerders, bestuurders of vennoten, die als eigenaar van 
een onroerend goed, het “gratis” te hunner beschikking stelt, te meer daar die 
terbeschikkingstelling voor hen beschouwd moet worden als een in de personen-
belasting belastbaar voordeel in natura. In dat geval valt die handeling, met 
toepassing van de artikelen 13 van de zesde richtlijn en 44 van het Wetboek van 
de belasting over de toegevoegde waarde niet onder de btw, en is zij bijgevolg niet 
aftrekbaar in de zin van de artikelen 17 van die richtlijn en 45 van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde waarde.

Anderzijds, ingeval een handelsvennootschap het geheel of een gedeelte van 
een goed waarvan zij de eigenaar is, “gratis” ter beschikking stelt van haar zaak-
voerder, haar bestuurder of haar vennoot, moet zij bewijzen dat die terbeschik-
kingstelling van haar goed beantwoordt aan de vereisten van de verwezenlijking 
van haar maatschappelijk doel en mag zij niet enkel aanvoeren dat een derge-
lijke noodzaak bestaat.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat aanneemt dat het litigieuze pand 
in zijn geheel behoort tot het vermogen van de verweerster, dat genoemd pand 
een handelseigendom is dat zij ten dele ter beschikking heeft gesteld van haar 
zaakvoerders die het in die mate gebruiken voor hun privébehoeften en die van 
hun gezin, terwijl het arrest overigens niet stelt dat het bewezen zou zijn dat 
de activiteiten van de verweerster een dergelijk gebruik vereisen, maar, inte-
gendeel, oordeelt dat artikel 44, § 3, 2o, van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde, in de uitlegging die het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen heeft gegeven van de artikelen 6, 13 en 17 van de zesde 
EEG richtlijn niet van toepassing is, aangezien de verweerster aan haar zaak-
voerder, voor onbepaalde tijd, een pand ter beschikking stelt dat haar toebe-
hoort, en daarvoor geen huurgeld vraagt, en ontkent dat er sprake is van huur 
die van belasting vrijgesteld is in de zin van die bepaling en op grond waarvan de 
verweerster gerechtigd is van de belastingen die zij verschuldigd was, alle voor-
belasting af te trekken die zij betaald heeft met betrekking tot het zonder enige 
beperking aan haar zaakvoerders ter beschikking gestelde pand, de in het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen schendt en het begrip handelsvennootschap 
met rechtspersoonlijkheid evenals de begrippen maatschappelijk vermogen en 
het begrip “verhuur” in de zin van de bepalingen miskent en op onwettige wijze 
de verweerster ontslaat van de verplichting om daarvan het bewijs te leveren.

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn voornoemd 
arrest van 18 juli 2013 voor recht verklaard :

1) De artikelen 6, lid 2, eerste alinea, sub a, en 13, B, sub b, van de 
Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 
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— Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde : 
uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad 
van 10 april 1995, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen 
verzetten dat de terbeschikkingstelling van een gedeelte van een aan 
een rechtspersoon toebehorend onroerend goed voor de privédoeleinden 
van de beheerder ervan zonder dat de gebruikers voor het gebruik van 
dat onroerend goed een huurprijs in geld als tegenprestatie betalen, 
geldt als een van belasting vrijgestelde verhuur van onroerend goed in 
de zin van deze richtlijn, en dat het dienaangaande geen verschil maakt 
dat de nationale inkomstenbelastingregeling deze terbeschikkingstel-
ling beschouwt als een voordeel in natura dat ontstaat uit de uitvoering 
door de gebruikers van hun statutaire opdracht of hun arbeidsovereen-
komst.

2) De [voornoemde] artikelen 6, lid 2, eerste alinea, sub a, en 13, B, sub 
b, van de Zesde richtlijn (77/388), zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7, moeten 
aldus worden uitgelegd dat de omstandigheid dat de gehele of gedeelte-
lijke terbeschikkingstelling van het volledig aan het bedrijf toebeho-
rende onroerend goed aan de beheerders, bestuurders of vennoten ervan, 
wel of niet rechtstreeks verband met de exploitatie van het bedrijf 
houdt, in situaties als in de hoofdgedingen irrelevant is om uit te maken 
of deze terbeschikkingstelling onder de vrijstelling van laatstgenoemde 
bepaling valt”. 

Hieruit volgt dat met toepassing van voornoemd artikel 6, lid 2, eerste 
alinea, sub a, het gebruiken, zonder overeengekomen huur, van een tot 
het bedrijf van een belastingplichtige rechtspersoon behorend goed voor 
de privédoeleinden van de zaakvoerder ervan, gelijkgesteld moet worden 
met een dienst verricht onder bezwarende titel en dat voornoemd 
gebruik, aangezien het niet valt onder artikel 13, B, sub b), van de zesde 
richtlijn, niet als verhuur kan worden aangemerkt.

De vennootschap heeft bijgevolg het recht om de voorbelasting over 
alle bouwkosten van dat onroerend goed af te trekken, overeenkomstig 
artikel 17, § 2, van de zesde richtlijn.

Artikel 44, § 3, 2o, Btw-wetboek kan niet worden toegepast in zoverre 
het, in tegenstelling tot de zesde richtlijn, een dergelijk gebruik gelijk-
stelt met een van de belasting vrijgestelde huur van een onroerend goed

Het middel, dat uitgaat van een tegengestelde rechtsopvatting, faalt 
naar recht.

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

22 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer Kirkpatrick.
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N° 628

1o kamer — 22 november 2013
(F.12.0103.F)

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASING. — vaSt-
SteLLInG van Het BeLaStBaar netto-Inkomen. — aLLerLeI. — kreDIetverZe-
kerInG. — eGaLISatIe en CataStrofen. — teCHnISCHe voorZIenInGen. — vrIJ-
SteLLInG.

De principiële vrijstelling als bedoeld in artikel 194bis van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 kan niet worden toegepast voor de technische 
voorzieningen voor egalisatie en catastrofen inzake de kredietverzekering, 
aangezien er geen koninklijk besluit ter uitvoering van die bepaling is uitge-
vaardigd  (1). (Art. 194bis WIB92)

(atrDIUS CreDIt InSUranCe vennootSCHaP naar neDerLanDS reCHt  
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 Luik van 7 december 2011.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 25 oktober 2013 een conclusie 
neergelegd op de griffie.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepaling

— Artikel 194bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt met zijn eigen redenen en met verwijzing naar de vaststel-
lingen van de eerste rechter vast dat de naamloze vennootschap Gerling Namur 
Assurances du Crédit, de oorspronkelijke eiseres ten aanzien van wie de eiseres 
het geding heeft hervat, op 31 december 1999 in haar jaarrekeningen een provisie 
voor egalisatie betreffende het kredietrisico heeft aangelegd ; dat Gerling die 
provisie heeft aangelegd teneinde te voldoen aan de verplichting van artikel 16, 
§ 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsonderne-
mingen en de besluiten en verordeningen die ter uitvoering van die bepaling 
zijn uitgevaardigd ; dat Gerling ervan uitging dat die provisie vrijgesteld was 
in haar aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2000 ; dat de 
administratie ten laste van Gerling voor dat aanslagjaar een bijkomende aanslag 
heeft vastgesteld, nadat zij, met een bericht van wijziging, de vrijstelling gewei-
gerd had ; dat de gewestelijk directeur in zijn beslissing van 20 augustus 2003 het 

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013,  nr. 629.
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bezwaar van Gerling tegen die heffing heeft verworpen ; dat Gerling tegen die 
beslissing beroep heeft ingesteld voor de rechtbank van eerste aanleg te Namen ; 
dat de eiseres het door Gerling ingeleide geding heeft hervat en dat de rechtbank 
het beroep gegrond heeft verklaard ; dat de verweerder tegen dat vonnis hoger 
beroep heeft ingesteld ;

vervolgens doet het arrest de beslissing van de eerste rechter teniet en beslist 
dat de litigieuze provisie voor egalisatie niet vrijgesteld is.

Het arrest steunt die beslissing op de onderstaande redenen :

 “De provisies voor risico’s en lasten zijn in beginsel belastbaar met toepassing 
van artikel 25, 5o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat luidt als 
volgt : ‘winst omvat eveneens : [...] alle reserves, voorzorgfondsen of voorzieningen, 
het naar het volgende jaar overgebrachte resultaat en alle sommen waaraan een 
soortgelijke bestemming is gegeven’. Bijgevolg dient [de eiseres] aan te tonen 
dat een van die bepaling afwijkende regel van toepassing is. Zij voert daartoe 
[...] artikel 194bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan, luidens 
hetwelk ‘binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald door de Koning […] 
de technische voorzieningen bedoeld in artikel 16, § 1, van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen [worden] vrijgesteld’. De 
betekenis van die bepaling die voortvloeit uit de ondubbelzinnige bewoordingen 
ervan, is dat zij geen principiële vrijstelling van de technische provisies vastlegt, 
die, zoals de eiseres beweert, onvoorwaardelijk en onbegrensd is onder voorbe-
houd van de door de Koning bepaalde voorwaarden en grenzen, maar voorziet in 
de vrijstelling van die technische provisies ‘binnen de grenzen en onder de voor-
waarden bepaald door de Koning’, dus uitsluitend onder die voorwaarden en binnen 
die grenzen. Een klare en duidelijke tekst mag niet worden geïnterpreteerd en 
de parlementaire voorbereiding van een wet mag niet tegen een dergelijke tekst 
worden aangevoerd [...]. Voorts, en ten overvloede, kan uit de volledige lezing van 
de parlementaire voorbereiding worden opgemaakt dat, ondanks het akkoord van 
de ministerraad over het beginsel van de aftrekbaarheid van de technische provisies 
voor egalisatie, het ‘noodzakelijk [werd geacht] een wettelijke basis in te voeren 
voor het geheel van de door de verzekeringsondernemingen aangelegde technische 
voorzieningen’, en gepreciseerd dat ‘de door de verzekeringsondernemingen aange-
legde technische voorzieningen zullen vervat worden in een specifiek artikel in 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met name artikel 194bis’, en dat 
‘de voorwaarden en de grenzen van vrijstelling […] per categorie van technische 
voorziening onverwijld in het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen 1992 [zullen] worden opgenomen door aanpassing en 
aanvulling van de bestaande administratieve bepalingen.’ (zie Gedr. St., Kamer, 
1998-1999, 1949/7 [lees : 1949/5], pp. 7 en 8). Bijgevolg was het niet de bedoeling van 
de wetgever, die artikel 194bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
in die context goedkeurde, te voorzien in een onvoorwaardelijke en onbegrensde 
principiële vrijstelling van de technische provisies, zoals de eiseres beweert, maar 
aan de Koning over te laten de vrijstellingsgrenzen en -voorwaarden per cate-
gorie technische provisies te bepalen. [...] Ter uitvoering van artikel 194bis van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 heeft de Koning slechts gehandeld 
door het koninklijk besluit van 13 mei 1999, dat de vrijstelling van de provisie voor 
egalisatie en catastrofen slechts binnen bepaalde grenzen vastlegt, namelijk ‘wat 
betreft de risico’s als vermeld in artikel 73.3’, zijnde ‘met betrekking tot de risico’s 
in verband met natuurelementen, de lucht- en ruimtevaartrisico’s en de risico’s 
in verband met aanslagen en arbeidsconflicten’ en ‘met betrekking tot de risico’s 
inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid in verband met milieuverontreiniging 
en van producten met gebreken’ (zie artikel 73.3, 1o en 2o, van het koninklijk besluit 
tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992). Dat koninklijk 
besluit heeft geen betrekking op de technische provisies voor egalisatie en cata-
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strofen inzake de kredietverzekering en het verslag aan de Koning voor dat besluit 
is ondubbelzinnig omtrent de noodzaak van een later optreden van de Koning om 
de regeling vast te leggen voor de overige technische provisies, en meer bepaald 
inzake kredietverzekeringen [...] Zonder koninklijk besluit dat de voorwaarden 
en grenzen vastlegt voor de vrijstelling van die overige technische provisies, meer 
bepaald inzake kredietverzekering, moet dus worden gesteld dat de eiseres zich 
tevergeefs beroept op artikel 194bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 als grondslag voor de vrijstelling van de kwestieuze provisie.”

Grieven

Artikel 194bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 moet geacht 
worden conform de Grondwet te zijn, inzonderheid de artikelen 170, § 1, en 172, 
tweede lid, ervan.

Uit die grondwetsbepalingen volgt dat belastingzaken een bevoegdheid zijn die 
de Grondwet aan de wet voorbehoudt, zodat de aan de Koning gedane overdracht 
geen betrekking kan hebben op het beginsel zelf van de vrijstelling, maar enkel 
op de uitvoeringsmaatregelen. 

Zonder koninklijk uitvoeringsbesluit tot vaststelling van de bijkomende voor-
waarden en grenzen, is de provisie voor egalisatie inzake kredietverzekering 
bijgevolg vrijgesteld krachtens artikel 194bis van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992 indien zij aangelegd is overeenkomstig artikel 16, § 1, van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en de ter 
uitvoering van die bepaling uitgevaardigde besluiten en verordeningen. 

Die uitlegging is niet onverenigbaar met de algemene bewoordingen van 
artikel 194bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, noch met de 
wil van de wetgever in de parlementaire voorbereiding van die bepaling. Het 
verslag aan de Koning voor het koninklijk besluit van 13 mei 1999 is irrelevant 
om de wil van de wetgever te bepalen bij de goedkeuring van artikel 194bis van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 waarvan dat koninklijk besluit 
de uitvoering vormt. 

Het arrest dat niet ontkent dat de kwestieuze provisie wordt bedoeld in 
artikel 16, § 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-
ondernemingen, waar wel beslist dat die provisie, zonder koninklijk uitvoerings-
besluit, niet vrijgesteld is, schendt bijgevolg artikel 194bis van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992.

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Middel

Krachtens artikel 194bis van het WIB1992 worden de in artikel 16, § 1, 
Controlewet Verzekeringen bedoelde technische provisies vrijgesteld 
binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald door de Koning.

De principiële vrijstelling als bedoeld in die wetsbepaling kan niet 
worden toegepast voor de technische provisies voor egalisatie en cata-
strofen inzake de kredietverzekering, zonder koninklijk besluit ter 
uitvoering van die bepaling.

Het arrest dat vaststelt er geen koninklijk besluit tot vaststelling 
van de grenzen en voorwaarden van dat soort technische provisies is 
uitgevaardigd, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de betrokken 
provisie voor het litigieuze aanslagjaar niet kan worden vrijgesteld.
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Het middel kan niet worden aangenomen.

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

22 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en de heer T’Kint.

N° 629

verenIGDe kamerS — 22 november 2013 
(F.10.0036.F)

InkomStenBeLaStInGen. — PerSonenBeLaStInG. — BeroePSInkom-
Sten. — BeroePSkoSten. — faILLISSementSCUrator. — GeLDverDUISterInG. 
— aanSLaG. — terUGBetaLInG. — aftrekBaarHeID.

Het arrest, dat vaststelt dat een advocaat werd veroordeeld wegens geldver-
duistering, gepleegd in de uitoefening van zijn ambt van faillissements-
curator, dat de aldus verduisterde gelden het voorwerp zijn geweest van 
aanslagen in de personenbelasting voor de aanslagjaren 1990 tot 1993 en dat 
hij gedurende die jaren omvangrijke bedragen heeft terugbetaald, is naar 
recht verantwoord wanneer het oordeelt dat de litigieuze terugbetalingen 
aftrekbare beroepskosten zijn, op grond dat de terugbetalingen verschuldigd 
zijn doordat er onrechtmatige handelingen zijn gesteld in de uitoefening 
van de beroepswerkzaamheid en dat ze derhalve noodzakelijkerwijs inherent 
zijn aan de onrechtmatige verrichtingen die de belastbare inkomsten hebben 
opgeleverd, en dat de inning van de onrechtmatige inkomsten op zich de 
terugbetalingsverplichting heeft doen ontstaan die voortvloeit uit de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek maar ook, en meer bepaald 
wat betreft de verduisteringen door een curator, uit artikel 575, 4o, van het 
Wetboek van Koophandel, en dat die laatste wetsbepaling met name het 
vereiste verband legt met de beroepswerkzaamheid van de curator waardoor 
de terugbetaling uiteindelijk nauw en onvermijdelijk verbonden is met en 
derhalve inherent is aan die beroepswerkzaamheid  (1). (Artt. 49, eerste lid, 
en 53, 1o, WIB92)

(BeLGISCHe Staat, mInISter van fInanCIën t. C. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 15 januari 2010 van 
het hof van beroep te Brussel gewezen op verwijzing van het arrest van 
het Hof van 14 december 2007.

  (1) Zie andersl. concl. OM in Pas. 2013, nr. 629.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft op 3 oktober 2013 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal André Henkes werd in zijn conclusie gehoord.

II. CaSSatIemIDDeL

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— De artikelen 49, gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 6 juli 1994 houdende 
fiscale bepalingen, en 53, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Aangevochten beslissingen

Het hof van beroep te Brussel, dat uitspraak doet op verwijzing ten gevolge van 
de vernietiging van het arrest van 22 juni 2005 van het hof van beroep te Bergen 
door het arrest van 14 december 2007 van het Hof, volgens hetwelk :

 “Uit de artikelen 49, eerste lid, en 53, 1o, van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992 volgt dat de uitgaven als beroepskosten kunnen worden aange-
merkt wanneer zij inherent zijn aan de uitoefening van het beroep ;

Het arrest stelt vast dat de verweerder de bedragen die hij in zijn hoedanigheid 
van faillissementscurator had ontvangen, onrechtmatig in zijn voordeel heeft 
verduisterd ;

Het arrest, dat overweegt dat de verweerder die bedragen enkel door zijn 
beroepswerkzaamheid heeft kunnen verkrijgen en dat zijn verplichting tot 
terugbetaling eveneens een beroepsmatig karakter had, verantwoordt aldus niet 
naar recht zijn beslissing dat de terugbetalingen moeten worden aangemerkt als 
aftrekbare beroepskosten”,

beslist in het bestreden arrest wat volgt :
 “Uit het arrest van 14 december 2007 van het Hof […] moet hoofdzakelijk 

worden onthouden dat de feitenrechter uitgaven slechts als aftrekbare beroeps-
kosten kan aanmerken indien hij wijst op de bijzondere omstandigheden van de 
zaak waaruit kan worden afgeleid dat de terugbetalingen inherent zijn aan de 
beroepsactiviteit van de betrokken belastingplichtige ;

Aangezien het fiscaal recht het adjectief ‘inherent’ (‘inhérent’) niet omschrijft, 
heeft advocaat-generaal A. Henkes in zijn conclusie vóór het arrest van 
14 december 2007 de draagwijdte van dat adjectief terecht onderzocht aan de hand 
van de woordenboeken Robert en Larousse. Volgens die werken wordt van een 
zaak gezegd dat ze ‘inherent’ aan iets is wanneer ze essentieel, immanent, onaf-
scheidelijk of intrinsiek daarmee verbonden is (Robert, Dictionnaire alphabétique 
et analogique de la langue française, Parijs, 1977) of nog wanneer ze innig en onver-
mijdelijk met een andere zaak verbonden is (Petit Larousse, Dictionnaire encyclo-
pédique, Parijs, 1961) ;

Welnu, de [verweerders] betogen precies dat de door de [verweerder] verduis-
terde bedragen inkomsten uit een onrechtmatige werkzaamheid zijn en dat de 
eigenlijke inning van die inkomsten voor de [verweerder] de verplichting tot 
terugbetaling van die inkomsten heeft doen ontstaan, in die zin dat die terugbe-
talingsverplichting inherent is aan die onrechtmatige werkzaamheid.

De [verweerder] heeft de verduisterde bedragen dus niet ‘wegens’ de uitoefening 
van zijn beroepswerkzaamheid maar ‘in’ die uitoefening verkregen. Dat verband 
met de beroepswerkzaamheid van de [verweerder] volstaat op zich om de verduis-
terde bedragen belastbaar te kunnen stellen als beroepsinkomsten (met name als 
winst) ;
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De terugbetalingen zijn daarenboven verschuldigd doordat er onrechtmatige 
handelingen zijn gesteld in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid en ze zijn 
derhalve noodzakelijkerwijs inherent aan de onrechtmatige verrichtingen die de 
belastbare inkomsten hebben opgeleverd en die ook daadwerkelijk als beroeps-
inkomsten zijn belast. De bewering volgens welke de betrokken terugbetalingen 
een privékarakter hebben, is dus onjuist ;

Zoals de [verweerders] terecht erop wijzen, heeft de inning van de onrecht-
matige inkomsten op zich voor de [verweerder] de terugbetalingsverplichting 
doen ontstaan die voortvloeit uit de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek 
maar ook, en meer bepaald wat betreft de verduisteringen door een curator, uit 
artikel 575, 4o, Wetboek van Koophandel ;

Die laatste wetsbepaling legt met name het vereiste verband met de beroeps-
werkzaamheid van de curator waardoor de terugbetaling — al is die inherent aan 
de onrechtmatige verrichtingen die de eerste [verweerder] in de uitoefening van 
zijn beroepswerkzaamheid heeft gepleegd — uiteindelijk nauw en onvermijdelijk 
verbonden is met en derhalve, volgens de voormelde definitie van het adjectief 
‘inherent’, inherent is aan die beroepswerkzaamheid”,

en beslist vervolgens :

 “Bijgevolg moet worden aangenomen dat de terugbetalingen van de verduis-
terde bedragen aftrekbaar zijn als beroepskosten, zonder dat aan het Grond-
wettelijk Hof de door de [verweerders] voorgestelde prejudiciële vraag hoeft te 
worden gesteld”.

Grief

Beroepskosten kunnen wettelijk slechts als aftrekbaar worden aangemerkt 
indien de teruggevorderde lasten inherent zijn aan de uitoefening van de beroeps-
werkzaamheid, aangezien artikel 53, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992 bepaalt dat “uitgaven van persoonlijke aard, zoals […] alle […] 
uitgaven die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk 
zijn, niet als beroepskosten worden aangemerkt (die aftrekbaar zijn met toepas-
sing van artikel 49 van dat wetboek)”.

Ook al kunnen de door de verweerder verduisterde bedragen worden beschouwd 
als een beroepsinkomen dat te zijnen name belastbaar is, omdat ze, al is het 
onrechtstreeks, voortkomen uit werkzaamheden van allerlei aard en de wet onder 
meer de voordelen van allerlei aard die verkregen zijn wegens of in de uitoefe-
ning van de beroepswerkzaamheid tot de belastbare beroepsinkomsten rekent, 
zijn de latere terugbetalingen van de bedragen die de betrokkene verduisterd had 
en die te zijnen name als beroepsinkomsten zijn belast, daarom nog geen wettelijk 
aftrekbare beroepskosten, daar deze inherent moeten zijn aan de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid, aangezien, krachtens artikel 53, 1o, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992, “niet worden aangemerkt als beroepskosten (die 
aftrekbaar zijn met toepassing van artikel 49 van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992), de uitgaven van persoonlijke aard, zoals [...] alle [...] uitgaven 
die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk zijn”.

Immers, hoewel de verweerder de door hem verduisterde bedragen alleen heeft 
kunnen verkrijgen door zijn beroepswerkzaamheid als advocaat, en meer bepaald 
als faillissementscurator, wat in het bestreden arrest niet wordt betwist, volgt 
hieruit nog niet dat de in de uitoefening van die beroepswerkzaamheid verduis-
terde gelden daarmee onafscheidelijk verbonden zijn, zoals het bestreden arrest 
beslist, tenzij er wordt aangenomen dat de toe-eigening, door een faillissements-
curator, van bedragen die verschuldigd zijn aan de gezamenlijke schuldeisers, 
specifiek valt onder de hem door de rechtbank van koophandel gegeven opdracht, 
wat uitgesloten is.
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Uit de omstandigheid dat de opbrengst van onrechtmatige handelingen die zijn 
gepleegd in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid, werd belast omdat de 
wet de voordelen van allerlei aard die verkregen zijn “in” de uitoefening van de 
werkzaamheid tot de beroepsinkomsten rekent, kan niet worden afgeleid dat die 
onrechtmatige handelingen “inherent” zijn aan de uitoefening van de beroeps-
werkzaamheid en evenmin, bijgevolg, dat de daarmee gepaard gaande kosten 
inherent zijn aan – noodzakelijk zijn voor – de uitoefening van die beroepswerk-
zaamheid.

Daarenboven kan de terugbetaling van de verduisterde bedragen tot vergoeding 
van de fouten die in de uitoefening van die werkzaamheid als curator zijn begaan, 
niet worden aangemerkt als de nakoming van een beroepsmatige verplichting, 
aangezien die fouten geen gewone vergissingen in feite of in rechte zijn begaan 
in de uitoefening van het curatorschap, maar bestaan in de doelbewuste toe-
eigening van verschillende bedragen die toekwamen aan de gezamenlijke schuld-
eisers. Die toe-eigening is werkelijk onverenigbaar met de door de rechtbank van 
koophandel aan de curator gegeven opdracht. Artikel 575, 4o, tweede lid, Wetboek 
van Koophandel, dat van toepassing was tijdens de jaren 1994 tot 1998, bepaalt 
immers uitdrukkelijk dat die toegeëigende bedragen moeten worden terugge-
geven, zodat die terugbetaling een gevolg is die de wet zelf verbindt aan hande-
lingen die weliswaar in de uitoefening van de werkzaamheid van curator zijn 
verricht maar doelbewust ingaan tegen wat de uitoefening van die werkzaamheid 
vereist of toelaat, en strijdig met de strafwet zijn.

Daaruit volgt dat de litigieuze terugbetalingen niet inherent zijn aan de uitoe-
fening van de beroepswerkzaamheid van de verweerder, daar ze niet in een nood-
zakelijk verband staan met die uitoefening zoals door de artikelen 49 en 53, 1o, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wordt vereist en dat, derhalve, de 
aftrek ervan als beroepskosten moet worden geweigerd.

Uit het bovenstaande volgt dat het bestreden arrest, dat overweegt dat “de 
terugbetalingen verschuldigd zijn doordat er onrechtmatige handelingen zijn 
gesteld in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid en [dat] ze derhalve nood-
zakelijkerwijs inherent zijn aan de onrechtmatige verrichtingen die de belastbare 
inkomsten hebben opgeleverd en die ook daadwerkelijk als beroepsinkomsten 
zijn belast”, dat “de inning van de onrechtmatige inkomsten op zich […] de terug-
betalingsverplichting heeft doen ontstaan” en dat “[artikel 575, 4o, Wetboek van 
Koophandel] met name het vereiste verband legt met de beroepswerkzaamheid 
van de curator waardoor de terugbetaling […] uiteindelijk nauw en onvermijde-
lijk verbonden is met en derhalve […] inherent is aan die beroepswerkzaamheid”, 
niet naar recht zijn beslissing verantwoordt dat er “moet worden aangenomen 
dat de terugbetalingen van de verduisterde bedragen aftrekbaar zijn als beroeps-
kosten”, maar de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen schendt.

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

De beslissing van het bestreden arrest is niet verenigbaar met het 
verwijzingsarrest van 14 december 2007.

Het middel heeft dezelfde draagwijdte als dat welk door dat arrest is 
aangenomen.

Het cassatieberoep moet derhalve worden onderzocht door de verenigde 
kamers van het Hof.

Uit de artikelen 49, eerste lid, en 53, 1o, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992 volgt dat de uitgaven als beroepskosten kunnen 
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worden aangemerkt wanneer zij inherent zijn aan de uitoefening van 
het beroep.

Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerder, advocaat, is veroor-
deeld voor feiten van verduistering van gelden, die hij gepleegd heeft 
in de uitoefening van zijn ambt van faillissementscurator, dat de aldus 
verduisterde bedragen het voorwerp zijn geweest van aanslagen in de 
personenbelasting voor de aanslagjaren 1990 tot 1993 en dat de verweerder 
omvangrijke bedragen heeft terugbetaald tijdens de jaren 1994 tot 1997.

Het arrest wijst erop dat “de terugbetalingen daarenboven verschul-
digd zijn doordat er onrechtmatige handelingen zijn gesteld in de uitoe-
fening van de beroepswerkzaamheid en [dat] ze derhalve noodzakelijker-
wijs inherent zijn aan de onrechtmatige verrichtingen die de belastbare 
inkomsten hebben opgeleverd, die […] als beroepsinkomsten zijn belast” 
en dat “de bewering volgens welke de betrokken terugbetalingen een 
privékarakter hebben, dus onjuist is”.

Het arrest beslist dat “de inning van de onrechtmatige inkom-
sten op zich voor de [verweerder] de terugbetalingsverplichting heeft 
doen ontstaan, die voortvloeit uit de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek maar ook, en meer bepaald wat betreft de verduisteringen 
door een curator, uit artikel 575, 4o, Wetboek van Koophandel” en dat 
“die laatste wetsbepaling met name het vereiste verband legt met de 
beroepswerkzaamheid van de curator waardoor de terugbetaling […] 
uiteindelijk nauw en onvermijdelijk verbonden is met en derhalve […] 
inherent is aan die beroepswerkzaamheid”.

Het bestreden arrest verantwoordt om die redenen naar recht zijn 
beslissing dat de litigieuze terugbetalingen fiscaal aftrekbare beroeps-
kosten zijn.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof, 
uitspraak doende in verenigde kamers,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

22 november 2013 — Ver. kamers. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste 
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Andersluidende conclusie : de 
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Baltus (bij de 
balie te Brussel) en de heer Willemart (bij de balie te Brussel).

N° 630

3o kamer — 25 november 2013
(S.09.0013.N)

1o PreJUDICIeeL GeSCHIL. — eUroPeSe UnIe. — Hof van JUStItIe. — evo 
-verDraG. — arBeIDSovereenkomSt. — toePaSSeLIJk reCHt. — veStIGInG DIe 
De werknemer In DIenSt Heeft Genomen. — DraaGwIJDte.
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2o eUroPeSe UnIe. — PreJUDICIeLe GeSCHILLen. — Hof van JUStItIe. 
— evo-verDraG. — arBeIDSovereenkomSt. — toePaSSeLIJk reCHt. — veStI-
GInG DIe De werknemer In DIenSt Heeft Genomen. — DraaGwIJDte.

3o arBeIDSovereenkomSt. — aLLerLeI. — e.v.o.-verDraG. — toePaS-
SeLIJk reCHt. — veStIGInG DIe De werknemer In DIenSt Heeft Genomen. — 
DraaGwIJDte.

1o, 2o en 3o Uit het arrest C. — 348/10 van het Hof van Justitie van 15 december 
2011 volgt dat het middel dat aanvoert dat met “vestiging van de werkgever 
die de werknemer in dienst heeft genomen” in de zin van artikel 6, lid 2, sub 
b, van het EVO-verdrag, moet worden verstaan niet de vestiging waarmee 
de arbeidsovereenkomst werd gesloten, maar deze waaraan de werknemer 
verbonden is voor de effectieve tewerkstelling en voor wie hij effectief arbeid 
verricht, ingaat tegen de desbetreffende interpretatie van het Hof van 
Justitie en derhalve naar recht faalt.  (1)

(v. t. navImer n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden :

a. voorGaanDe ProCeDUre

1. Voor de beoordeling van de voorziening relevante voorgaanden

Eiser tot cassatie trad op 21 augustus 2001 in dienst van verweerster 
in cassatie, vennootschap naar Luxemburgs recht, als eerste machinist, 
met schriftelijke arbeidsovereenkomst van 7 augustus 2001.

Uit een niet betwiste vaststelling van het arbeidshof in het bestreden 
arrest blijkt dat partijen in deze overeenkomst met betrekking tot de 
tewerkstelling van eiser tot cassatie gekozen hebben voor de toepasse-
lijkheid van het Luxemburgse recht  (2). 

Deze arbeidsovereenkomst werd door verweerster in cassatie met 
aangetekende brief van 8 april 2002 beëindigd met onmiddellijke ingang.

Op 4 april 2003 dagvaardde eiser tot cassatie zowel verweerster tot 
cassatie als de NV Naviglobe, vennootschap naar Belgisch recht, voor de 
Arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Met vonnis van 12 november 2004 verklaarde de Arbeidsrechtbank 
te Antwerpen zich territoriaal onbevoegd om kennis te nemen van de 
vordering van eiser tot cassatie ten aanzien van verweerster in cassatie, 
en verklaarde zij de vordering van eiser tot cassatie ten aanzien van de 
NV Naviglobe ontvankelijk doch ongegrond.

Eiser tot cassatie tekende met verzoekschrift van 3 maart 2005 (en niet 
2006 zoals vermeld op bladzijde 2 van het bestreden arrest) beroep aan 
tegen dit vonnis. 

2. Het bestreden arrest

Met arrest van 9 januari 2007 :

  (1) Zie concl. OM.
  (2) Arrest blz 8 onder 2.2 tweede alinea.
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— vernietigde het arbeidshof het vonnis van 12 november 2004 wegens 
onregelmatige samenstelling van de zetel (gewezen door een werklieden-
kamer hoewel het statuut van bediende van eiser tot cassatie niet werd 
betwist) ;

— verklaarde het arbeidshof zich territoriaal bevoegd om kennis te 
nemen van de vorderingen van eiser tot cassatie tegen beide oorspron-
kelijke verweersters ;

— verklaarde het arbeidshof de vordering van eiser tot cassatie tegen 
de NV Naviglobe ontvankelijk doch ongegrond ;

— verklaarde het arbeidshof de vordering van eiser tot cassatie ten 
aanzien van verweerster in cassatie verjaard.

3. Het enig middel tot cassatie

Het enig middel tot cassatie verwijt aan het bestreden arrest dat het, 
in strijd met de artikels 1, 3, 4 en 6 van het Verdrag inzake het recht 
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 19 juni 
1980 (hierna genoemd het EVO), goedgekeurd met wet van 14 juli 1987, 
het Luxemburgse recht van toepassing heeft verklaard op de arbeids-
overeenkomst tussen eiser tot en verweerder in cassatie en bijgevolg 
met toepassing van artikel 80 van de Luxemburgse wet van 9 november 
1990 strekkende tot de creatie van een Luxemburgs openbaar maritiem 
register de vordering van eiser tot cassatie ten aanzien van verweerster 
in cassatie als verjaard afwees, en aldus alle hierboven aangeduide wets-
bepalingen heeft geschonden.

Kern van het middel is dat volgens eiser tot cassatie, het arbeidshof 
impliciet heeft beslist dat de vestiging die eiser in dienst heeft genomen 
in de zin van artikel 6 tweede lid, b) van het EVO, de vestiging is waarmee 
hij de arbeidsovereenkomst heeft gesloten en die zijn werkgever is en 
de sociaalrechtelijke verplichtingen en formaliteiten vervult, en niet 
de vestiging waaraan de werknemer verbonden is voor zijn effectieve 
tewerkstelling en waarvoor hij dus werkelijk arbeid verricht  (1).

4. Het arrest van het Hof van 7 juni 2010

Met arrest van 7 juni 2010 oordeelde Uw Hof dat een uitlegging van 
artikel 6 tweede lid, b) van het EVO door het Hof van Justitie noodza-
kelijk is :

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

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

— zoals eiser staande houdt, de verweerster en de NV Naviglobe 
eenzelfde bestuurder hebben.

  (1) Voorziening, pagina 10 voorlaatste alinea.
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Dit houdt in dat, zo de aanvoeringen van de eiser juist zijn, de NV Navi-
globe te Antwerpen, met wie de verweerster bindingen heeft, desgeval-
lend als een feitelijke vestiging van de verweerster zou kunnen worden 
aangezien, met dewelke de eiser voor zijn effectieve tewerkstelling is 
verbonden.”

De uitspraak van het Hof werd aangehouden tot het Hof van Justitie 
van de Europese Unie uitspraak zou hebben gedaan over volgende vragen :

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

2. Moet de plaats waar de werknemer, die zijn werk niet gewoonlijk 
in een zelfde land verricht, zich dient aan te melden en de administra-
tieve onderrichtingen, alsmede de instructies voor het uitvoeren van 
zijn werkzaamheden ontvangt, te worden aangezien als de plaats van 
effectieve tewerkstelling in de zin van de eerste vraag ?

3. Moet de vestiging van de werkgever waaraan de werknemer voor 
zijn effectieve tewerkstelling is verbonden in de zin van de eerste vraag, 
beantwoorden aan bepaalde formele vereisten zoals ondermeer het bezit 
van rechtspersoonlijkheid of volstaat daartoe het bestaan van een feite-
lijke vestiging ?

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

5. Het arrest van het Hof van Justitie van 15 december 2011

Met arrest van 15 december 2011 antwoordde het Hof van Justitie als 
volgt op de door Uw Hof gestelde vragen :

“1) Artikel 6, lid 2, van het Verdrag inzake het recht dat van toepas-
sing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening openge-
steld te Rome op 19 juni 1980, moet aldus worden uitgelegd dat de aange-
zochte nationale rechter allereerst moet uitmaken of de werknemer ter 
uitvoering van de overeenkomst zijn arbeid gewoonlijk in een zelfde 
land verricht, namelijk het land van waaruit, gelet op het geheel der 
omstandigheden die zijn werkzaamheid kenmerken, de werknemer het 
belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult.

2) Voor het geval dat de verwijzende rechter van mening zou zijn dat 
hij het bij hem aanhangige geding niet kan beslechten op grond van 
artikel 6, lid 2, sub a, van dat verdrag, dient artikel 6, lid 2, sub b, van 
dat verdrag te worden uitgelegd als volgt :

— het begrip „vestiging van de werkgever die de werknemer in dienst 
heeft genomen” moet aldus worden opgevat dat het uitsluitend verwijst 
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naar de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen, en niet 
naar die waaraan de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling is 
verbonden ;

— het bezit van rechtspersoonlijkheid is geen vereiste waaraan de 
vestiging van de werkgever in de zin van deze bepaling moet voldoen ;

— de vestiging van een andere onderneming dan die welke formeel 
als werkgever wordt genoemd, waarmee laatstgenoemde onderneming 
banden heeft, kan als „vestiging” in de zin van artikel 6, lid 2, sub b, 
van dat verdrag worden aangemerkt indien aan de hand van objectieve 
elementen kan worden aangetoond dat de werkelijke situatie verschilt 
van die welke uit de bewoordingen van de overeenkomst blijkt, zelfs 
indien het werkgeversgezag niet formeel aan die andere onderneming is 
overgedragen”.

B. BeSPrekInG

a. Met betrekking tot het recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit individuele arbeidsovereenkomsten gaat artikel 6 van het EVO uit 
van de mogelijkheid dat partijen zelf, met toepassing van artikel 3.1, 
kiezen welk recht hun overeenkomst zal beheersen, doch legt aan deze 
rechtskeuze beperkingen op.

Artikel 6.1 van het EVO bepaalt dat de rechtskeuze van partijen in een 
arbeidsovereenkomst er niet toe kan leiden dat de werknemer de bescher-
ming verliest die hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van 
het recht dat ingevolge het tweede lid van hetzelfde artikel bij gebreke 
van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.

Artikel 6.2 van het EVO bepaalt in dit verband dat bij gebreke aan een 
rechtskeuze, de arbeidsovereenkomst beheerst wordt door :

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

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

tenzij uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat de arbeidsover-
eenkomst nauwer is verbonden met een ander land, in welk geval het 
recht van dat andere land toepasselijk is  (1).

Ten aanzien van de dwingende wetsbepalingen die de bescherming 
van de werknemer beogen wordt het toepassingsgebied bepaald door 
artikel 6 van het EVO, waarbij het gebruikte criterium hetzelfde is als 
dat gebruikt om de toepasselijke wet aan te duiden bij ontstentenis van 
rechtskeuze door partijen  (2).

  (1) Hoewel de weergave van de tekst van het verdrag zoals gepubliceerd in het 
Staatsblad het anders lijkt aan te geven, wordt aanvaard dat deze regel geldt voor beide 
hypotheses. Zie F. rIGaUX et M. faLLon, Droit international privé, 3e éd., Brussel, Larcier, 
2005, nr. 14.169.

  (2) F. rIGaUX et M. faLLon, Droit international privé, 3e éd., Brussel, Larcier, 2005, 
nr. 14.174.
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Deze criteria stellen een vermoeden in van objectieve lokalisering 
van de overeenkomst, vermoeden dat evenwel opzij gezet kan worden 
wanneer uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat de arbeidsover-
eenkomst nauwer is verbonden met een ander land  (1).

In de rechtsleer wordt vooropgesteld dat de regel volgens dewelke het 
recht van een ander land dan het land waar zich de vestiging bevindt die 
de werknemer in dienst heeft genomen moet worden toegepast wanneer 
uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst 
nauwer verbonden met een ander land, een uitzonderingsbepaling is die 
bijgevolg strikt moet worden geïnterpreteerd  (2).

Het EVO geeft niet aan waaruit de nauwere verbondenheid met een 
andere staat bestaat, en geeft enkel aan dat deze moet blijken uit ‘het 
geheel van omstandigheden’, aldus aangevend dat er geen precieze regels 
bestaan  (3).

In wezen valt men dan terug op de ‘oude’ methode van bepaling van het 
toepasselijke recht aan de hand van indiciën, waarbij op basis van alle 
omstandigheden eigen aan een concrete situatie de rechter moet nagaan 
bij welk rechtsstelsel de arbeidsovereenkomst het dichtste aansloot  (4).

b. In het arrest van 7 juni 2010 stelde Uw Hof vast dat de vaststelling 
door de appelrechters dat artikel 6, tweede lid, a) van het EVO evenals 
de uitzondering voorzien in fine van artikel 6, tweede lid, ter zake geen 
toepassing kunnen vinden, door eiser tot cassatie niet wordt aange-
vochten  (5).

Eiser tot cassatie verwijt aan het bestreden arrest immers dat het 
arbeidshof impliciet heeft beslist dat de vestiging die eiser in dienst 
heeft genomen in de zin van artikel 6 tweede lid, b) van het EVO, de 
vestiging is waarmee hij de arbeidsovereenkomst heeft gesloten en die 
zijn werkgever is en de sociaalrechtelijke verplichtingen en formali-
teiten vervult, en niet de vestiging waaraan de werkgever verbonden is 
voor zijn effectieve tewerkstelling en waarvoor hij dus werkelijk arbeid 
verricht.

Dit is, althans naar mijn oordeel, een spijtige beperking van het 
geschil, waar het Hof van Justitie in zijn arrest terecht op wijst :

“Ofschoon de vragen in het onderhavige geval betrekking hebben op 
artikel 6, lid 2, sub 2 van het Verdrag van Rome, dient met de advocaat-
generaal in punt 60 van haar conclusie en met de Belgische regering en 
de Europese Commissie in hun opmerkingen te worden vastgesteld dat 
de elementen die de in het hoofdgeding aan de orde zijnde arbeidsbetrek-
king kenmerken en door de verwijzende rechter worden genoemd als 
grond voor zijn verzoek om een prejudiciële beslissing, meer overeen-
stemming lijken te vertonen met de sub a dan met de sub b van lid 2 van 
artikel 6 van het Verdrag van Rome geformuleerde criteria.”  (6)

  (1) Ibid., nr. 14.169.
  (2) H. Storme et S. BoUZoUmIta, “Arbeidsovereenkomsten in internationaal privaat-

recht”, NjW 2005, 307, nr. 52.
  (3) C. EnGeLS, “Arbeidsovereenkomsten en toepasselijk recht”, Soc. Kron. 2000, 161.
  (4) Ibid., met inbegrip van de rechtsleer en rechtspraak in voetnoot 50.
  (5) Randnummer 5.
  (6) R.o. nr. 31.
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Na er op gewezen te wezen dat artikel 6 lid 2 van het EVO een rangorde 
instelt, waarbij gelet op het nagestreefde doel van artikel 6 van het EVO, 
met name aan de werknemer een passende bescherming te bieden, eerst 
een ruime interpretatie moet worden gegeven aan het begrip ‘land waar 
de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht’, om pas wanneer het niet 
mogelijk is te bepalen in welk land de arbeid gewoonlijk wordt verricht, 
toepassing te maken van het criterium ‘plaats van de vestiging die de 
werknemer in dienst heeft genomen’  (1), stelt het Hof van Justitie :

“37. In een dergelijk geval moet het criterium van het land waar de 
arbeid gewoonlijk wordt verricht aldus worden opgevat dat het verwijst 
naar de plaats waar of van waaruit de werknemer daadwerkelijk zijn 
beroepswerkzaamheden verricht, en bij gebreke van een centrum van de 
werkzaamheden naar de plaats waar hij het grootste gedeelte van zijn 
werkzaamheden verricht […].

38. Gelet op de aard van arbeid in de zeevaartsector als die welke in 
het hoofdgeding aan de orde is, moet de verwijzende rechter rekening 
houden met alle elementen die de werkzaamheden van de werknemer 
kenmerken, en met name vaststellen in welke staat zich de plaats 
bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht, 
instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, 
alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden […].

39. Wanneer uit de vaststellingen blijkt dat de plaats van waaruit de 
werknemer zijn transportopdrachten verricht en waar hij ook de instruc-
ties voor zijn opdrachten ontvangt, steeds dezelfde is, moet die plaats 
worden beschouwd als de plaats waar hij gewoonlijk zijn arbeid verricht 
in de zin van artikel 6, lid 2, sub a) […].

Het lijkt mij dat de formulering van het middel waardoor het Hof 
beperkt is, er de aanleiding van zal zijn dat het oordeel van het Hof niet 
overeenstemt met wat het Hof van Justitie als de met de bepalingen 
van artikel 6 tweede lid van het EVO overeenstemmende oplossing weer-
houden wenst te zien.

c. Nu het Hof gehouden is het bestreden arrest te beoordelen enkel 
en alleen op grond van een schending van artikel 6 tweede lid, b) van 
het EVO, en dus enkel moet onderzoeken of de vestiging die eiser in 
dienst heeft genomen in de zin van artikel 6 tweede lid, b) van het EVO, 
de vestiging is waarmee hij de arbeidsovereenkomst heeft gesloten en 
die zijn werkgever is en de sociaalrechtelijke verplichtingen en formali-
teiten vervult, en niet de vestiging waaraan de werkgever verbonden is 
voor zijn effectieve tewerkstelling en waarvoor hij dus werkelijk arbeid 
verricht, is het duidelijk dat het middel faalt naar recht.

Het Hof van Justitie antwoordde op de door Uw Hof gestelde vraag 
dat het begrip „vestiging van de werkgever die de werknemer in dienst 
heeft genomen” aldus moet worden opgevat dat het uitsluitend verwijst 
naar de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen, en niet 
naar die waaraan de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling is 
verbonden  (2).

  (1) R.o. nrs. 34-35.
  (2) Dictum 2, eerste gedachtestreepje.
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Hierbij overwoog het Hof :
“45. Zoals de advocaat-generaal in de punten 65 tot en met 68 van haar 

conclusie heeft verklaard, staan de tekst en het doel van laatstgenoemde 
bepaling eraan in de weg dat bij de uitlegging van deze bepaling om 
de onderneming te bepalen die de werknemer in dienst heeft genomen, 
rekening wordt gehouden met elementen die niet uitsluitend betrek-
king hebben op het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

46. Het gebruik van de term „in dienst heeft genomen” in artikel 6, 
lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome doelt immers duidelijk alleen 
op het sluiten van deze overeenkomst of, in het geval van een feitelijke 
arbeidsbetrekking, op het ontstaan van de arbeidsbetrekking en niet 
op de modaliteiten van de effectieve tewerkstelling van de werknemer.

47. Bovendien gebiedt de analyse van de structuur van dit artikel 6, 
lid 2, sub b, dat het in deze bepaling genoemde criterium, dat een subsi-
diair criterium is, wordt toegepast wanneer het onmogelijk is de arbeids-
betrekking in een bepaalde lidstaat te lokaliseren. Alleen een strikte 
uitlegging van het restcriterium kan dus ten volle verzekeren dat het op 
de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht voorzienbaar is.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. Slechts ingeval op grond van elementen betreffende de proce-
dure van indienstneming kan worden vastgesteld dat de onderneming 
die de arbeidsovereenkomst heeft gesloten, in werkelijkheid in naam 
en voor rekening van een andere onderneming heeft gehandeld, kan 
de verwijzende rechter oordelen dat het aanknopingscriterium van 
artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome verwijst naar het 
recht van het land waar zich de vestiging van laatstgenoemde onder-
neming bevindt.

50. Bijgevolg mag de verwijzende rechter voor dit oordeel geen reke-
ning houden met elementen betreffende het verrichten van de arbeid, 
maar alleen met elementen betreffende de procedure van het sluiten 
van de overeenkomst, zoals de vestiging die de personeelsadvertentie 
heeft gepubliceerd en de vestiging die het indienstnemingsgesprek heeft 
gevoerd, en moet hij die vestiging precies trachten te lokaliseren.”

ConCLUSIe : verwerping.

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 9 januari 2007.

Het arrest van het Hof van 7 juni 2010 heeft prejudiciële vragen 
gesteld die bij arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 
15 december 2011 werden beantwoord.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 9 september 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden geconcludeerd.
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II. PreJUDICIëLe vraaG

1. Bij arrest van 7 juni 2010 heeft het Hof iedere nadere uitspraak 
aangehouden tot het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak 
zal hebben gedaan over de hiernavolgende prejudiciële vragen :

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

2. Moet de plaats waar de werknemer, die zijn werk niet gewoonlijk 
in een zelfde land verricht, zich dient aan te melden en de administra-
tieve onderrichtingen, alsmede de instructies voor het uitvoeren van 
zijn werkzaamheden ontvangt, te worden aangezien als de plaats van 
effectieve tewerkstelling in de zin van de eerste vraag ?

3. Moet de vestiging van de werkgever waaraan de werknemer voor 
zijn effectieve tewerkstelling is verbonden in de zin van de eerste vraag, 
beantwoorden aan bepaalde formele vereisten zoals ondermeer het bezit 
van rechtspersoonlijkheid of volstaat daartoe het bestaan van een feite-
lijke vestiging ?

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

2. Bij arrest van 15 december 2011 heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Unie – zaak C-384/10 – deze vragen beantwoord.

III. CaSSatIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1, 3, 4 en 6 van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing 
is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome 
op 19 juni 1980, goedgekeurd bij wet van 14 juli 1987 (B.S., 9 oktober 1987) ;

— voor zoveel als nodig : artikel 80 van de wet van het Groot-Hertogdom 
Luxemburg van 9 november 1990 strekkende tot de creatie van een Luxemburgs 
openbaar maritiem register (loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la créa-
tion d’un registre public maritime luxembourgeois – Mémorial Journal officiel du 
Grand-Duché du Luxembourg, 12 november 1990).

Aangevochten beslissing

In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, rechtsprekend over de 
vordering van de eiser, de verweerster te horen veroordelen tot betaling van 
een opzeggingsvergoeding, die vordering verjaard en dat op grond van alle 
motieven waarop de beslissing steunt, die hier beschouwd worden integraal te 
zijn hernomen, en in het bijzonder op de volgende overwegingen :
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2.2. Lex contractus

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Europees Overeenkomsten-
verdrag, hierna EVO-Verdrag genoemd, wordt een overeenkomst beheerst door 
het recht dat partijen hebben gekozen.

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

Geen enkel element uit het dossier laat toe te besluiten dat het in de overeen-
komst opgenomen rechtskeuzebeding niet regelmatig is tot stand gekomen.

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

Bedoeld artikel 6, §2, luidt als volgt :

 “Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechts-
keuze overeenkomstig artikel 3 beheerst door : a) het recht van het land waar de 
werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht, 
zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land tewerk is gesteld, of b) het recht 
van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft 
genomen, wanneer deze niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht, 
tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst 
nauwer is verbonden met een ander land, in welk geval het recht van dat andere 
land toepasselijk is.”

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

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

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

Tenslotte brengt (de eiser) geen bewijs bij van zijn bewering dat hij hoofdza-
kelijk voer op Belgische binnenwateren en territoriale wateren ; deze bewering 
wordt zelfs niet eens waarschijnlijk gemaakt.

In die omstandigheid kan het arbeidshof slechts vaststellen dat ook de toepas-
sing van artikel 6, §2, b), EVO-Verdrag leidt tot de toepasselijkheid van het 
Luxemburgse recht.

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

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

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

In het kader van diezelfde overeenkomst werd op alle loondocumenten (de 
verweerster) duidelijk en ondubbelzinnig vermeld als werkgever.
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Zo werd het loon van (de eiser) uitbetaald door (de verweerster) via een sociaal 
secretariaat in Luxemburg.

Ook de loonafrekening werd opgesteld door een fiduciaire naar Luxemburgs 
recht op verzoek van (de verweerster).

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

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

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

Gelet op het voorgaande kan alleen (de verweerster), met vestiging in Luxem-
burg, worden aanvaard als de vestiging die (de eiser) in dienst heeft genomen, 
waardoor in beginsel toepassing moet worden gemaakt van de dwingende bepa-
lingen van het Luxemburgse recht, behoudens de in artikel 6, § 2, b, in fine, EVO-
Verdrag bedoelde uitzondering, zoals hierboven aangehaald.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gelet op het voorgaande moet voor de beoordeling ten gronde uitsluitend 
toepassing worden gemaakt van het Luxemburgse recht.”.

en

 “In toepassing van artikel 80 van de Luxemburgse wet van 9 november 1990 
strekkende tot de creatie van een Luxemburgs openbaar maritiem register geeft 
de wederrechtelijke verbreking van de arbeidsovereenkomst voor zeelieden recht 
op schadevergoeding en interesten ; de rechtsvordering in herstel van deze weder-
rechtelijke verbreking dient op straffe van verval te worden ingeleid voor het 
arbeidsgerecht binnen de drie maanden na betekening van de opzeg of de moti-
vering ervan. Voormelde termijn is geldig onderbroken ingeval van schriftelijke 
betwisting door de zeeman in handen van de werkgever, zijn gemandateerde of 
zijn werknemersorganisatie.

Het arbeidshof kan in dit verband slechts vaststellen dat door (de eiser) geen 
concreet verweer wordt gevoerd m.b.t. door (de verweerster) en de nv Naviglobe 
ontwikkelde argumentatie dat zijn vorderingen onontvankelijk zijn, nu zij 
werden ingesteld buiten de door voornoemd artikel 80 bepaalde termijn.

Vermits het ontslag werd betekend met aangetekende brief 8 april 2002 en geen 
enkel element in het dossier toelaat te besluiten dat (de eiser) de eenzijdige 
beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst heeft gecontesteerd bij (de verweer-
ster), zijn gemandateerde of een werknemersorganisatie, is de vordering inge-
steld bij inleidende dagvaarding van 4 april 2003 verjaard.”.

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

Grieven

1.1. Artikel 1.1. van het Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepas-
sing is op verbintenissen uit overeenkomst, opgemaakt te Rome (hieronder afge-
kort als EVO) bepaalt dat de bepalingen van dit Verdrag van toepassing zijn op 
verbintenissen uit overeenkomst in gevallen waarin uit het recht van verschil-
lende staten moet worden gekozen.
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België keurde het EVO goed bij de wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring 
van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst, van het Protocol en van twee Gemeenschappelijke Verklaringen, 
opgemaakt te Rome op 19 juni 1980.

Artikel 6.1 van het EVO bepaalt :

 “Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereen-
komst er niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij 
geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat ingevolge het 
tweede lid van het onderhavige artikel bij gebreke van een rechtskeuze op hem 
van toepassing zou zijn.”

Artikel 6. 2 van het EVO luidt :

 “Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechts-
keuze overeenkomstig artikel 3 beheerst door :

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

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

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

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

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

Als men artikel 6.2, b, van het EVO zo uitlegt dat de werknemer die niet 
gewoonlijk zijn arbeid in hetzelfde land verricht, ongeacht de rechtskeuze van 
de partijen, de bescherming geniet van de dwingende bepalingen van het recht 
van het land waar zich de vestiging bevindt waarmee hij de arbeidsovereenkomst 
heeft gesloten, leidt dat mogelijk tot de toepasselijkheid van de dwingende bepa-
lingen van het recht van een land waarmee de arbeidsverhouding geen of slechts 
een zeer geringe binding heeft.

Als daarentegen artikel 6. 2, b, van het EVO zo wordt uitgelegd dat de werknemer 
die niet gewoonlijk zijn arbeid in hetzelfde land verricht, ongeacht de rechtskeuze 
van de partijen, de bescherming geniet van de dwingende bepalingen van het recht 
van het land waar zich de vestiging bevindt waaraan de werknemer verbonden is 
voor zijn effectieve tewerkstelling, is een nauwere band met het land waarvan het 
recht, of minstens de dwingende bepalingen ervan, toepasselijk worden, verzekerd.

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

2. Het arbeidshof overweegt dat

— de eiser en de verweerster in hun overeenkomst van 7 augustus 2001 m.b.t. de 
tewerkstelling op de schepen ms Regina en Prins Henri hebben gekozen voor het 
Luxemburgse recht als lex contractus,
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— bedoelde rechtskeuze er evenwel niet toe kan leiden dat de werknemer de 
bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van 
het recht dat ingevolge artikel 6, §2, EVO-Verdrag bij gebreke van een rechts-
keuze op hem van toepassing zou zijn,

— de eiser zijn arbeid in uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet gewoon-
lijk heeft verricht in éénzelfde land, zodat geen toepassing kan worden gemaakt 
van artikel 6, §2, a), van het EVO,

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

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

— de eiser niet bewijst dat hij hoofdzakelijk voer op Belgische binnenwateren 
en territoriale wateren.

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

— de arbeidsovereenkomst werd gesloten met de verweerster, vennootschap 
naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel in het Groot-Hertogdom 
Luxemburg,

— het tewerkstellingsattest bevestigt dat de eiser bij de verweerster in dienst 
is geweest van augustus 2001 tot april 2002,

— de verweerster wordt op alle loondocumenten duidelijk en ondubbelzinnig 
als werkgever vermeld,

— het loon van de eiser wordt door de verweerster uitbetaald via een sociaal 
secretariaat in Luxemburg,

— ook de loonafrekening werd opgesteld door een fiduciaire naar Luxemburgs 
recht op verzoek van de verweerster,

— de eiser was aangesloten bij een Luxemburgse ziekenkas en de verweerster 
staat ook op het uittreksel bestemd voor de pensioenkas vermeld als werkgever 
(blz. 9, elfde alinea, van het arrest),

— de verweerster stelde in eigen naam en voor eigen rekening een einde aan de 
arbeidsovereenkomst.

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

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

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

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

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

Het arbeidshof schendt derhalve de artikelen 1, 3, 4 en 6 van het EVO.

Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat voor de beoordeling ten gronde 
van de vordering van de eiser uitsluitend toepassing moet worden gemaakt van 
het Luxemburgse recht en dat de vordering van de eiser tegen de verweerster met 
toepassing van dat recht is verjaard (schending van artikel 80 van de wet van het 
Groot-Hertogdom Luxemburg van 9 november 1990 strekkende tot de creatie van 
een Luxemburgs openbaar maritiem register).

Conclusie

1. Het arbeidshof beslist niet wettig dat de toepassing van artikel 6, §2, b, van 
het EVO- Verdrag leidt tot de toepasselijkheid van het Luxemburgs recht op 
de grond dat alleen de verweerster, met vestiging in Luxemburg, kan worden 
aanvaard als de vestiging die de eiser in dienst heeft genomen en verklaart de 
vordering van de eiser tegen de verweerster niet wettig verjaard op grond van 
artikel 80 van de Luxemburgse wet van 9 november 1990 strekkende tot de creatie 
van een Luxemburgs openbaar maritiem register (schending van alle in de aanhef 
van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

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

Krachtens artikel 1, a, van het Eerste Protocol van 19 december 1988 betref-
fende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, is het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen bevoegd uitspraak te doen over de 
uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbinte-
nissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980.

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

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

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

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

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

Iv. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij arrest van 
15 december 2011 — zaak C-384/10 — onder meer verklaard voor recht :

 “— Artikel 6, lid 2, van het Verdrag inzake het recht dat van toepas-
sing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening openge-
steld te Rome op 19 juni 1980, moet aldus worden uitgelegd dat de aange-
zochte nationale rechter allereerst moet uitmaken of de werknemer ter 
uitvoering van de overeenkomst zijn arbeid gewoonlijk in een zelfde 
land verricht, namelijk het land van waaruit, gelet op het geheel der 
omstandigheden die zijn werkzaamheid kenmerken, de werknemer het 
belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult.

— Voor het geval de verwijzende rechter van mening zou zijn dat hij 
het bij hem aanhangig geding niet kan beslechten op grond van artikel 6, 
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lid 2, sub a, van dat verdrag, dient artikel 6, lid 2, sub b, van dat verdrag 
te worden uitgelegd als volgt : — het begrip “vestiging van de werkgever 
die de werknemer in dienst heeft genomen” moet aldus worden opgevat 
dat het uitsluitend verwijst naar de vestiging die de werknemer in dienst 
heeft genomen, en niet naar die waaraan de werknemer voor zijn effec-
tieve tewerkstelling is verbonden.”

2. Het Hof van Justitie van de Europese Unie preciseerde hierbij :
— in r.o. 46 : “Het gebruik van de term “in dienst heeft genomen” in 

artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome doelt immers duidelijk 
alleen op het sluiten van deze overeenkomst of, in het geval van een feite-
lijke arbeidsbetrekking, op het ontstaan van de arbeidsbetrekking en niet 
op de modaliteiten van de effectieve tewerkstelling van de werknemer.” 

— in r.o. 50 : “Bijgevolg mag de verwijzende rechter voor dit oordeel 
geen rekening houden met elementen betreffende het verrichten van de 
arbeid, maar alleen met elementen betreffende de procedure van het 
sluiten van de overeenkomst, zoals de vestiging die de personeelsadver-
tentie heeft gepubliceerd en de vestiging die het indienstnemingsgesprek 
heeft gevoerd, en moet hij die vestiging precies trachten te lokaliseren”.

3. Het Hof heeft in zijn arrest van 7 juni 2010 reeds vastgesteld dat de 
eiser niet opkomt tegen het oordeel van de appelrechters dat artikel 6, 
lid 2, sub a, van het verdrag te dezen geen toepassing kan vinden.

4. Het middel dat aanvoert dat met “vestiging van de werkgever die de 
werknemer in dienst heeft genomen” in de zin van artikel 6, lid 2, sub 
b, van het verdrag, moet worden verstaan niet de vestiging waarmee de 
arbeidsovereenkomst werd gesloten, maar deze waaraan de werknemer 
verbonden is voor de effectieve tewerkstelling en voor wie hij effectief 
arbeid verricht, gaat in tegen de desbetreffende interpretatie van het 
Hof van Justitie en faalt derhalve naar recht.

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

25 november 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer van Eeckhoutte en mevr. Geinger.

N° 631

3o kamer — 25 november 2013
(S.12.0025.N)

1o SoCIaLe ZekerHeID. — aLGemeen. — werkGeverS. — onverSCHUL-
DIGDe BIJDraGen. — terUGvorDerInG. — verJarInG. — aarD.

2o verJarInG. — aLGemeen. — SoCIaLe ZekerHeID. — werkGeverS. — 
onverSCHULDIGDe BIJDraGen. — terUGvorDerInG. — verJarInG. — aarD.
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3o SoCIaLe ZekerHeID. — aLGemeen. — werkGeverS. — onverSCHUL-
DIGDe BIJDraGen. — terUGvorDerInG. — verJarInG. — StUItInG.

4o verJarInG. — aLGemeen. — werkGeverS. — onverSCHULDIGDe 
BIJDraGen. — terUGvorDerInG. — verJarInG. — StUItInG.

5o SoCIaLe ZekerHeID. — aLGemeen. — werkGeverS. — onverSCHUL-
DIGDe BIJDraGen. — terUGvorDerInG. — verJarInG. — StUItInG. — SCHULD-
erkennInG.

6o verJarInG. — aLGemeen. — werkGeverS. — onverSCHULDIGDe BIJDraGen. 
— terUGvorDerInG. — verJarInG. — StUItInG. — SCHULDerkennInG.

1o en 2o De verjaring voorzien in artikel 42, tweede lid RSZ-wet is van open-
bare orde.

3o en 4o Het onderdeel dat aanvoert dat de verjaring van de vordering tot 
terugbetaling van onverschuldigd betaalde bijdragen vóór 16 februari 1999 
niet kon worden gestuit door een schulderkenning in de zin van artikel 2248 
Burgerlijk Wetboek, berust het op een onjuiste rechtsopvatting  (1). (Art. 
2248 BW ; Art. 42 RSZ-wet)

5o en 6o Uit de omstandigheid dat een ambtshalve opgesteld bericht van 
wijziging der bijdragen geen bestuurshandeling is waaraan onmiddellijke 
en uitvoerbare rechtsgevolgen kleven, volgt niet dat de RSZ met dergelijk 
bericht, naast de annulering van der erin vermelde aangiften en bijdragen, 
geen schuld zou kunnen erkennen. (Art. 2248 BW ; Art. 42 RSZ-wet)

(rSZ t. InDUStrIaL ProDUCtS anD PneUmatICS n.v.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 16 juni 2012, gewezen op verwijzing na arrest van het Hof van 
30 oktober 2006.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht drie 
middelen aan.

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens de hier nog toepasselijke versie van artikel 42, tweede lid, 
RSZ-wet verjaren de vorderingen ingesteld tegen de Rijksdienst voor 

  (1) 16 februari 1999 is de datum van inwerkingtreding van artikel 42, derde lid 
RSZ-wet, zoals vervangen door artikel 36 van de wet van 25 januari 1999 houdende 
sociale bepalingen (Thans artikel 42, zesde lid RSZ-wet).
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sociale zekerheid tot terugvordering van niet-verschuldigde bijdragen 
na drie jaar, welke ingaan op de dag van de betaling.

Deze verjaring is van openbare orde.

2. Artikel 42 RSZ-wet vervangt artikel 12, § 1, vijfde lid, van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid van de arbeiders, zoals gewijzigd door artikel 2 van de besluitwet 
van 6 september 1946 en artikel 4 van de wet van 14 juli 1955.

Met voormeld artikel 12, § 1, vijfde lid, werd, enerzijds, de verjaring 
van de door de RSZ voor de burgerlijke rechtbanken ingestelde vorde-
ring, onafhankelijk gemaakt van die van de publieke vordering welke op 
dezelfde tekortkoming van de bijdrageplichtige werkgevers was gegrond, 
en derhalve voormelde burgerlijke vordering aan de in de burgerlijke 
zaken geldende verjaringsregels onderworpen en, anderzijds, de verja-
ring van de vordering van de werkgever tot terugbetaling van het onver-
schuldigde met dezelfde termijn beperkt, en derhalve aan dezelfde verja-
ringsregels onderworpen, dan die van de vordering van de RSZ.

Artikel 2248 Burgerlijk Wetboek is van toepassing op deze verjaring.

3. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de verjaring van de vordering 
tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde bijdragen vóór 16 februari 
1999 niet kon worden gestuit door een schulderkenning in de zin van 
artikel 2248 Burgerlijk Wetboek, berust het op een onjuiste rechtsopvat-
ting.

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.

4. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest de toepassing van 
de schulderkenning als stuitingsgrond ten onrechte verantwoordt met 
de reden “bij aangifte van een persoon die geen werknemer is, is er geen 
aanleiding om de RSZ-wet toe te passen, wat met zich brengt dat zich 
ook geen probleem van het al dan niet openbare karakter van de wet 
stelt”, komt het op tegen een overtollige reden.

In zoverre kan het onderdeel niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg 
niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

5. Uit de omstandigheid dat een ambtshalve opgesteld bericht van 
wijziging der bijdragen geen bestuurshandeling is waaraan onmiddel-
lijke en uitvoerbare rechtsgevolgen kleven, volgt niet dat de eiser met 
dergelijk bericht, naast de annulering van der erin vermelde aangiften 
en bijdragen, geen schuld zou kunnen erkennen.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

6. Voor het overige gaat het onderdeel ervan uit dat uit een bericht 
van wijziging der bijdragen opgesteld na een ambtshalve schrapping, 
niet blijkt dat de geannuleerde bijdragen al dan niet werden betaald.

In zoverre vraagt het onderdeel een onderzoek van feiten en is het 
mitsdien niet ontvankelijk.

Derde onderdeel

7. Door aan te nemen dat uit de woorden “een bedrag in Uw voordeel van 
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[48.915,47 euro]” een schulderkenning volgt, miskent het arrest de bewijs-
kracht van het bericht van wijziging der bijdragen niet.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Derde middel

8. De eiser heeft voor de appelrechters geconcludeerd als volgt :
 “Bovendien heeft [de verweerster] het grootste deel van het door de 

[eiser] - ingevolge het arrest dd. 22/10/04 van het Arbeidshof te Antwerpen 
- betaalde bedrag terugbetaald na het cassatiearrest dd. 30/10/06.

De [eiser] betaalde in uitvoering van het arrest dd. 22/10/04 een bedrag 
van 85.542,74 euro. Na het aantekenen van cassatieberoep, betaalde [de 
verweerster] op 31/03/05 een bedrag van 65.507,47 euro terug. Het saldo van 
20.335,27 euro beschouwde [de verweerster] sowieso als verschuldigd. Het 
betreft de bijdragen voor 4/1992 en 1/1993 (11.634,01 euro) vermeerderd met 
de interesten.

[De verweerster] kan echter moeilijk volhouden dat zij gerechtigd is 
op interesten vanaf 6 mei 1994 (of 29 juli 1994) wanneer zij zelf reeds vrij-
willig overging tot gedeeltelijke terugbetaling van de aan haar betaalde 
sommen”.

Het arrest beantwoordt dit verweer niet.
Het middel is gegrond.

Overige grieven

9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de 

verschuldigde interest en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

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

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.

25 november 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Deconinck, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer De Bruyn en mevr. Geinger.

N° 632

2o kamer — 26 november 2013
(P.12.1683.N)

1o weGverkeer. — aLLerLeI. — kB teCHnISCHe eISen voertUIGen. — 
artIkeL 55, § 1 ZoaLS GewIJZIGD BIJ kB van 28 aPrIL 2009. — werkInG In De 
tIJD. — GevoLG. 
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2o vervoer. — GoeDerenvervoer. — LanDvervoer. weGvervoer. — kB 
teCHnISCHe eISen voertUIGen. — artIkeL 55, § 1 ZoaLS GewIJZIGD BIJ kB van 
28 aPrIL 2009. — werkInG In De tIJD. — GevoLG.

3o weGverkeer. — aLLerLeI. — kB teCHnISCHe eISen voertUIGen. — 
artIkeL 55, § 1 ZoaLS GewIJZIGD BIJ kB van 28 aPrIL 2009. — BekLaaGDe. — 
SCHULDIGverkLarInG en veroorDeLInG tot Straf. — motIverInG.

4o vervoer. — GoeDerenvervoer. — LanDvervoer. weGvervoer. — 
kB teCHnISCHe eISen voertUIGen. — artIkeL 55, § 1 ZoaLS GewIJZIGD BIJ kB 
van 28 aPrIL 2009. — BekLaaGDe. — SCHULDIGverkLarInG en veroorDeLInG tot 
Straf. — motIverInG.

5o reDenen van De vonnISSen en arreSten. — oP ConCLUSIe. — 
StrafZaken (GeeStrIJke Dranken en DoUane en aCCIJnZen InBeGrePen). — kB 
teCHnISCHe eISen voertUIGen. — artIkeL 55, § 1 ZoaLS GewIJZIGD BIJ kB van 
28 aPrIL 2009. — BekLaaGDe. — SCHULDIGverkLarInG en veroorDeLInG tot 
Straf. — motIverInG.

1o en 2o Uit de samenlezing van artikel 2, 2 van de Richtlijn 2006/20/EG van 
de Commissie van 17 februari 2006 tot wijziging van Richtlijn 70/221/EEG 
van de Raad betreffende brandstofreservoirs en beschermingsinrichtingen 
aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, met 
het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang, met artikel 3 van 
het koninklijk besluit van 28 april 2009 tot wijziging van het KB Technische 
Eisen Voertuigen, dat vermelde richtlijn omzet, en met artikel 55, § 3, KB 
Technische Eisen Voertuigen, ingevoegd bij artikel 2, 4o, KB 28 april 2009, 
volgt dat artikel 55, § 1, KB Technische Eisen Voertuigen, zoals gewijzigd 
door voormeld koninklijk besluit van 28 april 2009, enkel van toepassing is 
op voertuigen die in het verkeer zijn gebracht na 10 maart 2010 ; voor de voer-
tuigen in het verkeer gebracht vóór 11 maart 2010 blijft artikel 55, § 1, (oud) 
KB Technische Eisen Voertuigen van toepassing.

3o, 4o en 5o Verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, de rechter die de beklaagde 
schuldig verklaart en tot straf veroordeelt om bij inbreuk op artikel 55, § 1, 
vijfde lid, KB Technische Eisen Voertuigen onder dekking van een Belgische 
inschrijvingsplaat, een voertuig in het verkeer op de openbare weg te hebben 
gebezigd, waarbij de schokbreker niet zo dicht mogelijk bij de achterkant van 
het voertuig was aangebracht en meer dan 60 cm voor het achterste punt van 
het voertuig was gelegen, op grond van de reden dat de lading niet bestaat uit 
de opzetcontainer, maar wel uit de goederen die in deze container vervoerd 
worden, waarbij de container eerder beschouwd kan worden als een element om 
de lading vast te zetten en dus een onderdeel is van het voertuig  (1)   (2). (Art. 
55, § 1, vijfde lid, KB Technische Eisen Voertuigen)

(D. e.a.)

  (1) Art. 55, § 1, vijfde lid, KB Technische Eisen Voertuigen zoals gewijzigd door art. 2, 
2° KB 28 april 2009.

  (2) Het Hof geeft daarmee te kennen dat een container de lading uitmaakt. Het OM, 
dat weliswaar concludeerde tot vernietiging van het bestreden vonnis, ging evenwel niet 
zo ver : het was van oordeel dat in de voorliggende casus de feitenrechter niet wettig kon 
veroordelen voor een inbreuk op de technische eisen met betrekking tot de constructie 
van het voertuig op grond van redenen die enkel betrekking hebben op de lading.
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arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis (nummer 4531) 
in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 
14 september 2012.

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

De eiser voert geen middel aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis dat de eiser vrij-
spreekt en de eiseres in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk aanspra-
kelijk partij buiten zake stelt zonder kosten. 

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

Eerste middel 

2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 195 
Wetboek van Strafvordering, artikel 55, § 1, vijfde lid, KB Technische 
Eisen Voertuigen en artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 april 
2009 tot wijziging van het KB Technische Eisen Voertuigen, evenals 
miskenning van het principe van de retroactiviteit van de mildere 
strafwet : het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat de oude versie 
van artikel 55, § 1, KB Technische Eisen Voertuigen nog van toepassing 
is, terwijl in de huidige versie er geen bepaling meer is die de afstand 
tussen de schokbreker en de achterkant van een voertuig beperkt tot 
60 centimeter en deze bepaling een constitutief bestanddeel is van het 
misdrijf waarvoor de eiseres wordt veroordeeld ; de feiten waarvoor de 
eiseres wordt veroordeeld zijn dan ook thans niet meer strafbaar ; het 
bestreden vonnis maakt een onjuiste toepassing van de overgangsbepa-
ling van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 april 2009 tot wijzi-
ging van het KB Technische Eisen Voertuigen.

3. Artikel 2, 2 van de Richtlijn 2006/20/EG van de Commissie van 
17 februari 2006 tot wijziging van Richtlijn 70/221/EEG van de Raad 
betreffende brandstofreservoirs en beschermingsinrichtingen aan de 
achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, met het 
oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang, bepaalt : 

 “Indien, met ingang van 11 maart 2010, de voorschriften van Richt-
lijn 70/221/EEG, zoals gewijzigd bij deze richtlijn, niet worden nageleefd, 
neemt een lidstaat om redenen die verband houden met de bescherming 
aan de achterzijde tegen klemrijden de volgende maatregelen :
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a) hij weigert de registratie of verbiedt de verkoop of het in het verkeer 
brengen van nieuwe voertuigen ;

b) hij verbiedt de verkoop of het in het verkeer brengen van een 
beschermingsinrichting aan de achterzijde tegen klemrijden als techni-
sche eenheid.”

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 april 2009 tot wijziging 
van het KB Technische Eisen Voertuigen, dat vermelde richtlijn omzet, 
bepaalt : 

 “Voor de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van 
nieuwe voertuigen of de verkoop of het in het verkeer brengen van 
een beschermingsinrichting aan de achterzijde als technische eenheid, 
blijven de bepalingen van artikel 55, § 1, van het koninklijk besluit 
van 15 maart 1968, zoals ze bestonden voor de inwerkingtreding van 
dit besluit, van toepassing tot 10 maart 2010. Met ingang van 11 maart 
2010 wordt de voormelde § 1 vervangen door de nieuwe § bedoeld in het 
artikel 2, 2o van dit besluit.”

Artikel 55, § 3, KB Technische Eisen Voertuigen, ingevoegd bij 
artikel 2, 4o, KB 28 april 2009 bepaalt : 

 “Met ingang van 11 maart 2010 moeten de voorschriften van de voor-
melde Richtlijn 2006/20/EG nageleefd worden op het gebied van :

— de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van nieuwe 
voertuigen ;

— de verkoop of het in het verkeer brengen van een beschermingsin-
richting aan de achterzijde als technische eenheid.” 

4. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat artikel 55, § 1, KB 
Technische Eisen Voertuigen, zoals gewijzigd door voormeld koninklijk 
besluit van 28 april 2009, enkel van toepassing is op voertuigen die in 
het verkeer zijn gebracht na 10 maart 2010. Voor de voertuigen in het 
verkeer gebracht vóór 11 maart 2010 blijft artikel 55, § 1, (oud) KB Tech-
nische Eisen Voertuigen van toepassing.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar 
recht.

Tweede middel 

5. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, 
artikel 195 Wetboek van Strafvordering, artikel 2.54 Wegverkeersre-
glement en artikel 55 KB Technische Eisen Voertuigen : het bestreden 
vonnis oordeelt ten onrechte dat een container geen lading betreft en 
op de uitsteek van lading is enkel artikel 46.2.3 Wegverkeersreglement 
van toepassing ; artikel 55 KB Technische Eisen Voertuigen, in de hier 
toepasselijke versie, handelt enkel over de afstand tussen de schok-
breker en de achterzijde van het voertuig zelf en niet de lading ervan.

6. De eiseres werd onder de telastlegging B vervolgd en veroordeeld om 
bij inbreuk op artikel 55, § 1, vijfde lid, KB Technische Eisen Voertuigen 
onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat, een voertuig in het 
verkeer op de openbare weg te hebben gebezigd, waarbij de schokbreker 
niet zo dicht mogelijk bij de achterkant van het voertuig was aange-
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bracht en meer dan 60 cm voor het achterste punt van het voertuig was 
gelegen.

Artikel 55, § 1, vijfde lid, KB Technische Eisen Voertuigen maakt 
deel uit van hoofdstuk VI van voornoemd KB dat enkel handelt over de 
constructie van de voertuigen en niet over hun lading.

7. De appelrechters die oordelen dat de lading niet bestaat uit de 
opzetcontainer, maar wel uit de goederen die in deze container vervoerd 
worden, waarbij de container eerder beschouwd kan worden als een 
element om de lading vast te zetten en dus een onderdeel is van het 
voertuig en de eiseres op deze gronden schuldig verklaren en tot straf 
veroordelen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.

Overige middelen van de eiseres

8. De overige middelen die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of 
cassatie zonder verwijzing, behoeven geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres schuldig 

verklaart aan de telastlegging B en haar tot straf en tot betaling van 
een bijdrage aan het Slachtofferfonds veroordeelt.

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

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten van de cassatieberoepen 

en laat het overige deel ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Turnhout rechtszitting houdend in hoger beroep.

26 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vanden 
Bogaerde (bij de balie te Kortrijk).

N° 633

2o kamer — 26 november 2013
(P.13.0991.N)

1o PreJUDICIeeL GeSCHIL. — GronDwetteLIJk Hof. — StrafZaken. — 
mISDaaD na wanBeDrIJf. — GeCorreCtIonaLISeerDe mISDaaD na wanBeDrIJf. 
— vaStSteLLInG van De Staat van HerHaLInG. — artIkeL 56, tweeDe LID, 
StrafwetBoek. — BeStaanBaarHeID met De artIkeLen 10 en 11 GronDwet. — 
Hof van CaSSatIe. — verPLICHtInG.

2o GronDwetteLIJk Hof. — PreJUDICIeeL GeSCHIL. — StrafZaken. — 
mISDaaD na wanBeDrIJf. — GeCorreCtIonaLISeerDe mISDaaD na wanBeDrIJf. 
— vaStSteLLInG van De Staat van HerHaLInG. — artIkeL 56, tweeDe LID, 
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StrafwetBoek. — BeStaanBaarHeID met De artIkeLen 10 en 11 GronDwet. — 
Hof van CaSSatIe. — verPLICHtInG.

1o en 2o Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 56, tweede 
lid, Strafwetboek in samenhang gelezen met artikel 25 Strafwetboek, artikel 2 
van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en 
artikel 25, § 2, b, van de wet van 17 mei 2006 op de externe rechtspositie van 
de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende 
rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt, in zoverre het toelaat om ten aanzien van de 
inverdenkinggestelde die, op basis van verzachtende omstandigheden of een 
reden van verschoning, naar de correctionele rechtbank is verwezen wegens 
een gecorrectionaliseerde misdaad die is gepleegd minder dan vijf jaar nadat 
hij een gevangenisstraf van minstens één jaar heeft ondergaan of nadat die 
straf is verjaard, een wettelijke staat van herhaling vast te stellen, wat zijn 
invloed heeft op het toepasselijk regime van strafuitvoering, terwijl dat niet 
toegelaten is ten aanzien van de inverdenkinggestelde die, bij gebrek aan 
verzachtende omstandigheden of een reden van verschoning (en zich dus 
in een nadeliger positie bevindt dan degene wiens feiten wel gecorrectiona-
liseerd zijn) wegens dezelfde misdaad naar het hof van assisen is verwezen, 
stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. (Artt. 10 
en 11 Grondwet ; artt. 25 en 56, tweede lid, Strafwetboek ; art. 2 Wet 
Verzachtende Omstandigheden ; art. 25, § 2, b, Wet Strafuitvoering en 
art. 26, § 1, 3o en § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(f. t. marIne HarveSt PIeterS n.v. e.a)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 29 april 2013.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest stelt vast dat de strafvordering voor het feit van de telast-
legging H vervallen is wegens verjaring.

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

2. Het cassatieberoep tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvor-
dering van de derde verweerder die bij verstek is gewezen, is ingesteld 
vóór het verstrijken van de gewone termijn van verzet. 
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In zoverre is het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.

Middel

Derde onderdeel 

3. Het onderdeel voert aan dat artikel 56, tweede lid, Strafwetboek, 
zoals hier toegepast, strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet om 
volgende reden :

— de correctionele rechtbank of het hof van beroep die de beklaagde 
onder meer veroordelen wegens poging tot moord, stellen op grond van 
een eerdere veroordeling wegens een wanbedrijf tot een gevangenisstraf 
van ten minste een jaar, indien de veroordeelde het nieuwe wanbedrijf 
pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft onder-
gaan of sinds zijn straf verjaard is, de staat van wettelijke herhaling 
vast ; 

— dit heeft onder meer tot gevolg dat die beklaagde slechts na twee 
derde van zijn straf in aanmerking komt voor een voorwaardelijke 
invrijheidstelling ; 

— het hof van assisen die een beschuldigde veroordeelt wegens moord-
poging tot een criminele straf van gelijke duur, kan zelfs indien het 
verzachtende omstandigheden aanneemt de staat van wettelijke herha-
ling niet vaststellen op grond van een eerdere veroordeling wegens een 
wanbedrijf ; 

— aldus zal die beschuldigde reeds na een derde van zijn straf in 
aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling.

De eiser verzoekt de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof :

 “Schendt art. 56, tweede lid, in samenhang gelezen met art. 25 Strafwet-
boek, art. 2 van de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandig-
heden en art. 25, § 2 b Wet van 17 mei 2006 op de externe rechtspositie van 
de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toege-
kende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, art. 10 
en 11 van de Grondwet, in zoverre het toelaat om t.a.v. de inverdenking-
gestelde die, op basis van verzachtende omstandigheden of een reden 
van verschoning, naar de correctionele rechtbank is verwezen wegens 
een gecorrectionaliseerde misdaad die is gepleegd minder dan vijf jaar 
nadat hij een gevangenisstraf van minstens één jaar heeft ondergaan of 
nadat die straf is verjaard, een wettelijke staat van herhaling vast te 
stellen, wat zijn invloed heeft op het toepasselijk regime van strafuit-
voering, terwijl dat niet toegelaten is ten aanzien van de inverdenking-
gestelde die, bij gebrek aan verzachtende omstandigheden of een reden 
van verschoning (en zich dus in een nadeliger positie bevindt dan degene 
wiens feiten wel gecorrectionaliseerd zijn) wegens dezelfde misdaad naar 
het Hof van assisen is verwezen ?”

4. Krachtens artikel 26, § 2, 2o, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof is 
het Hof niet ontslagen van de verplichting het Grondwettelijk Hof te 
verzoeken over de thans gestelde vraag uitspraak te doen, ook al heeft 
het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 193/2011 van 15 december 2011 en 
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nr. 199/2011 van 22 december 2011, bij wijze van een prejudiciële beslissing, 
over vragen met een verwant onderwerp reeds uitspraak gedaan. Het 
Grondwettelijk Hof heeft immers bij die gelegenheden geen uitspraak 
gedaan over het feit of de gevolgen van de al dan niet vaststelling van de 
staat van wettelijke herhaling op de mogelijkheid voor de veroordeelde 
om voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld krachtens artikel 25, 
§ 2, Wet Strafuitvoering strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 Grondwet. 

Er is grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grond-
wettelijk Hof, zoals hierna geherformuleerd.

Overige onderdelen 

5. Het onderzoek van de overige onderdelen wordt opgeschort totdat 
het Grondwettelijk Hof met een prejudiciële beslissing uitspraak zal 
hebben gedaan over de hierna gestelde vraag.

Dictum
Het Hof,
Schort de uitspraak op totdat het Grondwettelijk Hof bij wege van preju-

diciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de volgende vraag :
 “Schendt artikel 56, tweede lid, in samenhang gelezen met artikel 25 

Strafwetboek, artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden en artikel 25, 
§ 2, b, Wet Strafuitvoering, de artikelen 10 en 11 Grondwet, in zoverre 
het toelaat om ten aanzien van de beklaagde die, op basis van verzach-
tende omstandigheden of een reden van verschoning, naar de correcti-
onele rechtbank is verwezen wegens een gecorrectionaliseerde misdaad 
die is gepleegd minder dan vijf jaar nadat hij een gevangenisstraf van 
minstens één jaar heeft ondergaan of nadat die straf is verjaard, een 
wettelijke staat van herhaling vast te stellen, wat zijn invloed heeft op 
het toepasselijk regime van strafuitvoering, terwijl dat niet toegelaten 
is ten aanzien van de beschuldigde die, bij gebrek aan verzachtende 
omstandigheden of een reden van verschoning wegens dezelfde misdaad 
naar het hof van assisen is verwezen ?”

Houdt de beslissing over de kosten aan.

26 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Arnou (bij de balie te Brugge).

N° 634

2o kamer — 26 november 2013
(P.13.1234.N)

1o BewIJS. — StrafZaken. — BewIJSvoerInG. — afLUIStermaatreGeL. — 
verLenGInG. — BIJZonDere motIverInGSvereISten. — SanCtIe. 

2o onDerZoek In StrafZaken. — BewIJSvoerInG. — afLUIStermaat-
reGeL. — verLenGInG. — BIJZonDere motIverInGSvereISten. — SanCtIe. 
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3o onDerZoekSreCHter. — afLUIStermaatreGeL. — verLenGInG. — 
BIJZonDere motIverInGSvereISten. — SanCtIe. 

1o, 2o en 3o Uit de artikelen 90quater, § 1 en 90quinquies, eerste en tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering in hun onderlinge samenhang blijkt dat 
de verlenging van een tapmaatregel krachtens artikel 90quinquies, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering aan een dubbele motiveringsplicht dient te 
voldoen : niet alleen dienen de elementen, die krachtens artikel 90quater, § 1, 
Wetboek van Strafvordering op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, 
te worden vermeld maar bovendien dient de beschikking tot verlenging de 
precieze omstandigheden die de verlenging van de maatregel wettigen, te 
vermelden ; dit laatste voorschrift is evenwel niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven  (1).

(t.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van assisen 
van de provincie Oost-Vlaanderen van 30 mei 2013 dat de verklaring van 
de jury en de motivering bevat, tegen het arrest van dezelfde datum 
dat de eiser tot straf veroordeelt en tegen : “1. de beslissing ivm geld in 
deze zaak 2. de beslissing van 21/5/2013 m.b.t. dat geen procedurefout 3. 
de beslissing van de vraag van advocaat Van Steenbrugge van de eerste 
zitting van december 2012”.

Het cassatieberoep II is gericht tegen “alle beschikkingen van het 
arrest (van het hof van assisen van de provincie Oost-Vlaanderen) 
met nummer 2013/10, op tegenspraak, te zijnen laste uitgesproken op 
21/5/2013”.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

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

Tweede middel

Eerste onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan van artikel 90quinquies 
Wetboek van Strafvordering : het arrest van 21 mei 2013 oordeelt dat 
de verlenging van de tapmaatregelen bij beschikkingen van de onder-
zoeksrechter van 13 november 2009 en 11 december 2009 op afdoende 
wijze werd gemotiveerd ; de loutere vermelding dat een afluistermaat-

  (1) Contra : Cass. 3 oktober 2000, AR P.98.1340.N, AC 2000, nr. 507.
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regel van langere duur dan één maand nodig is, kan evenwel op geen 
enkele wijze beschouwd worden als de precieze omstandigheden die 
zulke verlenging rechtvaardigen.

11. Artikel 90quinquies, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvorde-
ring bepaalt : 

 “De onderzoeksrechter kan de uitwerking van zijn beschikking één of 
meer malen verlengen met een termijn die niet langer mag zijn dan één 
maand, met een maximum van zes maanden, onverminderd zijn beslis-
sing om aan de maatregel een einde te maken zodra de omstandigheden 
die deze gewettigd hebben, verdwenen zijn.

De bepalingen vervat in artikel 90quater, § 1, zijn toepasselijk op de 
verlenging bedoeld in het voorgaande lid. De beschikking vermeldt 
bovendien de precieze omstandigheden die de verlenging van de maat-
regel wettigen”.

Artikel 90quater, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt : 

 “Tot iedere bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter wordt 
vooraf machtiging verleend bij een met redenen omklede beschikking 
van de onderzoeksrechter die de beschikking aan de procureur des 
Konings meedeelt.

Op straffe van nietigheid wordt de beschikking gedagtekend en 
vermeldt zij :

1o de aanwijzingen en de concrete feiten, eigen aan de zaak, die de 
maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter ; 

2o de redenen waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid 
aan de dag te brengen ;

3o de persoon, het communicatie- of telecommunicatiemiddel of de 
plaats die het voorwerp is van de bewaking ;

4o de periode tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend, welke 
niet langer mag zijn dan één maand te rekenen van de beslissing waarbij 
de maatregel wordt bevolen ; 

5o de naam en de hoedanigheid van de officier van gerechtelijke politie 
aangewezen voor de uitvoering van de maatregel”. 

Uit deze artikelen in hun onderlinge samenhang blijkt dat de verlen-
ging van een tapmaatregel krachtens artikel 90quinquies, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering aan een dubbele motiveringsplicht dient te 
voldoen. Vooreerst dienen de elementen, die krachtens artikel 90quater, 
§ 1, Wetboek van Strafvordering op straffe van nietigheid zijn voor-
geschreven, te worden vermeld. Bovendien dient de beschikking tot 
verlenging de precieze omstandigheden die de verlenging van de maat-
regel wettigen, te vermelden, voorschrift dat evenwel niet op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven.

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

12. Het arrest stelt vast dat de beschikkingen tot verlenging van 
13 november 2009 en 11 december 2009, eensdeels, de motivering van de 
initiële tapmaatregel waarvan de redenen beantwoorden aan het voor-
schrift van artikel 90quater, § 1, Wetboek van Strafvordering, overnemen 
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en, anderdeels, dat een afluistermaatregel van langere termijn dan één 
maand nodig is om de waarheid aan het licht te brengen.

Aldus verantwoordt het hof van assisen zijn beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen. 

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser tot de kosten van zijn cassatieberoepen.

26 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Thiebaut (bij de balie te Mechelen) en de heer Souidi (bij de balie te 
Antwerpen).

N° 635

2o kamer — 27 november 2013
(P.13.0714.F)

1o aanranDInG van eerBaarHeID en verkraCHtInG. — aanranDInG 
van De eerBaarHeID. — afLoPenD mISDrIJf. — oGenBLIk waaroP De BeStanD-
DeLen moeten aanweZIG ZIJn.

2o aanranDInG van eerBaarHeID en verkraCHtInG. — aanranDInG 
van De eerBaarHeID. — BeGrIP.

3o aanranDInG van eerBaarHeID en verkraCHtInG. — aanran-
DInG van De eerBaarHeID. — BeGrIP. — HanDeLInG ZonDer aanrakInG DIe De 
eerBaarHeID kwetSt. — voorwaarDe.

4o aanranDInG van eerBaarHeID en verkraCHtInG. — aanranDInG 
van De eerBaarHeID. — fILmen van vrIJwILLIGe SekS BUIten Het meDeweten 
van een van De PartnerS.

1o Aanranding van de eerbaarheid is een aflopend misdrijf ; de bestanddelen 
van het misdrijf moeten aanwezig zijn op het ogenblik dat de handeling 
wordt gesteld die aldus kan worden omschreven. (Artt. 372, 373 en 374, 
Strafwetboek)

2o Het wanbedrijf aanranding van de eerbaarheid, dat in artikel 373, eerste 
lid, van het Strafwetboek is bepaald, veronderstelt een aantasting onder 
dwang van de seksuele integriteit van een persoon of met diens hulp, 
zonder dat noodzakelijkerwijs fysiek contact met die persoon is vereist ; ook 
wanneer het misdrijf zonder fysiek contact wordt gepleegd, vereist dit dat de 
eerbaarheid van het slachtoffer werd gekwetst door de handeling of het feit 
waaraan het zich niet heeft kunnen onttrekken  (1). (Artt. 372, 373 en 374, 
Strafwetboek)

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 635.
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3o Om te bepalen of een handeling die zonder aanraking is gesteld de eerbaar-
heid kwetst, kan niet met de bewering worden volstaan dat die handeling 
de persoon heeft verrast op wie ze is gepleegd of dat ze buiten diens weten 
is gepleegd ; in dat geval wordt daarenboven vereist dat het lichaam van het 
slachtoffer tegen zijn wil is betrokken bij een handeling die, op het ogenblik 
dat ze wordt gesteld, de gegeneerdheid opwekt wegens zaken die in strijd 
zijn met het algemene beeld van de goede zeden  (1). (Artt. 372, 373 en 374, 
Strafwetboek)

4o Het filmen van vrijwillige seks, door de ene partner zonder medeweten van 
de andere, is geen aanranding van de eerbaarheid van laatstgenoemde, in 
de zin van artikel 373, eerste lid, van het Strafwetboek (2). (Artt. 372, 373 en 
374, Strafwetboek)

(m. t. t. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, correctionele kamer, van 14 maart 2013. 

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 8 oktober 2013 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Op de rechtszitting van 16 oktober 2013 heeft afdelingsvoorzitter Jean 
ridder de Codt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-
generaal geconcludeerd

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiser, beklaagde

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de 
tegen de eiser ingestelde strafvordering 

a. hem vrijspreekt van een gedeelte van de feiten van de telastlegging

Dergelijke beslissing berokkent de eiser geen nadeel. 
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

b. hem vrijspreekt voor het overige

Eerste middel

Eerste twee onderdelen

Aanranding van de eerbaarheid is een aflopend misdrijf. De bestand-
delen van het misdrijf moeten aanwezig zijn op het ogenblik dat de 
handeling wordt gesteld die aldus kan worden omschreven.

  (1), (2)  Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 635.
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Dit wanbedrijf, dat in artikel 373, eerste lid, Strafwetboek is bepaald, 
veronderstelt een aantasting onder dwang van de seksuele integriteit 
van een persoon of met diens hulp, zonder dat noodzakelijkerwijs fysiek 
contact met die persoon is vereist.

Voor de voltrekking van het misdrijf is geen aanraking vereist, vermits 
het ook voltrokken is wanneer de dader het slachtoffer verplicht op 
zichzelf een handeling te stellen die in strijd is met de eerbaarheid.

Ook indien het misdrijf geen fysiek contact vereist, is het ook 
voltrokken wanneer de eerbaarheid van het slachtoffer werd gekwetst 
door de handeling of het feit waaraan het zich niet heeft kunnen 
onttrekken.

Om te bepalen of een handeling die zonder aanraking is gesteld de 
eerbaarheid kwetst, is het niet voldoende te beweren dat die handeling 
de persoon op wie ze is gepleegd heeft verrast of dat ze buiten diens 
medeweten is gepleegd. In dat geval moet het lichaam van het slacht-
offer daarenboven tegen zijn wil zijn betrokken bij een handeling die het 
slachtoffer, op het ogenblik dat die handeling wordt gesteld, in verle-
genheid brengt omdat ze in strijd is met de algemene opvatting van de 
goede zeden.

Het filmen van consensuele seks door de ene partner buiten het mede-
weten van de andere, is bijgevolg geen aanranding van de eerbaarheid 
van laatstgenoemde in de zin van artikel 373, eerste lid, van het Straf-
wetboek.

Het arrest, dat het tegendeel beslist, schendt de voormelde wetsbepa-
ling.

De eerste twee onderdelen van het middel zijn in zoverre gegrond.
Het tweede middel, dat niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder 

verwijzing kan leiden, behoeft geen antwoord.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de 

burgerlijke rechtsvorderingen van S. T., V. S.-J., L. V. en M. V. tegen 
de eiser

De vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de eiser, van 
de veroordelende beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, 
leidt tot vernietiging van de beslissingen op de door de verweersters 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg zijn 
van eerstgenoemde beslissing.

B. Cassatieberoep van de eiser, burgerlijke partij

De eiser voert geen middel aan.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest, in zoverre het bij de uitspraak over de straf-

vordering tegen de eiser, hem veroordeelt wegens aanranding van de 
eerbaarheid met geweld of bedreiging.

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de 
burgerlijke rechtsvorderingen van S. T., V. S.-J., L. V. en M. V. tegen 
de eiser.
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot een vierde van de kosten van zijn cassatiebe-

roep en laat het overige deel ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

27 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Discepoli (bij 
de balie te Bergen) en mevr. Albelice (bij de balie te Brussel).

N° 636

2o kamer — 27 november 2013
(P.13.1078.F)

1o verJarInG. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — StUItInG. — DaaD 
van vervoLGInG. — HoGer BeroeP van De BUrGerLIJke PartIJ teGen een 
BeSCHIkkInG tot BUItenvervoLGInGSteLLInG.

2o StrafvorDerInG. — verJarInG. — StUItInG. — DaaD van vervoLGInG. — 
HoGer BeroeP van De BUrGerLIJke PartIJ teGen een BeSCHIkkInG tot BUIten-
vervoLGInGSteLLInG.

3o verJarInG. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — StUItInG. — StUI-
tInGSGronD. — verrICHten van BIJkomenDe onDerZoekSHanDeLInGen. — 
DraaGwIJDte.

4o StrafvorDerInG. — verJarInG. — StUItInG. — StUItInGSGronD. — 
verrICHten van BIJkomenDe onDerZoekSHanDeLInGen. — DraaGwIJDte.

5o verJarInG. — StrafZaken. — StrafvorDerInG. — StUItInG. — nIeUwe 
StUItInGSGronD. — verrICHten van BIJkomenDe onDerZoekSHanDeLInGen. — 
toePaSSInG In De tIJD.

6o StrafvorDerInG. — verJarInG. — StUItInG. — nIeUwe StUItInGSGronD. 
— verrICHten van BIJkomenDe onDerZoekSHanDeLInGen. — toePaSSInG In De 
tIJD.

7o wetten. DeCreten. orDonnantIeS. BeSLUIten. — werkInG In 
De tIJD en In De rUImte. — werkInG In De tIJD. — StrafreCHtSPLeGInG. 
— verJarInG van De StrafvorDerInG. — wet waarBIJ een nIeUwe StUItInGS-
GronD worDt InGevoerD.

1o en 2o Het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot 
buitenvervolgingstelling van de raadkamer van de rechtbank van eerste 
aanleg is een daad van vervolging die de verjaring stuit in de zin van 
artikel 22 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.

3o en 4o Krachtens artikel 24, derde en vierde lid, van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd door artikel 7 van de wet 
van 14 januari 2013 die in werking is getreden op 10 februari 2013, is de 
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verjaring van de strafvordering geschorst wanneer het vonnisgerecht beslist 
de zaak uit te stellen om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten ; 
hetzelfde geldt wanneer voor de raadkamer de regeling van de rechtspleging 
wordt belet door een overeenkomstig de artikelen 61quinquies en 127, § 3, 
van het Wetboek van Strafvordering ingediend verzoek. 

5o, 6o en 7o Artikel 24, derde en vierde lid, van de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd door artikel 7 van de wet van 
14 januari 2013 die in werking is getreden op 10 februari 2013, dat een nieuwe 
grond tot stuiting van de verjaring van de strafvordering invoert, is toepas-
selijk op de zaken die op de dag van zijn inwerkingtreding nog niet waren 
verjaard  (1).

(D. t. etHIaS n.v.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 16 mei 2013. 

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

Afdelingsvoorzitter Jean ridder de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die buiten de bij 
artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering voorgeschreven 
termijn is ingediend, vermits de zaak op 17 juni 2013 op de algemene rol 
werd ingeschreven.

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen de eiser

Ambtshalve middel : schending van de artikelen 21 en 22 Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvordering

1. Het Hof is bevoegd om na te gaan of uit de stukken van de rechts-
pleging blijkt dat de verjaring van de strafvordering werd gestuit of 
geschorst.

2. Bij collectieve misdrijven begint de verjaring te lopen vanaf het 
laatste feit dat met hetzelfde strafbaar opzet is gepleegd, voor zover de 
verjaringstermijn tussen elk van die feiten niet verstreken is.

3. De eiser werd veroordeeld door een eenvoudige schuldigverklaring 
wegens valsheid in geschriften (telastleggingen A.2, A.3 en A.4), feiten 
van oplichting (telastleggingen B.1 en B.2), poging tot oplichting (telast-
legging C.2), lasterlijke aangifte (telastlegging E) en gewone diefstal 
(enige telastlegging van zaak II).

  (1) Zie Cass. 20 dec. 2000, AR P.00.0326.F, AC 2000, nr. 482.
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Het arrest oordeelt dat de gezamenlijke feiten een collectief misdrijf 
uitmaken door eenheid van opzet en dat de verjaring voor het geheel pas 
is beginnen te lopen vanaf het laatste feit, de gewone diefstal die tussen 
23 juli en 7 augustus 2004 is gepleegd.

Overeenkomstig artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvor-
dering zou de strafvordering dus op 23 juli 2009 zijn verjaard zo de verja-
ring niet vóór die datum was gestuit door een onderzoekshandeling of 
een daad van vervolging.

4. De laatste daad van vervolging is het hoger beroep dat de verweer-
ster, als burgerlijke partij, op 29 april 2008 heeft ingesteld tegen de 
aanvullende beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste 
aanleg te Namen van 16 april 2008, die verklaart dat er geen grond is om 
de eiser te vervolgen wegens twee telastleggingen die in een aanvul-
lende vordering van de procureur des Konings zijn vermeld. De stuitende 
werking van die daad vloeit voort uit het feit dat, aangezien het hoger 
beroep van de burgerlijke partij een even ruime en volledige werking 
heeft als het hoger beroep van het openbaar ministerie, dit de kamer van 
inbeschuldigingstelling in staat stelt uitspraak te doen over de strafvor-
dering, waarvan de burgerlijke rechtsvordering slechts een accessorium 
is.

De tweede verjaringstermijn verstrijkt dus op 29 april 2013, met andere 
woorden vóór de uitspraak van het bestreden arrest.

5. Krachtens artikel 24, derde en vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering, ingevoegd bij artikel 7 van de wet van 14 januari 
2013 die in werking is getreden op 10 februari 2013, is de verjaring van 
de strafvordering geschorst wanneer het vonnisgerecht beslist de zaak 
uit te stellen om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. 
Hetzelfde geldt wanneer voor de raadkamer de regeling van de rechtsple-
ging wordt verhinderd door een overeenkomstig de artikelen 61quinquies 
en 127, § 3, van dat wetboek ingediend verzoek.

Die bepalingen zijn van toepassing op de zaak, aangezien de zaak op de 
dag van hun inwerkingtreding nog niet was verjaard.

6. Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van het hof van beroep 
van 18 april 2013 blijkt dat de zaak onmiddellijk werd behandeld, in 
beraad werd genomen en werd verdaagd naar 16 mei 2013 voor uitspraak 
van het arrest. Evenzo heeft de correctionele rechtbank niet bevolen dat 
de zaak met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoekshan-
delingen zou worden verdaagd.

7. Op 19 september 2007 heeft de raadkamer van de rechtbank van 
eerste aanleg te Namen de regeling van de rechtspleging sine die uitge-
steld wegens het neerleggen van een verzoek gegrond op artikel 61quin-
quies Wetboek van Strafvordering.

De raadkamer heeft het onderzoek van de regeling van de rechtsple-
ging hervat op 19 maart 2008.

De verjaring is dus opgehouden te lopen van 19 september 2007 tot 
19 maart 2008, dat is gedurende zes maanden.

Daaruit volgt dat de eerste vervaldag van de verjaring werd verdaagd 
van 23 juli 2009 naar 23 januari 2010, dus zes maanden later.
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8. De meest recente verjaringstuitende daad vóór 23 januari 2010 is het 
hoger beroep dat de burgerlijke partij op 29 april 2008 heeft ingesteld.

De schorsing van de verjaring heeft dus niet belet dat de zaak op 
29 april 2013 verjaarde, dus nadat de appelrechters de zaak in beraad 
hadden genomen maar vóór ze hun arrest hadden uitgesproken.

Door dit niet in aanmerking te nemen, schendt het hof van beroep de 
in het middel vermelde wetsbepalingen.

9. De uitgesproken vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing 
over de burgerlijke rechtsvordering. Uit de stukken van de rechtsple-
ging blijkt immers dat de verweerster zich op 29 september 2003 en 3 mei 
2004 voor de onderzoeksrechter tegen de eiser burgerlijke partij heeft 
gesteld wegens valsheid in geschriften en feiten van oplichting, 

De door het arrest bewezen verklaarde feiten op grond waarvan de 
verweerster werd vergoed, beantwoorden aan de telastleggingen van 
oplichting en poging tot oplichting die geacht worden op 15 juli 1999, 
14 januari 2003 en 25 september 2003 te zijn gepleegd. Daaruit volgt dat 
de burgerlijke rechtsvordering werd ingesteld vóór het verstrijken 
van de termijn van vijf jaar, bedoeld in de artikelen 26 Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering en 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk 
Wetboek.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de verweerster

De eiser voert geen regelmatig middel aan.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser, op de straf-

vordering die tegen hem is ingesteld, veroordeelt door hem schuldig te 
verklaren aan valsheid en gebruik van valse stukken (telastleggingen 
A.2, A.3 en A.4), feiten van oplichting (telastleggingen B.1 en B.2), poging 
tot oplichting (telastlegging C.2), lasterlijke aangifte (telastlegging E) 
en gewone diefstal (enige telastlegging van zaak II).

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep 

en laat de andere helft ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

27 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Swennen (bij 
de balie te Luik) en mevr. Oosterbosch.

ARREST-2013-11.indb   2557 30/08/14   10:19



2558 ARRESTEN VAN CASSATIE 27.11.13 - N° 637

N° 637

2o kamer — 27 november 2013

(P.13.1178.F)

1o weGverkeer. — weGverkeerSwet. — wetSBePaLInGen. — artIkeL 
39. — SamenLooP van mISDrIJven. — GevoLGen voor De vervaLLenverkLarInG 
van Het reCHt tot StUren.

2o Straf. — SamenLooP. — aLGemeen. — verkeerSovertreDInGen en 
GemeenreCHteLIJke mISDrIJven. — toePaSSInG van De reGeLS van Samen-
LooP. — GevoLGen voor De vervaLLenverkLarInG van Het reCHt tot StUren.

3o verZekerInG. — w.a.m.-verZekerInG. — Geen verZekerInG. — 
Straf. — vervaL van Het reCHt tot StUren. — toePaSSInG van De wetGevInG 
over De PoLItIe van Het weGverkeer.

4o verZekerInG. — w.a.m.-verZekerInG. — Geen verZekerInG. — 
Straf. — mInDer Dan twee Jaar HoUDer van een rIJBewIJS B. — vervaL van 
Het reCHt tot StUren. — verPLICHt karakter. — DUUr.

1o en 2o De samenloop van misdrijven belet weliswaar dat de bij de gecoördi-
neerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer bepaalde vrijheids-
straffen en geldboeten worden uitgesproken, maar dat geldt niet voor het 
verval van het recht tot sturen onder de voorwaarden als bepaald in deze 
wetten (Impliciet). (Art. 39, Wegverkeerswet)

3o Naar luid van artikel 24, 1o, van de wet van 21 november 1989 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zijn de 
bepalingen betreffende de vervallenverklaring van het recht tot sturen die 
in de wetgeving op de politie van het wegverkeer zijn vervat, van toepassing 
op die straf. 

4o De rechter, die heeft vastgesteld dat de beklaagde een voertuig heeft 
bestuurd zonder burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en laatstge-
noemde nog geen twee jaar houder was van een rijbewijs B, dient de verval-
lenverklaring van het recht tot sturen uit te spreken, maar behoudt de moge-
lijkheid de duur ervan te bepalen overeenkomstig artikel 24, 1o, van de wet 
van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-
ring inzake motorrijtuigen. (Artt. 22, § 1, en 24, 1o, WAM-wet)

(a. t. w.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 28 mei 2013.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
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II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de 
strafvordering, met name

1. de beslissing waarbij de eiser wordt vrijgesproken van de telastleg-
gingen B, C en F van zaak I en die welke de verjaring van de feiten 
vaststelt voor de telastleggingen B en C van zaak II

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

2. de veroordelende beslissing

Eerste middel

1. Het middel is gericht tegen de beslissing van de appelrechters waarbij 
de eiser wordt veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen voor 
een duur van drie maanden.

2. Het hof van beroep heeft de eiser schuldig verklaard aan niet-verze-
kering met de omstandigheid dat hij nog geen twee jaar houder was van 
een rijbewijs B.

Het motiveert het verval van het recht tot sturen door te stellen dat 
die straf met toepassing van artikel 35 Wegverkeerswet verplicht moest 
worden opgelegd. Daarenboven verantwoordt het de drie maanden verval 
op grond van artikel 38, § 2, tweede lid, van de wet.

3. Het voormelde artikel 35 heeft betrekking op de bestuurder of 
degene die een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl 
hij in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat verkeert ten 
gevolge van met name het gebruik van drugs of van geneesmiddelen.

Die bepaling houdt geen verband met de door het arrest bewezen 
verklaarde telastlegging.

4. Krachtens de artikelen 22, § 1, en 24, 1o, WAM 1989, kan de bestuurder 
die een voertuig bestuurt op de openbare weg, zonder dat de burgerlijke 
aansprakelijkheid gedekt is waartoe dit aanleiding kan geven, voorgoed 
of voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar, 
gestraft worden met een verval van het recht tot sturen. Volgens het 
voormelde artikel 24, 1o, zijn de bepalingen betreffende het verval van 
het recht tot sturen, die vervat zijn in de wetgeving op de politie over 
het wegverkeer, van toepassing op die straf.

5. Volgens artikel 38, § 5, Wegverkeerswet, moet de rechter het verval 
van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van dat recht op 
zijn minst afhankelijk maken van het slagen voor een theoretisch of 
praktisch examen, indien hij veroordeelt voor een overtreding met een 
motorrijtuig die tot een verval van het recht tot sturen kan leiden en de 
schuldige nog geen twee jaar houder is van het rijbewijs B.

6. Artikel 38, § 2, tweede lid, Wegverkeerswet verplicht de rechter het 
verval van het recht tot sturen uit te spreken voor een duur van ten 
minste drie maanden, indien hij de beklaagde tegelijkertijd veroordeelt 
wegens een overtreding van artikel 419 Strafwetboek en van de arti-
kelen 29, § 1 en 3, 34, § 2, 35 of 37bis, § 1, Wegverkeerswet.
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7. De bewezen verklaarde overtreding behoort niet tot de overtre-
dingen die het verplichte karakter van de uitgesproken straf verant-
woorden, zodat de appelrechters de duur van het verval niet konden 
verantwoorden door zich te baseren op artikel 38, § 2, tweede lid, maat-
regel die op grond van die bepaling is uitgesproken.

8. Hoewel de appelrechters, na te hebben geoordeeld dat de eiser een 
voertuig had bestuurd zonder burgerlijke aansprakelijkheidsverzeke-
ring en te hebben vastgesteld dat hij nog geen twee jaar houder was 
van een rijbewijs B, het verval van het recht tot sturen dienden uit te 
spreken, behielden ze de mogelijkheid de duur ervan te bepalen, over-
eenkomstig artikel 24, 1o, WAM 1989.

Maar de appelrechters die, met toepassing van de artikelen 35 en 38, 
§ 2, Wegverkeerswet, een verval van het recht tot sturen voor een duur 
van drie maanden uitspreken, verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht.

9. Het middel is in zoverre gegrond.
Er is geen grond om het tweede middel te onderzoeken, dat niet tot 

een ruimere vernietiging of vernietiging zonder verwijzing kan leiden.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing over-
eenkomstig de wet gewezen. Aangezien de schuldigverklaring en de 
veroordeling tot een gevangenisstraf en tot verbeurdverklaring zelf niet 
worden vernietigd, wordt de cassatie dus beperkt tot de vervallenverkla-
ring van het recht tot sturen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op 
de burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doen over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid

De eiser voert geen middel aan.

2. de omvang van de schade

Het arrest kent de verweerster een provisionele vergoeding toe en 
houdt de uitspraak over de overige punten van de vordering 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,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over het 

verval van het recht tot sturen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Veroordeelt de eiser tot drie vierde van de kosten en laat het overige 
vierde ten laste van de Staat.

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

27 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Leroy (bij de balie te Brussel) en de heer François (bij de balie te Brussel).

N° 638

2o kamer — 27 november 2013
(P.13.1841.F)

1o voorLoPIGe HeCHtenIS. — HoGer BeroeP. — kamer van InBe-
SCHULDIGInGSteLLInG. — InZaGe van Het DoSSIer. — neerLeGGInG van nIeUwe 
StUkken. — eerBIeDIGInG van Het reCHt van verDeDIGInG.

2o reCHt van verDeDIGInG. — StrafZaken. — voorLoPIGe HeCHtenIS. 
— HoGer BeroeP. — kamer van InBeSCHULDIGInGSteLLInG. — InZaGe van Het 
DoSSIer. — neerLeGGInG van nIeUwe StUkken.

1o en 2o Wanneer de inverdenkinggestelde, in het kader van de rechtspleging 
betreffende de handhaving van de voorlopige hechtenis, aanvoert dat hij 
geen inzage heeft gekregen van de nieuwe stukken die in het dossier zijn 
neergelegd na zijn verschijning voor de raadkamer, kan uit de keuze die hem 
is gelaten om de zaak op de rechtszitting te pleiten of te vragen dat de zaak 
met het oog op de raadpleging van het dossier zou worden verdaagd, geen 
miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid  (1). (Art. 30, Wet 
Voorlopige Hechtenis)

(D.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 november 2013

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Het middel, dat met name is afgeleid uit de schending van artikel 5 
EVRM, verwijt de appelrechters dat ze het recht van verdediging hebben 

  (1) Zie Cass. 12 mei 1992, AR 6677, AC 1992-1993, nr. 470.

ARREST-2013-11.indb   2561 30/08/14   10:19



2562 ARRESTEN VAN CASSATIE 28.11.13 - N° 639

miskend omdat de eiser geen inzage heeft gekregen van de nieuwe 
stukken die na zijn verschijning voor de raadkamer in het dossier zijn 
neergelegd.

Het arrest oordeelt dat uit de rechtspleging niet blijkt dat de raadsman 
van de eiser het dossier niet heeft kunnen raadplegen vóór laatstge-
noemde voor de kamer van inbeschuldigingstelling verscheen. Het stelt 
ook dat hij had kunnen vragen om de zaak te verdagen om kennis te 
nemen van de zogenaamd nieuwe stukken die bij het dossier waren 
gevoegd.

Uit de keuze die de eiser wordt gelaten om de zaak op de rechtszitting 
te pleiten of te vragen dat de zaak met het oog op de raadpleging van het 
dossier zou worden verdaagd, kan geen miskenning van het recht van 
verdediging worden afgeleid. 

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

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

27 november 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer El Abouti (bij de balie te Brussel) en de heer Séverin (bij de balie 
te Brussel).

N° 639

1o kamer — 28 november 2013
(C.12.0523.N)

HUweLIJkSvermoGenSSteLSeLS. — aLGemeen. — verGoeDInGSre-
GeLS. — eCHtGenoot. — eIGen onroerenD GoeD. — eCHtGenoten. — GeZamen-
LIJke LenInG. — verGoeDInG. — omvanG. 

Wanneer beide echtgenoten samen een lening aangaan om een eigen onroe-
rend goed van een van hen te verkrijgen, in stand te houden of te verbeteren, 
geven enkel de effectieve afbetalingen van deze lening door het gemeen-
schappelijk vermogen tijdens het stelsel aanleiding tot vergoeding. (Artt. 
1432 en 1435 BW)

(D. t. S.)
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Conclusie van advocaat-generaal Christian Vandewal :

feIten en ProCeDUrevoorGaanDen

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan zijn 
partijen, die op 21 december 1978 gehuwd waren onder het wettelijk 
stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, uit de echt gescheiden inge-
volge vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 15 januari 
2002. Notaris Deweer te Olsene werd aangesteld om over te gaan tot de 
werkzaamheden van vereffening-verdeling van de huwgemeenschap.

2. Na neerlegging van de staat van vereffening, de beweringen en 
zwarigheden en het advies van de notaris, deed de rechtbank van eerste 
aanleg te Gent bij vonnis van 18 februari 2010 uitspraak over de zwarig-
heden en verwees zij de partijen terug naar de boedelnotaris voor aanpas-
sing van de staat van vereffening en verdeling en voor de verdere werk-
zaamheden.

3. Op het hoger beroep van eiseres en het incidenteel hoger beroep 
van verweerder verklaarde het hof van beroep te Gent bij arrest van 
14 juni 2012 het hoofdberoep ongegrond en het incidenteel beroep gedeel-
telijk gegrond, hervormde het de beslissing a quo wat betreft de door 
eiseres aan het gemeenschappelijk vermogen verschuldigde vergoeding 
en verwees het de zaak terug naar de boedelnotaris voor aanpassing van 
de staat.

4. Het cassatieberoep van eiseres tegen dit arrest maakt het voorwerp 
uit van de huidige cassatieprocedure.

Het enIG CaSSatIemIDDeL

5. In haar enig cassatiemiddel komt eiseres op tegen de waardering 
door de appelrechters van de vergoeding die het eigen vermogen van 
eiseres verschuldigd is aan het gemeenschappelijk vermogen wegens de 
verwerving van een eigen goed tijdens het huwelijk van partijen. 

Eiseres had immers, volgens de vaststellingen van het bestreden 
arrest, tijdens het huwelijk 13/16de verworven van een onroerend goed, 
waarvan zij reeds voor 3/16de eigenaar was ingevolge erfenis van haar 
ouders. Die aankoop/licitatie werd gefinancierd door een lening aange-
gaan door beide echtgenoten ; nadat partijen uit elkaar gingen werd die 
lening omgezet in een lening op naam van eiseres alleen. 

De appelrechters hebben, het standpunt van de instrumenterende 
notaris bijtredend, geoordeeld dat het bedrag van de vergoeding dient 
bepaald te worden op 128.862,50 EUR zijnde 13 /16de van de waarde van het 
goed op het tijdstip van de ontbinding van het stelsel, rekening houdend 
met de verhouding van het volledig bedrag van de opleg die door eiseres 
op 22 januari 1981 werd betaald in de totale waarde van het goed op die 
datum. Zij gaan er dus van uit dat het gemeenschappelijk vermogen de 
volledige aankoop heeft gefinancierd, zodat eiseres de volledige waarde 
van de aangekochte aandelen in het goed moet vergoeden. 

6. Volgens eiseres kon het bestreden arrest niet wettig, op de gronden 
die het bevat, de leningsschulden met betrekking tot het eigen goed 
van eiseres, integraal als een gemeenschappelijke schuld beschouwen, 
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en het integrale kapitaal van deze leningen mede als de verarming van 
het gemeenschappelijk vermogen beschouwen. 

Eiseres voert aan dat die beslissing onwettig is omdat het hof van beroep 
de omzetting van de leningen van 28 november 1986 en 25 september 1991, 
op 21 januari 1999, volledig buiten beschouwing laat.

7. Het eerste onderdeel wordt aangevoerd in zoverre de redengeving van 
het bestreden arrest, naar het oordeel van Uw Hof, aldus dient te worden 
uitgelegd, dat de appelrechters oordelen dat deze omzetting geen afbreuk 
kan doen aan het verschuldigd zijn van een vergoeding van 128.862,50 
EUR, en berust op de veronderstelling in rechte dat het voorwerp van de 
verarming onderscheiden is naargelang de leningsschuld een eigen dan 
wel een gemeenschappelijke schuld is. 

In dit eerste onderdeel voert eiseres aan dat door de vergoeding te 
begroten, zonder de leningsschulden als een eigen dan wel gemeenschap-
pelijke schuld te kwalificeren, of minstens de omzetting ervan naar een 
eigen lening, zoals door eiseres in haar conclusie aangevoerd, als zonder 
invloed of relevantie te beschouwen op de beoordeling van de omvang 
van de vergoeding en de begroting van de vergoeding, het bestreden 
arrest de artikelen 1407, 1408, 1432 en 1435 van het Burgerlijk Wetboek 
miskent alsook artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek. 

8. Het tweede onderdeel wordt aangevoerd in zoverre in rechte moet 
aangenomen worden dat ook bij gemeenschappelijke leningsschulden, 
slechts de effectieve kapitaalsaflossingen, tijdens de werking van het 
stelsel, door het gemeenschappelijk vermogen, de verarming van dit 
vermogen opleveren.

In dit tweede onderdeel voert eiseres aan dat in zoverre de verarming 
van het gemeenschappelijk vermogen, ook in de veronderstelling dat de 
leningsschuld een gemeenschappelijke schuld is, of is gebleven, slechts 
kan overeenstemmen met het bedrag van het kapitaal dat effectief door 
het gemeenschappelijk vermogen, tijdens de werking van het stelsel, op 
de lening werd afgelost, geherwaardeerd met toepassing van artikel 1435 
van het Burgerlijk Wetboek, het bestreden arrest niet wettig kon oordelen 
“dat elke verdere argumentatie van (eiseres) inzake de modaliteiten van 
de lening en/of de grootheid van de verrichte afbetalingen in kapitaal 
en intresten”, aan de toepassing van artikel 1435 van Burgerlijk Wetboek 
geen afbreuk kan doen. Eiseres voert aan dat door aldus te oordelen het 
bestreden arrest het geherwaardeerde bedrag van de vergoeding begroot 
op grond van een hoger bedrag dan de effectieve verarming van het 
gemeenschappelijk vermogen en de verrijking van het eigen vermogen. 

9. Het derde en vierde onderdeel worden aangevoerd in zoverre de 
redengeving van het bestreden arrest, naar het oordeel van Uw Hof, 
aldus dient te worden uitgelegd, dat de appelrechters de relevantie van 
de omzetting van de leningen verwerpen omdat ze een onwettige wijzi-
ging van het huwelijksvermogensstelsel van partijen zou betekenen.

10. Eiseres voert in het derde onderdeel aan dat de principes inzake de 
bestendigheid van het huwelijksvermogensstelsel niet beletten dat de 
echtgenoten overeenkomsten buiten huwelijkscontract sluiten, ook al 
hebben deze implicaties voor de werking van hun stelsel en de inhoude-
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lijke samenstelling van de vermogens, zolang ze maar de regels van hun 
stelsel respecteren.

11. Tevens wordt in het vierde onderdeel aangevoerd dat de wettelijke 
regels inzake de wijzigbaarheid slechts van dwingend recht zijn en geen 
voorschriften van openbare orde, zodat een bevestiging van deze nietig-
heid, in de zin van artikel 1338 van het Burgerlijk Wetboek, door de 
beschermde echtgenoot mogelijk is na het definitief worden van de echt-
scheiding ; bovendien kan de nietigheid slechts door de beschermde echt-
genoot worden ingeroepen en kan zij niet ambtshalve door de rechter 
opgeworpen worden. 

BeSPrekInG van Het eerSte onDerDeeL van Het enIG CaSSatIemIDDeL

12. Overeenkomstig artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek is elk der 
echtgenoten vergoeding verschuldigd ten belope van de bedragen die 
hij uit het gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om een eigen 
schuld te voldoen en, in het algemeen, telkens als hij persoonlijk voor-
deel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen. 

Naar luid van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek mag de vergoe-
ding niet kleiner zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde 
vermogen, en wanneer de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen 
bedragen en gelden hebben gediend tot het verkrijgen, instandhouden of 
verbeteren van een goed, dan zal de vergoeding gelijk zijn aan de waarde 
of de waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij de ontbinding van 
het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedings-
plichtige vermogen, hetzij op de dag van de vervreemding indien het 
voordien vervreemd is, en indien het vervreemde goed is vervangen door 
een ander goed, dan wordt de vergoeding geschat op de grondslag van 
dat nieuwe goed. 

Krachtens artikel 1405, vierde lid, Burgerlijk Wetboek zijn gemeen-
schappelijk alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij een der echt-
genoten eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling.

Artikel 1407, eerste gedachtestreepje, van het Burgerlijk Wetboek, 
bepaalt dat eigen zijn de schulden door een der echtgenoten aangegaan 
in het uitsluitend belang van zijn eigen vermogen. 

Artikel 1408, eerste gedachtestreepje, bepaalt dat gemeenschappelijk 
zijn de schulden aangegaan door beide echtgenoten gezamenlijk of hoof-
delijk. 

Artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het 
vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten 
aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terugwerkt tot 
op de dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer dan één 
vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij 
werd toegewezen of niet.

13. Met betrekking tot de vraag hoe de vergoedingen verschuldigd 
door het eigen vermogen aan het gemeenschappelijk vermogen moeten 
worden begroot wanneer de verwerving van een eigen goed wordt gefi-
nancierd door een door beide echtgenoten aangegane lening, zijn twee 
benaderingen mogelijk.
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14. In een eerste benadering gaat men ervan uit dat het feit zelf dat 
de gemeenschap een schuld aangaat ter financiering van een eigen goed 
het feit is dat aanleiding geeft tot vergoeding. Het aangaan van de 
lening en het betalen van de prijs met het geleende geld, dat normaal 
in het gemeenschappelijk vermogen zou vallen, veroorzaken in deze 
stelling de vermogensverschuiving van het gemeenschappelijk naar 
het eigen vermogen. Gevolg van deze visie is dan ook dat er door het 
eigen vermogen vergoeding is verschuldigd ten belope van het volledig 
ontleende bedrag, ook al is er op het ogenblik van de ontbinding van het 
stelsel een openstaand saldo  (1). 

15. Een tweede benadering gaat ervan uit dat niet het aangaan van de 
lening en het betalen van de prijs met het geleende geld het feit is dat 
de vermogensverschuiving van het gemeenschappelijk naar het eigen 
vermogen veroorzaakt, maar wel de effectieve afbetaling van de lening. 
In deze benadering is er dan ook slechts vergoeding verschuldigd ten 
belope van de effectieve afbetalingen die tijdens het stelsel zijn verricht 
met gemeenschappelijke gelden.

16. Ik meen dat deze tweede benadering moet bijgetreden worden. Het 
komt mij immers voor dat slechts door de effectieve afbetaling van de 
lening een vermogensverschuiving tot stand komt. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat de gemeenschappelijke leningsschuld aangegaan ter financie-
ring van een eigen goed toch door het eigen vermogen wordt terugbe-
taald, in welk geval het logisch lijkt dat er geen vergoeding verschul-
digd is.

17. Deze benadering lijkt mij ook aan te sluiten bij de rechtspraak 
van Uw Hof, dat in zijn arrest van 24 februari 2011 besliste : “Indien een 
lening werd aangegaan om een eigen onroerend goed te verkrijgen, in 
stand te houden of te verbeteren, leidt de afbetaling van de lening door 
het gemeenschappelijk vermogen krachtens het voormelde artikel 1435 
tot een vergoeding gelijk aan de waarde of de waardevermeerdering 
van dat goed, daar het gemeenschappelijk vermogen rechtstreeks heeft 
bijgedragen tot het verkrijgen, het instandhouden of het verbeteren van 
dat goed”  (2).

In dit arrest spreekt Uw Hof dus duidelijk van “de afbetaling van een 
lening” en niet “het aangaan van een lening”.

18. Uw Hof oordeelde daarenboven in zijn arrest van 2 februari 2012  (3) 
dat door de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een 
gemeenschap van goederen, tussen de gewezen echtgenoten een onver-
deeldheid ontstaat, die in de regel beheerst wordt door het gemeen recht. 

In casu ging het om een geval waar een echtgenoot na het instellen van 
de echtscheidingsvordering met eigen gelden een gemeenschapsschuld 
had betaald. Uw Hof oordeelde dat deze betaling “geen aanleiding geeft 
tot een vergoeding ten laste van het gemeenschappelijk vermogen op 

  (1) J.-L. renCHon, noot onder Luik 10 jan. 2007 en 13 juni 2007, RTDF 2008, (575) 576-577 ; 
Y.-H. LeLeU en J. LarUeLLe, “La réévaluation des récompenses encore en question” 
(noot onder Cass. 18 maart 2011), RNB 2011, (900) 910.

  (2) Cass. 24 feb. 2011, AR C.10.0283.F, AC 2011, nr. 167 ; I. De StefanI, “Les récompenses : 
revalorisation, contribution et lien de causalité”, Act. dr. fam. 2012/3, 50.

  (3) Cass. 2 feb. 2012, AR C.10.0498.N, AC 2012, nr. 80.
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grond van artikel 1434 Burgerlijk Wetboek, maar tot een vordering op 
grond van artikel 577-2, § 3, Burgerlijk Wetboek ten laste van de deelge-
noot.” 

Uit dit arrest, dat ook in overeenstemming is met de rechtspraak van 
het Franse Hof van Cassatie  (1), lijkt mij te moeten worden afgeleid dat 
enkel de afbetalingen verricht tijdens het stelsel aanspraak verlenen op 
een vergoeding in de zin van de artikelen 1432 t.e.m. 1438 van het Burger-
lijk Wetboek. Daaruit vloeit dan naar mijn mening voort dat wanneer 
op het ogenblik van de dagvaarding in echtscheiding er een openstaand 
saldo is, en dit saldo in het kader van de vereffening-verdeling in het 
gemeenschappelijk passief wordt opgenomen, dit laatste geen aanlei-
ding geeft tot vergoeding op grond van de artikelen 1432 e.v. van het 
Burgerlijk Wetboek.

19. Ook P. De Page is deze mening toegedaan ; hij schrijft immers  (2) :
“N’entrent pas non plus dans le compte des récompenses, les transferts 

de richesses opérés après la dissolution du régime. Ceux-ci sont exclu-
sivement soumis aux règles de l’enrichissement sans cause, même s’il 
s’agit de transferts entre un patrimoine propre et l’ancien patrimoine 
commun devenu indivis. Par exemple, si un patrimoine propre a payé 
une dette commune, ou inversement, pendant les opérations de liquida-
tion du régime, le patrimoine appauvri pourra récupérer sa créance (le 
montant de la dette payée) sur le patrimoine ayant profité du paiement. 
La créance en résultant n’est pas une récompense mais une créance de 
droit commun, née après la cessation du régime, régie par les règles de 
l’enrichissement sans cause quant à son montant et non par l’article 1435 
C. civ.”  (3).

20. Samengevat kan dus worden gesteld dat, wanneer beide echtge-
noten samen een lening aangaan om één van de echtgenoten toe te laten 
hetzij een eigen onroerend goed te verkrijgen, in stand te houden of te 
verbeteren, hetzij (zoals in casu) aandelen in een goed waarvan hij reeds 
mede-eigenaar is te verwerven, enkel de effectieve afbetalingen van deze 
lening door het gemeenschappelijk vermogen tijdens het stelsel aanlei-
ding geven tot vergoeding overeenkomstig de artikelen 1432 t.e.m. 1438 
van het Burgerlijk Wetboek. 

  (1) Cass. fr. 22 okt. 1985, Bull. Civ. 1985, 237, nr. 266.
  (2) P. De PaGe, Le régime matrimonial, Brussel, Bruylant, 2008, 179.
  (3) Vrije vertaling : 
“Komen ook niet in rekening van de vergoedingen, de overdrachten van rijkdommen 

bewerkstelligd na de ontbinding van het stelsel. Deze zijn uitsluitend onderworpen aan 
de regels van de verrijking zonder oorzaak, zelfs indien het gaat om verschuivingen 
tussen een eigen vermogen en het vroegere gemeenschappelijk vermogen, thans onver-
deeld geworden. Bijvoorbeeld zal, wanneer een eigen vermogen een gemeenschappelijke 
schuld heeft betaald, of omgekeerd, tijdens de bewerkingen van vereffening van het 
stelsel, het verarmde vermogen zijn schuldvordering (het bedrag van de betaalde schuld) 
kunnen verhalen op het vermogen dat het voordeel van de betaling heeft getrokken. 
De schuldvordering die eruit voortvloeit is geen vergoeding, maar een schuldvordering 
naar gemeen recht, ontstaan na de beëindiging van het stelsel, beheerst door de regels 
van de verrijking zonder oorzaak wat betreft haar hoegrootheid en niet door artikel 1435 
van het Burgerlijk Wetboek”.
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21. Het onderdeel, dat aanvoert dat wanneer de lening waarmee de 
verwerving, de instandhouding of de verbetering wordt gefinancierd een 
gemeenschappelijke schuld is, het voorwerp van de vermogensverschui-
ving het ontleende bedrag is en dit bedrag aanleiding geeft tot vergoe-
ding, lijkt mij te berusten op een onjuiste rechtsopvatting en derhalve 
naar recht te falen.

BeSPrekInG van Het tweeDe onDerDeeL van Het enIG CaSSatIemIDDeL

22. Zoals in het antwoord op het eerste onderdeel uiteengezet volgt 
uit de hierboven aangehaalde wetsbepalingen dat wanneer beide echtge-
noten samen een lening aangaan om één van de echtgenoten toe te laten 
hetzij een eigen onroerend goed te verkrijgen, in stand te houden of te 
verbeteren, hetzij (zoals in casu) aandelen in een goed waarvan hij reeds 
mede-eigenaar is te verwerven, enkel de effectieve afbetalingen van deze 
lening door het gemeenschappelijk vermogen tijdens het stelsel aanlei-
ding geven tot vergoeding overeenkomstig de artikelen 1432 t.e.m. 1438 
van het Burgerlijk Wetboek.

23. De appelrechters stellen vast dat er op datum van de ontbinding 
van het huwelijksvermogensstelsel nog een openstaand saldo van de 
lening in kapitaal en intrest was en dat dit saldo werd opgenomen in het 
gemeenschappelijk passief. Zij oordelen dat door eiseres aan de huwge-
meenschap een vergoeding verschuldigd is van 128.862,50 EUR, name-
lijk 13/16de van de waarde van de woning op datum van ontbinding van 
het huwelijksvermogensstelsel en dat elke verdere argumentatie van 
eiseres inzake de modaliteiten van de lening en/of de hoegrootheid van 
de verrichte afbetalingen in kapitaal en intresten, hieraan geen afbreuk 
doet. 

24. Daardoor oordelen zij, impliciet maar zeker, dat ook wanneer 
het gemeenschappelijk vermogen tijdens het stelsel niet het volledige 
bedrag van de lening aangegaan voor de financiering van een eigen goed 
afbetaalt, de verarming van het gemeenschappelijk vermogen toch over-
eenstemt met het integrale bedrag van het geleende kapitaal. 

25. Daardoor hebben zij naar mijn mening de als geschonden aangewezen 
wetsbepalingen miskend, zodat het middel mij gegrond lijkt te zijn. 

De overIGe GrIeven

26. De overige grieven lijken mij niet tot ruimere cassatie te kunnen 
leiden en derhalve geen antwoord te behoeven.

ConCLUSIe

27. Vernietiging in zoverre het bestreden arrest oordeelt over de omvang 
van de door eiseres aan het gemeenschappelijk vermogen verschuldigde 
vergoeding en over de kosten. 

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 14 juni 2012.

ARREST-2013-11.indb   2568 30/08/14   10:19



N° 639 - 28.11.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2569

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 25 juli 2013 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal 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 

Tweede onderdeel

1. Artikel 1432 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elk van de echtgenoten 
vergoeding verschuldigd is ten belope van de bedragen die hij uit het 
gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te 
voldoen en, in het algemeen, telkens als hij persoonlijk voordeel heeft 
getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.

De vergoeding mag overeenkomstig artikel 1435 van dat wetboek niet 
kleiner zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen. 
Indien de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en 
gelden echter gediend hebben om een goed te verkrijgen, in stand te 
houden of te verbeteren, zal de vergoeding gelijk zijn aan de waarde of de 
waardevermeerdering van dat goed, op het ogenblik van de ontbinding 
van het stelsel indien het zich op dat tijdstip in het vergoedingsplichtige 
vermogen bevindt.

2. Artikel 1408, eerste gedachtestreepje, Burgerlijk Wetboek bepaalt 
dat gemeenschappelijk zijn de schulden aangegaan door beide echtge-
noten gezamenlijk of hoofdelijk.

3. Artikel 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het 
vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten 
aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terugwerkt tot 
op de dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer dan één 
vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij 
werd toegewezen of niet.

4. Uit deze wetsbepalingen volgt dat wanneer beide echtgenoten samen 
een lening aangaan om een eigen onroerend goed van een van hen te 
verkrijgen, in stand te houden of te verbeteren, enkel de effectieve afbe-
talingen van deze lening door het gemeenschappelijk vermogen tijdens 
het stelsel, aanleiding geven tot vergoeding overeenkomstig artikel 1432 
en 1435 Burgerlijk Wetboek.

5. Uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan, blijkt dat :

— de partijen gehuwd zijn op 21 december 1978 onder het wettelijk 
stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract ;

— ingevolge dagvaarding van 16 juni 2000 de echtscheiding tussen de 
partijen werd uitgesproken bij vonnis van 15 januari 2002 ;
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— de eiseres bij akte licitatie van 22 januari 1981 tegen betaling van 
een opleg van 56.395,78 euro, de overige aandelen verwierf in de woning 
waarvan zij reeds ingevolge erfenis voor 3/16e volle eigenaar was ;

— de opleg werd gefinancierd enerzijds via een door de partijen op 
22 januari 1981 gezamenlijk bij de ASLK aangegane lening voor een 
bedrag van 1.000.000 frank, lening die vervroegd werd terugbetaald via 
een op 24 november 1986 gezamenlijk door de partijen bij UAP/AXA 
aangegane lening van 950.000 frank, en anderzijds via een lening toege-
staan door de vader van de eiseres, lening die nadien door deze laatste 
werd kwijtgescholden ;

— de partijen op 25 september 1991 een tweede krediet hebben aange-
gaan voor een bedrag van 700.000 frank voor het uitvoeren van verbete-
ringswerken aan de woning ;

— na het uit elkaar gaan van de partijen, de leningen van 24 november 
1986 en van 25 september 1991 werden omgezet in een lening op naam van 
de eiseres alleen ;

— er op datum van de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel 
op 16 juni 2000, nog een openstaand saldo in kapitaal en interest was van 
22.535,31 euro en dit saldo werd opgenomen in het gemeenschappelijk 
passief.

6. De appelrechters oordelen dat door de eiseres aan de huwgemeen-
schap een vergoeding verschuldigd is van 128.862,50 euro, namelijk dertien 
zestienden van de waarde van de woning op datum van de ontbinding van het 
huwelijksvermogensstelsel en dat elke verdere argumentatie van de eiseres 
inzake de modaliteiten van de lening en de hoegrootheid van de verrichte  
afbetalingen in kapitaal en interesten, hieraan geen afbreuk doet.

Zij oordelen aldus, impliciet maar zeker, dat ook wanneer het gemeen-
schappelijk vermogen tijdens de werking van het stelsel niet het volledig 
bedrag van de lening aangegaan voor de financiering van een eigen goed 
afbetaalt, de verarming van het gemeenschappelijk vermogen toch over-
eenstemt met het integrale bedrag van het geleende kapitaal.

7. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters de hiervoor aange-
haalde wetsbepalingen. 

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

8. De overige grieven kunnen niet leiden tot een ruimere cassatie.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het heeft beslist over de 

omvang van de door de eiseres aan de huwgemeenschap verschuldigde 
vergoeding en over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
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28 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de 
heer Verbist.

N° 640

1o kamer — 28 november 2013
(C.12.0549.N) 

1o vennootSCHaPPen. — HanDeLSvennootSCHaPPen. — aLGemeen. 
— BeLanG van De vennootSCHaP. — BeGrIP.

2o vennootSCHaPPen. — HanDeLSvennootSCHaPPen. — naamLoZe 
vennootSCHaPPen. — aanDeLen. — overDraCHtSBePerkInG. — verantwoor-
DInG. — oP GronD van Het vennootSCHaPSBeLanG. — BeoorDeLInG. — aarD. 

3o onaantaStBare BeoorDeLInG Door De feItenreCHter. — 
vennootSCHaPPen. — HanDeLSvennootSCHaPPen. — naamLoZe vennoot-
SCHaPPen. — aanDeLen. — overDraCHtSBePerkInG. — verantwoorDInG. — oP 
GronD van Het vennootSCHaPSBeLanG. — BeoorDeLInG. — Hof van CaSSatIe. 

4o CaSSatIemIDDeLen. — BUrGerLIJke Zaken. — onaantaStBare 
BeoorDeLInG Door De feItenreCHter. — vennootSCHaPPen. — HanDeLSven-
nootSCHaPPen. — naamLoZe vennootSCHaPPen. — aanDeLen. — overDraCHtS-
BePerkInG. — verantwoorDInG. — oP GronD van Het vennootSCHaPSBeLanG. 
— BeoorDeLInG. — Hof van CaSSatIe. 

1o Het belang van een vennootschap wordt bepaald door het collectief winst-
belang van haar huidige en toekomstige aandeelhouders. (Art. 510 Wetboek 
van Vennootschappen) 

2o, 3o en 4o De vraag of de beperking op een overdracht van aandelen verant-
woord is op grond van het vennootschapsbelang, betreft een feitelijke beoor-
deling die voor het Hof niet kan worden aangevochten ; het Hof gaat niet-
temin na of de rechter het begrip vennootschapsbelang niet miskent. (Art. 
510 Wetboek van Vennootschappen) 

(PX3 DeveLoPment n.v. e.a. t. Immo t.m.P. n.v. e.a.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 27 januari 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is 
gehecht, drie middelen aan.
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III. BeSLISSInG van Het Hof

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

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

Tweede onderdeel

13. De eiseressen voeren aan dat de appelrechters artikel 510 Wetboek 
van Vennootschappen schenden omdat zij op grond van de in het onder-
deel aangehaalde redenen niet konden beslissen dat de overdrachtsbe-
perking in het belang van de vennootschap Prestibel Left Village is.

14. Het belang van een vennootschap wordt bepaald door het collectief 
winstbelang van haar huidige en toekomstige aandeelhouders.

De vraag of een overdrachtsbeperking verantwoord is op grond van het 
vennootschapsbelang, betreft een feitelijke beoordeling die voor het Hof 
niet kan worden aangevochten. Het Hof gaat niettemin na of de rechter 
het begrip vennootschapsbelang niet miskent. 

15. De appelrechters oordelen dat de eerste eiseres in ruil voor de over-
drachtsbeperking krediet heeft verkregen van de verweersters zodat zij 
haar beschikbaar kapitaal en vermogen kon aanwenden om het project 
van Prestibel verder te ontwikkelen.

16. Door aldus te oordelen miskennen de appelrechters het begrip 
vennootschapsbelang niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.

28 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslagger : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en de heer Verbist.

N° 641

1o kamer — 28 november 2013
(C.12.0556.N) 

1o overeenkomSt. — BeStanDDeLen. — toeStemmInG. — GeBrek In De 
toeStemmInG. — DwaLInG. — onverSCHoonBare DwaLInG. — BeGrIP. — GevoLG. 
— vorDerInG tot nIetIGverkLarInG.

2o overeenkomSt. — BeStanDDeLen. — toeStemmInG. — GeBrek In De 
toeStemmInG. — DwaLInG. — verSCHoonBaarHeID. — BeoorDeLInG. — onaan-
taStBare BeoorDeLInG Door De feItenreCHter. — CaSSatIemIDDeL. — ontvan-
keLIJkHeID.
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3o onaantaStBare BeoorDeLInG Door De feItenreCHter. — 
BUrGerLIJke Zaken. — overeenkomSt. — BeStanDDeLen. — toeStemmInG. — 
GeBrek In De toeStemmInG. — DwaLInG. — verSCHoonBaarHeID. — BeoorDe-
LInG. — CaSSatIemIDDeL. — ontvankeLIJkHeID.

4o CaSSatIemIDDeLen. — BUrGerLIJke Zaken. — onaantaStBare 
BeoorDeLInG Door De feItenreCHter. — overeenkomSt. — BeStanDDeLen. — 
toeStemmInG. — GeBrek In De toeStemmInG. — DwaLInG. — verSCHoonBaar-
HeID. — BeoorDeLInG. — CaSSatIemIDDeL. — ontvankeLIJkHeID. 

5o overeenkomSt. — eInDe. — nIetIGverkLarInG. — GevoLG. — toeStanD 
van PartIJen.

6o overeenkomSt. — eInDe. — nIetIGverkLarInG. — GevoLG. — reStI-
tUtIe van een GeLDSom. — omvanG.

7o overeenkomSt. — eInDe. — nIetIGverkLarInG. — GevoLG. — GronD-
SLaG van reCHten en verPLICHtInGen. 

1o De onverschoonbare dwaling, namelijk de dwaling die geen redelijk mens 
zou begaan, is geen gebrek in de toestemming in de zin van de artikelen 1109 
en 1110 van het Burgerlijk Wetboek en kan niet tot grondslag dienen voor de 
bij artikel 1117 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vordering tot nietigver-
klaring  (1). (Artt. 1108, 1109, 1110 en 1117 BW)

2o, 3o en 4o De rechter beoordeelt in feite of de dwaling van de persoon die 
ze aanvoert verschoonbaar is ; het volstaat dat uit de vaststellingen van 
de rechter volgt dat de dwaling door een redelijk persoon kan worden 
begaan ; het cassatiemiddel dat opkomt tegen de beoordeling in feite van 
het verschoonbaar karakter van de aangevoerde dwaling is niet ontvanke-
lijk  (2). (Artt. 1108, 1109, 1110 en 1117 BW) 

5o De nietigverklaring van de overeenkomst houdt in dat partijen, zo moge-
lijk, in dezelfde toestand worden geplaatst als die waarin zij zich zouden 
bevinden indien zij niet hadden gecontracteerd  (3). (Art. 1131 BW)

6o Wanneer de nietigverklaring van een overeenkomst de restitutie van een 
geldsom tot gevolg heeft, dient enkel het nominale bedrag teruggegeven 
te worden zonder rekening te houden met de waardevermindering van de 
geldsom. (Art. 1131 BW)

7o Een nietig verklaarde overeenkomst kan voor partijen geen grondslag van 
rechten en verplichtingen zijn  (4). (Art. 1131 BW)

(D. e.a. t. P. e.a.)

  (1) Cass. 28 juni 1996, AR C.95.0137.F, AC 1996, nr. 267.
  (2) Zie Cass. 28 juni 1996, AR C.95.0137.F, AC 1996, nr. 267.
  (3) Cass. 10 mei 2012, AR C.10.0707.N, AC 2012, nr. 291.
  (4) Zie Cass. 4 juni 2004, AR C.03.0408.F, AC 2004, nr. 305, met concl. van advocaat-

generaal X. De Riemaecker in Pas. 2004, nr. 305.
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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 19 juni 2012.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
vijf middelen aan.

III. BeSLISSInG van Het Hof

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

Tweede middel

3. Krachtens artikel 1109 Burgerlijk Wetboek is geen toestemming 
geldig, indien zij alleen door dwaling is gegeven, door geweld afgeperst 
of door bedrog verkregen.

4. Krachtens artikel 1110 Burgerlijk Wetboek is dwaling alleen dan 
oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij de zelfstan-
digheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst 
uitmaakt.

5. De onverschoonbare dwaling, namelijk de dwaling die geen rede-
lijk mens zou begaan, is geen gebrek in de toestemming in de zin van 
de artikelen 1109 en 1110 Burgerlijk Wetboek en kan niet tot grondslag 
dienen voor de bij artikel 1117 Burgerlijk Wetboek bedoelde vordering 
tot nietigverklaring.

6. De rechter beoordeelt in feite of de dwaling van de persoon die ze 
aanvoert verschoonbaar is. Het volstaat dat uit de vaststellingen van de 
rechter volgt dat de dwaling door een redelijk persoon kan worden begaan.

7. De appelrechter oordeelt dat “niet (moet) worden verwacht dat een 
normaal zorgvuldige en redelijke potentiële koper van een kantoor-
ruimte, in de besproken omstandigheden, gaat nazien of wat hem te 
koop wordt aangeboden wel werd opgericht op een in de bouwvergunning 
voorziene wijze” en wijst hierbij in het bijzonder op het feit dat in de 
notariële aankoopakte wordt gewaarborgd dat er een bouwvergunning 
is voor wat wordt aangekocht.

8. Het middel dat opkomt tegen de beoordeling in feite van het 
verschoonbaar karakter van de aangevoerde dwaling, is niet ontvanke-
lijk.

Derde middel

9. Krachtens artikel 1117 Burgerlijk Wetboek levert een overeenkomst 
die door dwaling, geweld of bedrog is aangegaan, grond op voor een 
vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging in de gevallen en op 
de wijze bepaald in afdeling VII van hoofdstuk V van deze titel.
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10. De nietigverklaring van de overeenkomst houdt in dat partijen, zo 
mogelijk, in dezelfde toestand worden geplaatst als die waarin zij zich 
zouden bevinden indien zij niet hadden gecontracteerd.

11. Wanneer de nietigverklaring de restitutie van een geldsom tot 
gevolg heeft, dient enkel het nominale bedrag teruggegeven te worden 
zonder rekening te houden met de waardevermindering van de geldsom.

12. De appelrechter die enkel op grond van de restitutieplicht inge-
volge de vernietiging van de overeenkomst de eisers veroordeelt tot het 
betalen van een vergoeding voor de munterosie die de terug te geven 
koopsom heeft ondergaan, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Vierde middel

13. Een nietig verklaarde overeenkomst kan voor partijen geen grond-
slag van rechten en verplichtingen zijn.

14. De appelrechter oordeelt dat :
— de “schadeposten, gevolg van de waterindringing, (niet) kunnen (…) 

kaderen in de restitutieverbintenis die gevolg is van de nietigverklaring 
van de ver-koopovereenkomst” ;

— deze schadeposten “evenmin (…) het gevolg van de precontractuele 
fout van de verkopers wegens onvoldoende voorlichting zijn” ;

— in de verkoopovereenkomst een beding is opgenomen waarbij wordt 
bepaald dat de verkoper hoofdelijk aansprakelijk is met de architect en 
de aannemer voor de gebreken waarvoor deze laatsten na de oplevering 
krachtens de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek instaan ;

— de eisers als verkopers, gelet op dit beding, hoofdelijk met de 
aannemer tot vergoeding van deze schade gehouden is.

15. De appelrechter die aldus rechtsgevolgen toekent aan de nietig 
verklaarde overeenkomst, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in de mate dat het wordt aangevochten, 

behalve in zoverre het het hoger beroep van de eisers en het incidenteel 
hoger beroep van de verweerders ontvankelijk verklaart en het de over-
eenkomst van 27 mei 1992 nietig verklaart wegens dwaling.

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

Veroordeelt de eisers tot de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 

feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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28 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en 
mevr. De Baets.

N° 642

1o kamer — 28 november 2013
(C.13.0003.N)

1o onteIGenInG ten aLGemenen nUtte. — GereCHtSkoSten. — onteI-
GenInGSwet 1962. — HerZIenInGSProCeDUre. — aarD. — GevoLG. — koStenre-
GeLInG. 

2o GereCHtSkoSten. — BUrGerLIJke Zaken. — aLLerLeI. — onteIGe-
nInG ten aLGemenen nUtte. — onteIGenInGSwet 1962. — HerZIenInGSProCe-
DUre. — aarD. — GevoLG. — koStenreGeLInG.

3o GronDwetteLIJk Hof. — PreJUDICIëLe vraaG. — Hof van CaSSatIe. — 
verPLICHtInG. — GrenZen. — vraaG DIe UItGaat van een onJUISte reCHtSoP-
vattInG. 

4o PreJUDICIeeL GeSCHIL. — GronDwetteLIJk Hof. — PreJUDICIëLe vraaG. 
— Hof van CaSSatIe. — verPLICHtInG. — GrenZen. — vraaG DIe UItGaat van 
een onJUISte reCHtSoPvattInG. 

1o en 2o De vordering tot herziening moet als een zelfstandige procedure 
worden beschouwd  (1) die valt onder de kostenregeling van het Gerechtelijk 
Wetboek  (2). (Art. 16 Grondwet ; Artt. 1017, eerste lid, en 1022, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek ; Art. 16, tweede lid, Onteigeningswet 1962) 

3o en 4o Wanneer een voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 
Hof berust op een onjuiste rechtsopvatting, bestaat er geen aanleiding tot 
het stellen van deze vraag  (3). 

(C. t. vLaamS GeweSt) 

  (1) Zie Cass. 14 dec. 1995, AC 1995, nr. 548.
  (2) Zie Cass. 22 maart 2012, AR C.10.0155.N, AC 2012, nr. 191, met concl. van het OM ; 

Cass. 4 dec. 1992, AC 1991-92, 1385.
  (3) Zie Cass. 22 feb. 2005, AR P.04.1345.N, AC 2005, nr. 108, met concl. van procureur-

generaal M. De Swaef ; Het OM concludeerde echter in de huidige zaak dat er aanleiding 
was tot het stellen van de door eiser voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwet-
telijk Hof, nu eiser aanvoerde dat de kosten van bijstand door een raadsman in het kader 
van de procedure tot herziening een bestanddeel zijn van de hem krachtens artikel 16 
van de Grondwet toekomende billijke vergoeding en dat de artikelen 1017, eerste lid, en 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 16, tweede lid, van 
de Onteigeningswet 1962, de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet schenden. Het was 
van oordeel dat, wanneer de prejudiciële vraag niet zou worden gesteld, hiermee het Hof 
zelf de draagwijdte zou bepalen van artikel 16 van de Grondwet en aldus zou handelen in 
strijd met artikel 26, 3° van de Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof.
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arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 15 maart 2011.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

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

III. BeSLISSInG van Het Hof

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

Tweede middel

5. Artikel 16 Grondwet bepaalt dat iemand slechts tegen een billijke en 
voorafgaande schadeloosstelling ten algemene nutte van zijn eigendom 
kan worden ontzet.

Die schadeloosstelling moet alle schadeposten omvatten die de ontei-
gende heeft geleden en in oorzakelijk verband staan met de onteigening.

6. 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.

7. De wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemene nutte voorziet 
in een bijzondere regeling krachtens welke de kosten ten laste kunnen 
worden gelegd van de onteigenende overheid, zelfs indien de onteigende 
in het ongelijk is gesteld, als dit noodzakelijk is om de onteigende te 
vergoeden voor de gedwongen afstand van zijn goed.

Krachtens artikel 16, tweede lid, van deze wet wordt de vordering tot 
herziening behandeld overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Hieruit volgt dat de vordering tot herziening als een zelfstandige 
procedure moet worden beschouwd die valt onder de onder kostenrege-
ling van het Gerechtelijk Wetboek. 

8. Het middel dat ervan uitgaat dat de onteigenende overheid steeds in 
de kosten van de procedure tot herziening dient te worden veroordeeld, 
zelfs wanneer de onteigende in het ongelijk wordt gesteld omdat de 
kosten met betrekking tot deze procedure deel uitmaken van de billijke 
schadevergoeding bedoeld in artikel 16 Grondwet, berust op een onjuiste 
rechtsopvatting.
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Het middel faalt naar recht.
9. De eiser voert aan dat de kosten van bijstand door een raadsman in 

het kader van de procedure tot herziening een bestanddeel zijn van de 
hem krachtens artikel 16 Grondwet toekomende billijke vergoeding en 
dat aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag dient te worden 
gesteld of de toepassing van de artikelen 1017, eerste lid, en 1022 Gerech-
telijk Wetboek op de procedure tot herziening, de artikelen 10, 11 en 16 
Grondwet schenden.

10. Aangezien de voorgestelde prejudiciële vraag berust op een onjuiste 
rechtsopvatting, bestaat er geen aanleiding tot het stellen van deze 
vraag. 

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

28 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gedeeltelijk anderslui-
dende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Maes en de heer van Eeckhoutte.

N° 643

1o kamer — 28 november 2013
(C.13.0011.N) 

BeSLaG. — GeDwonGen tenUItvoerLeGGInG. — BewarenD BeSLaG. — 
omZettInG. — UItvoerenD BeSLaG. — BeDraG van De oorZaak. — GrenS. — 
BeDraGen oPeISBaar na Het BewarenD BeSLaG. — voorwaarDe. 

Wanneer een bewarend beslag in een uitvoerend beslag wordt omgezet, wordt 
het bedrag van de oorzaak van het uitvoerend beslag bepaald door de uitge-
sproken veroordeling, binnen de grenzen van het bedrag waarvoor het bewa-
rend beslag werd gelegd ; het uitvoerend beslag betreft, binnen deze grenzen, 
ook de bedragen die na het bewarend beslag opeisbaar zijn geworden voor 
zover deze betrekking hebben op schuldvorderingen waarvoor het bewa-
rend beslag werd gelegd en die mede het voorwerp zijn van de uitgesproken 
veroordeling. (Artt. 1456, 1491, eerste lid, en 1542 Gerechtelijk Wetboek)

(amarfIn n.v. t. De CeUSter en Co n.v.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 21 september 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
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II. CaSSatIemIDDeL

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

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling 

1. Krachtens de artikelen 1456 en 1542 Gerechtelijk Wetboek kan de 
derde-beslagene die niet binnen vijftien dagen na het beslag zijn verkla-
ring van derde-beslagene heeft gedaan of ze niet met nauwkeurigheid 
heeft gedaan, voor schuldenaar verklaard worden, voor het geheel of 
voor een gedeelte van de oorzaken van het beslag, alsmede voor de 
kosten daarvan, onverminderd de kosten van de tegen hem ingestelde 
rechtspleging, die in die gevallen te zijnen laste zijn.

2. Artikel 1491, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis 
over de zaak zelf ten aanzien van de uitgesproken veroordelingen, de 
uitvoerbare titel vormt waarvan de enkele betekening het bewarend 
beslag in uitvoerend beslag doet overgaan.

Wanneer aldus het bewarend beslag in een uitvoerend beslag wordt 
omgezet, wordt het bedrag van de oorzaak van het uitvoerend beslag 
bepaald door de uitgesproken veroordeling, binnen de grenzen van het 
bedrag waarvoor het bewarend beslag werd gelegd. Het uitvoerend 
beslag betreft, binnen deze grenzen, ook de bedragen die na het bewa-
rend beslag opeisbaar zijn geworden voor zover deze betrekking hebben 
op schuldvorderingen waarvoor het bewarend beslag werd gelegd en die 
mede het voorwerp zijn van de uitgesproken veroordeling. 

3. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat :
— de verweerster op 10 september 2009 bewarend beslag heeft gelegd 

ten laste van haar schuldenaar, Darcon bvba, in handen van de eiseres 
voor openstaande facturen voor de huurkoop van bouwmateriaal voor 
een bedrag afgerond op 105.000 euro ;

— kort daarop de schuldenaar aan de verweerster een bedrag van 40.000 
euro betaalde ;

— nadien nog andere facturen vervielen ;
— de eiseres geen verklaring van derde-beslagene heeft gedaan en in 

weerwil van het beslag voor 145.000 euro betalingen aan Darcon bvba 
heeft gedaan ;

— de rechtbank van koophandel te Hasselt bij vonnis van 18 november 
2009 Darcon bvba veroordeelde tot een bedrag van 82.661,59 euro in 
hoofdsom, hierbij rekening houdend met de betaling van 40.000 euro en 
de bijkomend vervallen facturen ;

— dit vonnis op 11 december 2009 aan Darcon bvba werd betekend met 
omzetting van het bewarend beslag in uitvoerend beslag ;

— blijkens de afrekening van de instrumenterende gerechtsdeur-
waarder het krachtens het vonnis van 18 november 2009 verschuldigde 
bedrag 90.313,42 euro bedraagt ;

— de verweerster op 3 mei 2010 de eiseres dagvaardt ten einde deze tot 
schuldenaar te horen verklaren voor de oorzaak en kosten van het beslag.
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4. De appelrechter die oordeelt dat de eiseres “niet te goeder trouw 
heeft gehandeld” en “elke normale uitwerking van het derdenbeslag 
gefrustreerd heeft” en de eiseres veroordeelt tot de betaling van 90.000 
euro, te vermeerderen met de gerechtelijke interest vanaf 3 mei 2010, 
schendt geen der als geschonden aangevoerde wetsbepalingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

28 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer De Bruyn.

N° 644

1o kamer — 28 november 2013
(C.13.0033.N) 

1o faILLISSement, faILLISSementSakkoorD en GereCHteLIJk 
akkoorD. — BeGrIP. vereISten van Het faILLISSement. — 
vereISten van Het faILLISSement. — SCHULDeISer. — vorDerInG tot faIL-
LISSement van De SCHULDenaar. — voorwaarDen. — BeLanG. — reCHtSmIS-
BrUIk. — onevenreDIGHeID tUSSen De BeLanGen. 

2o reCHtSmISBrUIk. — faILLISSement. — SCHULDeISer. — vorDerInG tot 
faILLISSement van De SCHULDenaar. — voorwaarDen. — BeLanG. — oneven-
reDIGHeID tUSSen De BeLanGen. — GevoLG.

3o vorDerInG In reCHte. — SCHULDeISer. — vorDerInG tot faILLISSe-
ment van De SCHULDenaar. — voorwaarDen. — BeLanG. — onevenreDIGHeID 
tUSSen De BeLanGen. — GevoLG. — reCHtSmISBrUIk. 

1o, 2o en 3o Een schuldeiser is gerechtigd het faillissement van zijn schul-
denaar te vorderen wanneer de wettelijke voorwaarden zijn vervuld ; een 
schuldeiser voldoet in die omstandigheid, in beginsel, aan de vereisten van 
de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek ; dient een schuldeiser 
niet aan te tonen dat de faillissementsvordering voor hem een groter voor-
deel oplevert als een andere wijze van invordering van zijn schuldvordering, 
dan mag het instellen van deze vordering geen rechtsmisbruik uitmaken ; 
dit laatste is het geval wanneer er een kennelijke onevenredigheid bestaat 
tussen het belang bij de faillissementsvordering en de belangen die door de 
toewijzing van de vordering worden geschaad. (Artt. 17 en 18 Gerechtelijk 
Wetboek ; Artt. 1382 en 1383 BW ; Art. 6 Faillissementswet 1997) 

(vULStoffen eXPLoItatIe B.v.B.a. t. S. e.a.)
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arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 4 september 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ;
— artikelen 17, 18, 616, 780bis en 1050 Gerechtelijk Wetboek ;
— artikelen 2, 6 en 14, vierde lid, Faillissementswet van 8 augustus 1997 ;
— algemeen rechtsbeginsel, genaamd evenredigheidsbeginsel.

Aangevochten beslissing 

Bij het bestreden arrest van 4 september 2012 verklaart het hof van beroep 
te Brussel de nieuwe vordering van eiseres, strekkende tot de veroordeling 
van eerste verweerder tot een vergoeding wegens tergend en roekeloos hoger 
beroep ongegrond, verklaart het hoger beroep van eerste verweerder gegrond, 
“doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het de vorderingen 
van partijen ontvankelijk verklaarde, de vordering van appellant ongegrond 
verklaarde en de kosten begroot heeft ; opnieuw recht doende voor het overige : 
verklaart de vordering van appellant gegrond, verklaart de Vulstoffen Exploi-
tatie nv, afgekort Vulux nv, failliet” en stelt als curator mr. Ilse Van de Mierop 
aan. Deze beslissing is onder meer gestoeld op volgende overwegingen : 

 “Rechtsmisbruik vanwege (eerste verweerder) - schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos hoger beroep 

22. (Eerste verweerder) zou te kwader trouw zijn, minstens blijk geven van een 
grote lichtzinnigheid, en zich bezondigen aan rechtsmisbruik. 

De bewering van (eiseres) is ongegrond. 
Het hof verwijst naar zijn overwegingen gemaakt ter gelegenheid van de bespre-

king van de faillissementsvoorwaarden. 
De vordering van (eerste verweerder) is gegrond. 
De eerste rechter heeft zodoende terecht de vordering van (eiseres) tot veroor-

deling van (eerste verweerder) tot betaling van een schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos geding ongegrond verklaard. 

Gelet op de gegrondheid van het hoger beroep van (eerste verweerder), is de 
nieuwe vordering van (eiseres) die ertoe strekt om hem te horen veroordelen tot 
betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep, 
ongegrond. 

23. De andere argumenten van partijen dan deze die door het hof hiervoor 
besproken worden, zijn niet pertinent of minstens niet van aard om het hof 
anders te doen beslissen”, 
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zulks na op de pagina’s 10 tot 17 tot het besluit te zijn gekomen dat de    faillis-
sementsvoorwaarden in hoofde van eiseres voorhanden waren, beschouwingen die 
hier geacht worden te zijn herhaald, en na voorts te hebben overwogen : 

 “21. Er is geen sprake van een schending van het evenredigheidsbeginsel, noch 
van artikel 1 van voormeld Verdrag, minstens blijft (eiseres) in gebreke om het 
tegendeel aan te tonen of zelfs maar aannemelijk te maken.” 

Grieven

1. Overeenkomstig artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek maakt een 
rechtzoekende zich schuldig aan rechtsmisbruik wanneer hij het recht, 
waarvan hij houder is, uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en 
bedachtzaam mens. 

Dat is onder meer het geval wanneer de veroorzaakte schade niet in verhouding 
staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt, wanneer de houder 
van een recht dat recht uitoefent met het exclusieve oogmerk om een ander te 
schaden of wanneer hij dat recht uitoefent zonder redelijk en voldoende belang. 

Bij de beoordeling van dat rechtsmisbruik moet de rechter rekening houden 
met alle omstandigheden van de zaak. 

2. Overeenkomstig artikel 6 Faillissementswet is de schuldeiser gerechtigd om 
de faillietverklaring van zijn schuldenaar uit te lokken. 

Zo ook heeft hij overeenkomstig artikelen 14, vierde lid, Faillissementswet van 
8 augustus 1997, 616 en 1050 Gerechtelijk Wetboek het recht om hoger beroep in 
te stellen tegen de beslissing waarbij zijn vordering tot faillietverklaring onge-
grond wordt verklaard. 

Een en ander sluit weliswaar geen rechtsmisbruik uit, zoals wordt bevestigd 
door artikel 780bis Gerechtelijk Wetboek. Een recht kan worden misbruikt, ook 
al steunt het op de wet.

De uitoefening door een individueel schuldeiser van het hem bij artikel 6 Fail-
lissementswet verleende recht om het faillissement van zijn schuldenaar te 
vorderen, zal derhalve slechts rechtmatig zijn wanneer hij persoonlijk enig voor-
deel uit de faillietverklaring van zijn schuldenaar kan halen en voor zover dat 
voordeel ook in verhouding staat tot het nadeel dat hij aldus toebrengt aan zijn 
schuldenaar en, in voorkomend geval, aan zijn mede-schuldeisers. 

Overeenkomstig artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek kan een vordering 
immers slechts worden toegelaten wanneer de eiser bij deze vordering een reeds 
verkregen, persoonlijk, en dadelijk belang heeft, dat bovendien rechtmatig moet 
zijn. 

Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer de schuldeiser uit het door hem nage-
streefde faillissement van zijn schuldenaar persoonlijk geen enkel voordeel kan 
halen dan wel persoonlijk hieruit geen enkel voordeel kan halen dat hij niet 
reeds op een andere, voor zijn schuldenaar en mede-schuldeisers minder belas-
tende, wijze kan bekomen, mede gelet op de gevolgen die ieder faillissement 
teweegbrengt, inzonderheid het verlies van rechtswege door de gefailleerde van 
het beheer van al zijn goederen overeenkomstig artikel 16 Faillissementswet ten 
voordele van een curator, die bij toepassing van artikel 33 Faillissementswet 
voor diens tussenkomst zal worden vergoed overeenkomstig de regels en bare-
ma’s bepaald door de Koning, en de aanrekening van de kosten en uitgaven voor 
het beheer van de failliete boedel, zijnde een post die zonder het faillissement 
niet zou bestaan, op het bedrag van het actief van de gefailleerde, dat onder 
de schuldeisers zal worden verdeeld naar evenredigheid van hun vorderingen, na 
aftrek van hetgeen aan de bevoorrechte schuldeisers betaald is, zulks overeen-
komstig artikel 99 Faillissementswet.
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3. Te dezen blijkt uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen dat eerste 
verweerder eiseres als voormalig raadsman heeft bijgestaan in diverse procedures, 
die teruggaan op een op 8 juni 1983 onrechtmatig uitgesproken faillissements-
vonnis, dat destijds leidde tot de tegeldemaking van alle roerende activa en van 
het fabrieksgebouw van eiseres en tot de ontmanteling van haar handelsactiviteit. 

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt voorts dat eerste verweerder 
op 10 januari 2008 bewarend onroerend beslag legde op de onroerende goederen 
van eiseres voor een bedrag in hoofdsom van 165.000 euro, een bedrag dat duide-
lijk overdreven was, nu blijkens de vaststellingen van datzelfde arrest eiseres 
op grond van een vonnis van 2 december 2008 aan eerste verweerder (slechts) een 
bedrag van 20.185,10 euro in hoofdsom, meer intresten en kosten verschuldigd is 
ten titel van onbetaald gebleven kosten en ereloon. 

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt tevens dat er op 27 mei 
2010 een openbare verkoping van het onroerend patrimonium van de vennoot-
schap, hetzij 50 hectaren industriegrond, plaatsvond, waarbij de twee kavels voor 
een bedrag van 1.510.200 euro werden toegewezen. 

Ten gevolge van de toewijzing van de kavels gingen de rechten van de inge-
schreven schuldeisers over op de prijs, zulks bij toepassing van artikel 1639 
Gerechtelijk Wetboek. 

Als schuldeiser die bewarend onroerend beslag legde en vervolgens een uitvoer-
bare titel bekwam, is eerste verweerder een samenlopende schuldeiser, zoals door 
eiseres in haar syntheseconclusie opgemerkt, wiens schuldvordering mede zal 
worden opgenomen in het proces-verbaal van verdeling van de opbrengst van 
de verkoop, dat de notaris overeenkomstig artikel 1643 Gerechtelijk Wetboek 
zal dienen op te stellen, zulks met inachtneming van de redenen van voorrang, 
waarvan sprake in de artikelen 8 en 9 Hypotheekwet. 

Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest werden er bij de notaris 
schuldvorderingen ingediend voor een totaal bedrag van 4.053.309,80 euro in 
hoofdsom door Fortis Bank nv, de belastingen Hasselt, de stad Dilsen-Stokkem, 
Charbonnages nv, de Belgische Staat en Lugo nv.

Het bestreden arrest verwijst in dat verband naar stuk 6 van de bundel van 
eerste verweerder, zijnde blijkens de inventaris bij de beroepsconclusie van eerste 
verweerder een attest van notaris Schotsmans van 26 oktober 2011 omtrent activa 
en passiva. 

Geen van deze schuldeisers, waarvan de schuldvorderingen het bedrag van de 
schuldvordering van de voormalige raadsman van eiseres duidelijk overtreffen, 
achtte het kennelijk noodzakelijk of opportuun om het faillissement van eiseres 
uit te lokken. 

In het bestreden arrest wordt geen gewag gemaakt van andere schuldvorde-
ringen die zouden openstaan of van de aanwezigheid van andere activa dan de 
bewuste onroerende goederen, waarvan de tegeldemaking de schuldeisers, inzon-
derheid eerste verweerder, ten goede zou komen. 

Zo het hof van beroep vaststelt dat er nog bepaalde procedures hangende zijn, 
werd er niet aangevoerd noch vastgesteld dat een curator deze sneller of met 
meer kans op succes zou kunnen behartigen dan de vennootschap zelf. 

Ten slotte blijkt uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen niet welk 
voordeel eerste verweerder, in de gegeven omstandigheden, kon halen uit het 
door hem nagestreefde faillissement van zijn voormalige cliënte. 

Besluit

Het hof van beroep, dat zich in het bestreden arrest, tot afwijzing van het 
aangevoerde rechtsmisbruik in hoofde van eerste verweerder, ertoe beperkt te 
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verwijzen naar het voorhanden zijn van de faillissementsvoorwaarden, zonder 
weliswaar stil te staan bij het voordeel dat eerste verweerder, in de gegeven 
omstandigheden, persoonlijk nastreefde bij het instellen van de faillissements-
vordering en van het hoger beroep tegen de beslissing, waarbij zijn vordering 
werd afgewezen door de eerste rechter, dan wel kon verwachten uit de failliet-
verklaring van eiseres, en derhalve zonder vast te stellen dat eerste verweerder 
persoonlijk een voldoende en redelijk belang bij de vordering in faillietverkla-
ring van eiseres had, en dat de schade die aan eiseres door de faillietverkla-
ring werd berokkend niet buiten verhouding stond tot het voordeel dat eerste 
verweerder uit de faillietverklaring kon halen, verantwoordt zijn beslissing dat 
er in hoofde van eerste verweerder geen sprake was van rechtsmisbruik en dat 
zijn vordering gegrond diende te worden verklaard, niet naar recht (schending 
van artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, 
6 en 14, vierde lid Faillissementswet van 8 augustus 1997, 616, 780bis en 1050 
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel, genaamd evenre-
digheidsbeginsel) en beslist derhalve niet wettig dat eiseres overeenkomstig 
artikelen 2 en 6 Faillissementswet diende te worden failliet verklaard (schen-
ding van artikelen 2 en 6 Faillissementswet van 8 augustus 1997). Bovendien 
verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht indien het 
bestreden arrest aldus dient te worden gelezen dat het enkele feit dat de faillis-
sementsvoorwaarden voorhanden worden geacht volstaat opdat er geen sprake 
zou kunnen zijn van enig rechtsmisbruik in hoofde van de individuele schuld-
eiser die het faillissement nastreeft (schending van al de hiervoren aangehaalde 
wets bepalingen).

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

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling 

Tweede middel

1. Een schuldeiser is gerechtigd het faillissement van zijn schulde-
naar te vorderen wanneer de wettelijke voorwaarden zijn vervuld. Een 
schuldeiser voldoet in die omstandigheid, in beginsel, aan de vereisten 
van de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek. 

Dient een schuldeiser niet aan te tonen dat de faillissementsvordering 
voor hem een groter voordeel oplevert als een andere wijze van invorde-
ring van zijn schuldvordering, dan mag het instellen van deze vordering 
geen rechtsmisbruik uitmaken. Dit laatste is het geval wanneer er een 
kennelijke onevenredigheid bestaat tussen het belang bij de faillisse-
mentsvordering en de belangen die door de toewijzing van de vordering 
worden geschaad.

2. De appelrechters oordelen dat de eerste verweerder geen misbruik 
heeft gemaakt van zijn recht om het faillissement van de eiseres aan te 
vragen en verwijzen in dit verband naar de redenen met betrekking tot 
hun vaststelling dat de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn.

Louter op grond van deze vaststelling, vermochten de appelrechters 
niet te oordelen dat de eerste verweerder zijn recht om het faillisse-
ment te vorderen niet abusief heeft uitgeoefend, zoals door de eiseres 
was aangevoerd. 

Het middel is gegrond.
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Overige grieven

3. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger 

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

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

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

28 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, 
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 645

1o kamer — 28 november 2013
(C.13.0166.N)

vorDerInG In reCHte. — BeLanG. — BeGrIP.

De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het 
om een rechtmatig belang gaat ; degene die het behoud van een toestand in 
strijd met de openbare orde of het verkrijgen van een onrechtmatig voor-
deel nastreeft, heeft geen rechtmatig belang  (1) ; de omstandigheid dat de 
eiser zich in een onrechtmatige toestand bevindt, sluit niet uit dat hij kan 
bogen op de krenking van een rechtmatig belang  (2). (Art. 17 Gerechtelijk 
Wetboek)

(aLGemene BoUwonDernemInGen romBoUtS B.v.B.a. t. v. e.a.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 27 mei 2009.

  (1) Zie Cass. 2 maart 2006, AR C.05.0061.N, AC 2006, nr. 120 ; Cass. 2 april 1998, AR 
C.94.0438.N, AC 1998, nr. 188, met concl. van procureur-generaal M. De Swaef, toen advo-
caat-generaal.

  (2) Het OM concludeerde tot verwerping. Het ging in casu om afbraakwerken zonder 
vergunning. Nu de appelrechters de vordering van eiseres, de aannemer, tot betaling van 
haar factuur onontvankelijk verklaarden vermits geen vergoeding kan worden toege-
staan voor het onwettig voordeel dat zij heeft verworven door werken die zonder de 
vereiste vergunningen zijn uitgevoerd, namen zij volgens het OM aan dat de vordering 
van eiseres strekte tot het behoud van een onrechtmatig voordeel, zodat hun beslissing 
naar recht verantwoord was.
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Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, 

een middel aan.

II. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling 

De verweerders voeren een grond van niet-ontvankelijkheid aan : 
het middel is niet ontvankelijk omdat niet tevens artikel 6 Burgerlijk 
Wetboek als geschonden wordt aangevoerd.

De door de eiseres als geschonden aangevoerde wetsbepalingen volstaan 
om de grieven te beoordelen.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan een rechtsvordering niet 

worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen.
De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden 

als het om een rechtmatig belang gaat. 
Degene die het behoud van een toestand in strijd met de openbare orde 

of het verkrijgen van een onrechtmatig voordeel nastreeft, heeft geen 
rechtmatig belang. 

De omstandigheid dat de eiser zich in een onrechtmatige toestand 
bevindt, sluit niet uit dat hij kan bogen op de krenking van een recht-
matig belang.

Uit het tussenarrest van 29 oktober 2008 en het bestreden arrest blijkt 
dat :

— de eiseres aannemingswerken uitvoerde aan de woning van de 
verweerders ;

tijdens de uitvoering van deze werken werd beslist tot de afbraak van 
de woning om veiligheidsredenen ;

— de eiseres aanspraak maakt op de betaling van de factuur voor de 
uitgevoerde afbraakwerken ;

— voor de afbraakwerken geen stedenbouwkundige vergunning was 
afgeleverd.

De appelrechters die oordelen dat de eiseres door over te gaan tot 
de afbraakwerken, een bouwovertreding heeft begaan en hieraan geen 
afbreuk wordt gedaan doordat deze afbraakwerken werden uitgevoerd 
in opdracht van de verweerders en beslissen dat “de vordering van [de 
eiseres] tot betaling van haar factuur onontvankelijk (is) vermits geen 
vergoeding kan worden toegestaan voor het onwettig voordeel dat zij 
verworven (heeft) door de werken die zonder de vereiste vergunningen 
zijn uitgevoerd”, schenden artikel 17 Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

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

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

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

28 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Vandewal, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 646

1o kamer — 28 november 2013
(C.13.0233.N)

1o overeenkomSt. — BeStanDDeLen. — oorZaak. — voorwerP. — 
GeoorLoofDHeID. — BeoorDeLInG. — tIJDStIP.

2o overeenkomSt. — BeStanDDeLen. — voorwerP. — oorZaak. — 
GeoorLoofDHeID. — BeoorDeLInG. — tIJDStIP.

1o en 2o De geoorloofdheid van de oorzaak en het voorwerp van een over-
eenkomst dienen beoordeeld te worden naar het tijdstip van het sluiten 
ervan  (1). (Artt. 6 en 1131 BW) 

(voS aannemInGen n.v. t. L. e.a.)

arreSt.

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 9 september 2011. 

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeL

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

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling 

1. Krachtens het artikel 1131 Burgerlijk Wetboek kan een verbintenis, 
aangegaan zonder oorzaak, uit een valse oorzaak of uit een ongeoor-
loofde oorzaak, geen gevolg hebben. 

  (1) Het OM concludeerde tot verwerping aangezien het van oordeel was dat de litigi-
euze overeenkomst het oprichten van een bouwwerk in strijd met de stedenbouwkun-
dige normen, die de openbare orde raken, tot voorwerp had en dat zij aldus een ongeoor-
loofd voorwerp had bij het afsluiten ervan, zodat  de appelrechters hun beslissing om op 
die grond de overeenkomst nietig te verklaren naar recht hadden verantwoord.
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Een overeenkomst met een ongeoorloofd voorwerp is krachtens 
artikel 6 Burgerlijk Wetboek nietig.

De geoorloofdheid van de oorzaak en het voorwerp van een overeenkomst 
dienen beoordeeld te worden naar het tijdstip van het sluiten ervan.

2. De appelrechters stellen vast dat :
— de overeenkomst tussen de partijen van 26 augustus 2000 de verkoop 

tot voorwerp had van een op te richten woning overeenkomstig een op 
30 december 1998 afgeleverde stedenbouwkundige vergunning ;

— tijdens de uitvoering van de bouwwerken op enkele punten werd 
afgeweken van de stedenbouwkundige vergunning.

De appelrechters oordelen dat in de mate “er niet werd gebouwd over-
eenkomstig deze stedenbouwkundige vergunning (…) er in feite gebouwd 
werd zonder verleende vergunning, wat een bouwmisdrijf uitmaakt”, 
waaruit zij afleiden dat de overeenkomst die “bouwsels in oprichting 
tot voorwerp heeft waaraan (niet verjaarde) bouwmisdrijven kleven als 
nietig is te beoordelen”.

3. Door op deze gronden de overeenkomst nietig te verklaren, verant-
woorden zij hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

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

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

28 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : M. Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Vandewal, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer Lebbe.

N° 647

1o kamer — 29 november 2013
(C.12.0418.F)

1o AFSTAMMING. — reCHtSPLeGInG tot BetwIStInG van vaDerSCHaP. — 
DaGvaarDInG nIet teGen De nIet-ontvooGDe mInDerJarIGe GerICHt. — reGU-
LarISatIe.

2o VORDERING IN RECHTE. — HoeDanIGHeID. — afStammInG. — reCHtSPLe-
GInG tot BetwIStInG van vaDerSCHaP. — DaGvaarDInG nIet teGen De nIet- 
ontvooGDe mInDerJarIGe GerICHt. — reGULarISatIe.

1o en 2o De rechtspleging tot betwisting van vaderschap kan worden geregu-
lariseerd door, tijdens de rechtspleging, het door zijn voogd ad hoc verte-
genwoordigde minderjarige kind bij de zaak te betrekken, wanneer de 
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dagvaarding niet tegen dat kind persoonlijk maar tegen zijn wettelijke verte-
genwoordigers is gericht. (Artt. 332bis en 331sexies BW)

(P. e.a. t. r. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 21 mei 2012, gewezen op verwijzing na het arrest van het 
Hof van 19 maart 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, § 2, 331sexies en 332bis Burgerlijk Wetboek ;

— de artikelen 17, 860, 861 en 867 Gerechtelijk Wetboek ;

— artikel 149 Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest, dat op dat punt het vonnis van de eerste rechter beves-
tigt, verklaart de rechtsvordering tot betwisting van vaderschap ontvankelijk 
die de eerste verweerder tegen de eisers ingesteld heeft bij exploot van 12 juli 2007 
en bij op 26 december 2007 neergelegde conclusie.

De eisers hadden in hun syntheseconclusie in hoger beroep na cassatie betwist 
dat de rechtsvordering ontvankelijk was op grond dat zij, bij de inleiding van 
het geding, niet ingesteld was tegen het kind C., dat slechts in hoger beroep, via 
zijn voogd ad hoc, de tweede verweerder, in de zaak was tussengekomen, na het 
verstrijken van de eenjarige termijn van artikel 318, § 2, Burgerlijk Wetboek.

Het arrest verwerpt dat middel van niet-ontvankelijkheid, bevestigt het vonnis 
van de eerste rechter met dien verstande dat het bevolen deskundigenonderzoek 
een genetisch onderzoek moet zijn, en laat de kosten van hun hoger beroep en 
van hun cassatieberoep ten laste van de eisers en veroordeelt hen in de rechtsple-
gingsvergoeding in hoger beroep.

Het bestreden verantwoordt de verwerping van het voornoemde middel van 
niet-ontvankelijkheid als volgt :

 “De [eisers] voeren voor het eerst voor het hof [van beroep], na cassatie, aan, 
enerzijds, dat [de eerste verweerder], bij de inleiding van de rechtspleging, zijn 
rechtsvordering niet tegen het minderjarige kind heeft ingesteld, en, anderzijds, 
dat de desbetreffende regularisatie van de rechtspleging in hoger beroep te laat is 
gebeurd, namelijk meer dan een jaar na de geboorte van het kind.

Er dient te worden vastgesteld dat de [eisers], op geen enkel ogenblik, sinds 
de inleiding van de zaak in eerste aanleg, en zelfs niet in cassatie, die middelen 
hebben aangevoerd ; het is ambtshalve dat het hof van beroep te Luik de zaak had 
uitgesteld om de partijen de mogelijkheid te bieden de rechtspleging te regulari-
seren door het aanstellen van een voogd ad hoc voor het minderjarige kind.
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De verzuimde vormvereiste werd verricht, en uit de stukken van de rechtsple-
ging volgt genoegzaam dat het uitblijven van een reactie van de [eisers] aantoont 
dat het verzuim van de vormvereiste noch hun belangen en hun recht van verde-
diging, noch die van het minderjarige kind heeft geschaad.

De rechtsvordering van de persoon die de afstamming opeist, moet ingesteld 
worden in de loop van het jaar dat die persoon ontdekt dat hij of zij de vader of 
de moeder van het kind is ; in deze zaak weet [de eerste verweerder], wegens de 
twijfels en de aarzelingen [van de eiseres] over de identiteit van de biologische 
vader van C., thans nog steeds niet zeker of hij daadwerkelijk de verwekker van 
het voornoemde kind is ; zijn rechtsvordering werd ingesteld met inachtneming 
van de wettelijke termijn”.

Grieven

Die beslissing en de redenen waarop zij steunt, zijn onwettig.

Uit de regel van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek luidens hetwelk de rechts-
vordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen 
belang heeft om ze in te dienen, volgt dat de eiser zijn rechtsvordering moet 
instellen tegen degenen die hoedanigheid hebben om erop te antwoorden.

De door artikel 17 Gerechtelijk Wetboek vereiste voorwaarden van hoedanig-
heid en belang moeten worden beoordeeld op het tijdstip dat de rechtsvordering 
wordt ingesteld en een rechtsvordering die onontvankelijk is bij het instellen 
ervan kan naderhand niet meer worden geregulariseerd.

De rechtsvordering die niet werd ingesteld tegen het kind C. overeenkomstig 
de in het middel vermelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek en overeenkom-
stig artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, maar pas voor het hof van beroep te Luik 
werd geregulariseerd, is niet ontvankelijk, zodat dat middel van niet-ontvanke-
lijkheid, net zoals elk middel van niet-ontvankelijkheid, in iedere stand van het 
geding kan worden opgeworpen en zelfs voor het eerst in hoger beroep.

De eisers konden het dus aanvoeren voor het hof van beroep te Bergen en 
hoefden daarvoor geen grief te doen gelden aangezien de artikelen 860, 861 en 867 
Gerechtelijk Wetboek geen verband houden met de niet-ontvankelijkheid van 
een vordering.

Daaruit volgt dat het arrest de verwerping van het middel van niet-ontvanke-
lijkheid niet naar recht verantwoordt (schending van alle in het middel vermelde 
bepalingen, behalve artikel 149 van de Grondwet).

Het bestreden arrest vertoont bovendien een tegenstrijdigheid in de redenge-
ving in zoverre het beslist dat de rechtsvordering binnen de wettelijke termijn 
is ingesteld nadat het eerder erop had gewezen dat zij in hoger beroep werd gere-
gulariseerd.

Wegens die tegenstrijdige redenen is het bestreden arrest bijgevolg niet regel-
matig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Luidens artikel 332bis Burgerlijk Wetboek moeten de vorderingen tot 
betwisting van staat op zodanige wijze worden ingesteld dat het kind 
of zijn afstammelingen en degene van zijn ouders wiens vaderschap of 
moederschap niet wordt betwist in het geding worden geroepen, alsook 
de persoon wiens vaderschap of moederschap wordt betwist.

ARREST-2013-11.indb   2590 30/08/14   10:19



N° 648 - 29.11.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2591

Krachtens artikel 331sexies van dat wetboek wordt de niet-ontvoogde 
minderjarige in gedingen betreffende zijn afstamming, als eiser of als 
verweerder vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger 
en, indien er tegenstrijdigheid van belangen is, door een voogd ad hoc 
die aangewezen wordt door de voorzitter van de rechtbank op verzoek 
van elke belanghebbende of van de procureur des Konings.

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat de rechts-
pleging tot betwisting van vaderschap kan worden geregulariseerd door, 
tijdens de rechtspleging, het door zijn voogd ad hoc vertegenwoordigde 
minderjarige kind bij de zaak te betrekken, wanneer de dagvaarding 
niet tegen dat kind persoonlijk maar tegen zijn wettelijke vertegen-
woordigers werd gericht.

In zoverre het middel onderstelt dat de rechtsvordering tot betwisting 
van vaderschap niet ontvankelijk is wanneer de dagvaarding niet tegen 
het minderjarige kind is gericht, faalt het naar recht.

Voor het overige is het niet tegenstrijdig te overwegen, enerzijds, dat 
de rechtspleging in hoger beroep werd geregulariseerd door de vrijwil-
lige tussenkomst van de voogd ad hoc van het kind, en anderzijds, dat de 
rechtsvordering binnen de wettelijke termijn werd ingesteld aangezien 
die termijn nog niet is beginnen lopen op de datum van de uitspraak 
van het arrest, daar de eerste verweerder nog steeds niet weet of hij de 
verwekker van het kind is.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

29 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de heer De Bruyn.

N° 648

1o kamer — 29 november 2013
(C.12.0443.F)

KOOP. — korte tIJD. — aarD.

De korte tijd heeft niet de kenmerken van een verjaringstermijn. (Art. 1648 
BW)

(HoneyweLL Uk LtD. vennootSCHaP naar enGeLS reCHt  
t. LoG Pro ServICeS n.v. e.a.)

29 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : de 
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heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre, de 
heer De Bruyn en de heer Foriers.

N° 649

1o kamer — 29 november 2013
(C.12.0540.F. — C.12.0544.F)

1o VERJARING. — BUrGerLIJke Zaken. — aLGemeen. — verZakInG. — 
BewIJSLaSt.

2o BEWIJS. — BUrGerLIJke Zaken. — BewIJSLaSt. BeoorDeLInGSvrIJHeID. 
— BewIJSLaS. — verJarInG. — verZakInG.

3o VERBINTENIS. — verJarInG van Het reCHt om In reCHte oP te treDen. — 
GevoLG.

4o VERJARING. — BUrGerLIJke Zaken. — aLGemeen. — verBIntenIS. — 
verJarInG van Het reCHt om In reCHte oP te treDen. — GevoLG.

5o VERBINTENIS. — natUUrLIJke verBIntenIS. — wIJZIGInG In een BUrGer-
reCHteLIJke verBIntenIS. — voorwaarDen.

6o VERBINTENIS. — verJaarDe SCHULD. — BetaLInG Door De SCHULDenaar. 
— natUUrLIJke verBIntenIS. — erkennInG Door De SCHULDenaar. — DwanG. 
— GevoLG.

7o VERJARING. — BUrGerLIJke Zaken. — aLGemeen. — verBIntenIS. — 
verJaarDe SCHULD. — BetaLInG Door De SCHULDenaar. — natUUrLIJke verBIn-
tenIS. — erkennInG Door De SCHULDenaar. — DwanG. — GevoLG.

1o en 2o De bewijslast van het feit dat de schuldenaar het voorrecht van de 
verjaring heeft verzaakt, berust bij de schuldeiser die zich op die verzaking 
beroept. (Artt. 1315, tweede lid, 2219 en 2221 BW ; art 870 Gerechtelijk 
Wetboek)

3o en 4o De verbintenis ten opzichte waarvan het recht van de schuldeiser 
om in rechte op te treden door verjaring tenietgaat, vormt een natuurlijke 
verbintenis  (1). (Art. 1235 BW)

5o De natuurlijke verbintenis wordt een burgerrechtelijke verbintenis wanneer 
zij, doelbewust en met volledige kennis van zaken, ofwel door de schulde-
naar is uitgevoerd, ofwel door hem is erkend. (Art. 1235 BW)

6o en 7o Wanneer de betaling van een verjaarde schuld door de schuldenaar 
en zijn erkenning van de natuurlijke verbintenis onder dwang zijn gebeurd, 
doet, enerzijds, die betaling een recht op terugbetaling ontstaan, en is, 
anderzijds, de verbintenis om die natuurlijke verbintenis uit te voeren niet 
bindend voor die schuldenaar  (2). (Art. 1235 BW) 

(ZIekenHUISverenIGInG van anDerLeCHt, SInt-GILLIS,  
etterBeek en eLSene – IrIS ZIekenHUIZen ZUID vZw t. D. e.a.)

  (1) Cass. 6 maart 2006, AR S.05.0026.N, AC 2006, nr. 127.
  (2) Cass. 24 sep. 1981, AR 9353, AC 1981-82, nr. 69.
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arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van het hof van 
beroep te Brussel van 25 februari en 18 november 2011.

Bij een op 13 november 2012 ter griffie van het Hof neergelegde akte 
doet de eiseres afstand van haar cassatieberoep AR nr. C.12.0540.F.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSatIemIDDeLen

Tot staving van het cassatieberoep AR nr. C.12.0544.F voert de eiseres 
een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1235, 1315, 1319, 1320, 1322, 2220 en 2221 van het Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

1. Het bestreden arrest van 25 februari 2011 stelt vast dat de schuldvordering van 
de eiseres verjaard is sinds 22 december 1996 met toepassing van artikel 2277bis 
van het Burgerlijk Wetboek, heropent het debat “betreffende de aangevoerde 
afstand van die verjaring” en, “meer in het algemeen”, verzoekt ten slotte de 
partijen de volgende vragen te beantwoorden :

— “Kan de — ondersteld werkelijke — dreiging met een ‘gerechtelijke verko-
ping’ van het pand de handelingen van de notarissen en de advocaten van de 
partijen verklaren ?

— Zo ja, hoe begrijpen zij de handelingen die in hun naam zijn gesteld in het 
licht van artikel 1235, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ; wat verstaan zij, 
met name, onder vrijwillige betaling of vrijwillige belofte tot betaling ?”.

2. Die beslissing steunt op de volgende redenen :

 “7. Sinds april 1999 zijn de partijen het erover eens dat de schuldvordering van 
[de eiseres] valt onder de verjaring van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek.

Met toepassing van die bepaling was de rechtsvordering van [de eiseres] 
verjaard op 22 december 1996. 

8. [De eiseres] betoogt dat afstand werd gedaan van het voordeel van die 
bevrijdende verjaring. Zij moet daarvan het bewijs leveren met dien verstande 
dat geen enkele afstand van de verjaring rechtsgeldig kon gebeuren voordat ze 
verkregen was (artikel 2220 van het Burgerlijk Wetboek ), d.w.z., in dit geval, 
vóór 22 december 1996, en dat de afstand stilzwijgend kan zijn, mits hij volgt uit 
een daad die het verzaken van het verkregen recht onderstelt (artikel 2221 van 
die wet), d.w.z. uit een vaststaande daad van verzaking, die niet voor een andere 
uitlegging vatbaar is.

Dat bewijs kan door alle middelen van recht worden geleverd, aangezien het 
betrekking heeft op een feit.

9. In het licht van de overgelegde briefwisseling lijdt het geen twijfel dat de 
erfgenamen van mevrouw C. sinds 1997 bijgestaan werden door raadslieden, zijnde 
meester B., enerzijds, en meester P.P., anderzijds. 

[De vijfde verweerder], die sinds 16 oktober 1992 de voorlopige beheerder van 
de goederen van zijn grootmoeder is, had trouwens notaris J. geraadpleegd voor 
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de vereffening van de nalatenschap, terwijl de overige erfgenamen notaris R. en 
notaris B. ermee hadden gelast hen te vertegenwoordigen in het kader van die 
vereffening. Notaris J. inde de huur voor het pand in de nalatenschap voor reke-
ning ervan. 

Volgens de aangifte van nalatenschap bezat mevrouw C. slecht 5/8sten van het 
pand, waarbij het overige deel eigendom [van de eerste verweerder] was. Het lot 
van die activa van de nalatenschap wordt bepaald bij de vereffeningsverrich-
tingen, in die zin dat [de eerste verweerder] onderhands de aandelen van zijn 
mede-erfgenamen in dat pand zou overkopen.

Voorts volgt uit de overgelegde briefwisseling dat de raadsman van [de eiseres] 
op 28 maart 1997 ten aanzien van notaris J., met wie hij in contact was sinds 
25 oktober 1996, ermee dreigde ‘in de komende dagen’ over te gaan tot ‘de gerech-
telijke verkoping van het [voornoemde] pand indien hij hem niet de afrekening 
bezorgde van de bedragen die hij van de huurders van de overledene had ontvangen 
en ze op zijn rekening stortte. 

Meester S., die zich beroept op de uitdrukkelijke overeenkomst van de raads-
lieden van de [verweerders] voor de uitvoering van die betalingen, herhaalde in 
een brief van 20 november 1997 zijn dreiging – alsook jegens de notarissen R. en 
B. — ‘om de gedwongen gerechtelijke verkoping van het pand in Waver in gang 
te zetten’.

Reeds op 21 november 1997 schreef notaris B. aan notaris J. het volgende : ‘Ik 
verneem van meester S. (…) dat u de storting voor zijn cliënte nog steeds niet hebt 
uitgevoerd (…). Zoals ik u eerder heb gemeld, heb ik formele instructies gekregen 
van meester B., de raadsman van alle [verweerders], om een betaling te doen ten 
voordele [van de eiseres]. Zoals uzelf hebt kunnen lezen dreigt meester S. ermee 
de procedure van beslag op onroerend goed te hervatten. Mocht er jammer genoeg 
beslag worden gelegd op het pand, dan vrees ik dat de [verweerders] u aansprake-
lijk zullen stellen voor hun eventuele schade’. (…)

Notaris J. meldt dan aan meester S., per faxbericht van dezelfde dag, dat hij 
terstond 300.000 frank stort ‘in mindering van de schuldvordering [van de eiseres]’. 

Dezelfde notaris vestigde op 22 januari 1998 de aandacht van alle partijen op 
het feit dat ‘het kernprobleem in deze zaak uiteraard bestaat in de volledige 
betaling [aan de eiseres] van het haar verschuldigde saldo, zo niet hangt ons een 
gedwongen verkoping van het pand boven het hoofd’.

Vervolgens gaf notaris B. hem de toestemming om de betalingen te blijven 
doen via de beschikbare huurgelden en om ‘het resterende gedeelte van de uiton-
verdeeldheidtreding na de betaling van het saldo in hoofdsom van de facturen 
van [de eiseres]’ te kantonneren. Notaris J. schrijft tevens meester B. aan, op 
dezelfde datum van 19 februari 1999, en meldt hem, eens te meer, dat zowel hijzelf 
als zijn confraters aan meester S. hadden gemeld dat zijn cliënte terugbetaald 
zou worden met de opbrengst van de verkoop van het pand, ‘en dat hij daarom ten 
laste van de nalatenschap geen uitvoerend beslag op onroerend goed heeft doen 
leggen, wat hij had kunnen doen’.

Over de betaling van de door [de eiseres] gevorderde interest zijn de [eerste vier 
verweerders], het niet eens geworden omdat zij meenden dat die betaling uitslui-
tend ten laste [van de vijfde verweerder] valt. 

Op 9 maart 2000 schrijft notaris J. meester D., de nieuwe raadsman van [de eerste 
vier verweerders] in de volgende bewoordingen aan : ‘U verliest meer bepaald uit 
het oog dat die schuldeiser zich reeds begin 1996 heeft gemanifesteerd ; hij heeft 
niet onmiddellijk de openbare verkoping van het pand op uitvoerend beslag op 
onroerend goed in gang gezet, uitsluitend omdat wij hem met betrekking tot 
de betaling van zijn schuldvordering, hebben verzekerd dat de erfgenamen het 
eens zouden worden over de verkoop van het pand onder de beste voorwaarden 
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en dat hij zou worden betaald door inhouding op de verkoopprijs. Hoe kan men 
dan beweren dat mijn confrater en ikzelf ons niet ten aanzien van die schuld-
eiser zouden hebben verbonden ? Als bewijs daarvan vermeld ik de bijgaande brief 
van 16 maart 1996 van mijn confrater B. die, als eerste, werd gecontacteerd door 
“Caisse Euro Encaissement” belast met de invordering van de schuldvordering, 
en haar gevraagd heeft geduld te oefenen in afwachting van de verkoping. Ik heb 
nadien op dezelfde manier gereageerd toen meester S. mij contacteerde en ik ben 
ook erin geslaagd hem te doen wachten om het uitvoerend beslag op onroerend 
goed te beletten en dit, gedurende ettelijke maanden (en jaren) waarin de erfge-
namen hebben gedraald om uit te maken of zij het goed te koop zouden stellen 
dan wel of iemand van hen het zou overnemen. De volledige briefwisseling werd 
bezorgd aan mijn confraters en aan de raadslieden van de cliënten’.

De door de lasthebbers van de [verweerders] gestelde handelingen, in de hier-
boven omschreven feitelijke omstandigheden, verbinden de [verweerders] ten 
aanzien van [de eiseres], op grond van de regels van de lastgeving, of op zijn minst 
op grond van een schijnmandaat. 

De goede trouw van [de eiseres] kan niet worden betwijfeld. Zij kreeg immers 
overeenstemmende informatie van verscheidene beroepsjuristen van wie niet 
wordt betwist dat zij de [verweerders] daadwerkelijk bijstonden”. 

3. Daaruit leidt het bestreden arrest van 25 februari 2011 het volgende af :

 “11. Daaruit volgt echter niet noodzakelijk dat de [verweerders] zich niet 
langer wensten te beroepen op de uitdovende verjaring van de rechtsvordering 
van [de eiseres] (zie hoger, artikel 2221 van het Burgerlijk Wetboek)”. 

4. Na de heropening van het debat beslist het bestreden arrest van 18 november 
2011 dat de eiseres het bewijs van de afstand van de verjaring niet bewijst, terwijl 
zij dat volgens het arrest hoort te doen.

Bijgevolg neemt dat arrest de volgende beslissingen :

— het verklaart enkel het hoofdberoep en het door de vijfde verweerder inge-
stelde incidenteel hoger beroep gegrond ;

— het doet het beroepen vonnis teniet, behalve in zoverre het de oorspronke-
lijke tegenvorderingen ontvankelijk verklaart en over de kosten beslist ;

— het verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiseres verjaard en 
verklaart ze ontvankelijk maar niet gegrond in zoverre zij steunt op een natuur-
lijke verbintenis die tot een burgerrechtelijke verbintenis werd omgevormd ; 

— het verklaart de tegenvorderingen gegrond en veroordeelt bijgevolg de 
eiseres tot terugbetaling van :

— 3.718,40 euro, aan de eerste verweerder,

— 619,73 euro, aan de tweede verweerder,

— 619,73 euro, aan de derde verweerster,

— 619,73 euro, aan de vierde verweerster,

— 1.859,20 euro, aan de vijfde verweerder,

vermeerderd met de moratoire interest vanaf 21 november 1997 tot de algehele 
betaling.

Tot slot veroordeelt dat arrest de eiseres in de kosten van de beide aanleggen, 
vastgesteld, in graad van beroep, op 2.000 euro + 182 euro voor de eerste tot en met 
de vierde verweerder, en op 2.200 euro voor de vijfde verweerder.

5. Die beslissing steunt op de onderstaande redenen :

 “2. Het hof [van beroep] heeft in zijn tussenarrest erop gewezen dat [de eiseres] 
het bewijs diende te leveren van de afstand, door de [verweerders] of [hun] lastheb-
bers, van de uitdovende verjaring van haar schuldvordering, met dien verstande 
dat die afstand stilzwijgend kan zijn, mits hij ‘volgt uit een daad die het verzaken 
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van het verkregen recht onderstelt’ (artikel 2221 van het Burgerlijk Wetboek), 
dat wil zeggen, uit een vaststaande daad die voor geen andere uitlegging vatbaar 
is.

Daaruit volgt dat geen enkele stilzwijgende afstand van een verjaring kan 
worden afgeleid uit een daad die men aan onachtzaamheid of verzuim zou kunnen 
toeschrijven.

3. Het op [de eiseres] rustende bewijs wordt hier niet geleverd. 

Uit de briefwisseling die het hof [van beroep] in zijn tussenarrest weergeeft, 
blijkt dat zowel de beloften tot betaling als de gedeeltelijke betaling van de 
ziekenhuiskosten die werden gedaan door de beroepsmensen die de [verweerders] 
bijstonden, gebeurd zijn onder de, ondersteld werkelijke, dreiging, of althans in 
de vrees, van een nakende gedwongen verkoping van het pand in de nalatenschap. 

Hoewel die dreiging of die vrees onterecht was, aangezien [de eiseres] geen 
enkele titel bezat op grond waarvan zij die verkoping kon bewerkstelligen, blijkt 
toch uit niets, in die brieven of in de neergelegde stukken, dat de lasthebbers 
van de [verweerders] aldus handelingen zouden hebben gesteld die slechts konden 
worden uitgelegd als een afstand van een ten name van hun respectieve cliënten 
verkregen verjaring.

De omstandigheid dat die gedraging zou voortvloeien uit een onverschoonbare 
dwaling van hunnentwege doet daaraan niets af.

Uit die overwegingen volgt dat [de verweerders] de uitdovende verjaring tegen 
de oorspronkelijke vordering (van de eiseres) kunnen aanvoeren.

4. [De eiseres] betoogt, in die onderstelling, dat de betaling van 300.000 frank 
en de beloftes om het saldo van de verjaarde schuld te betalen, die verjaarde 
schuld hebben gewijzigd in een natuurlijke verbintenis, zodat de erfgenamen 
hetgeen betaald is niet kunnen terugvorderen, en zij gerechtigd zou zijn van hen 
de gedwongen tenuitvoerlegging te eisen van hun belofte om het saldo te betalen. 

De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser 
verjaard is, is immers een natuurlijke verbintenis (Cass. 6 maart 2006, AC 2006, 
nr. 127 ; Cass. 24 september 1981, AC 1981-82, nr. 69). Die wijziging, louter en alleen 
door de wil van de schuldenaar, vormt de uiting van de eenzijdige wil als bron 
van verbintenissen.

Zij moet bijgevolg duidelijk en ondubbelzinnig zijn en de terugvordering van 
hetgeen betaald is moet aangenomen worden indien die betaling niet vrijwillig 
is gedaan, bi voorbeeld, indien zij onder dwang van dreigbrieven is gebeurd (Cass. 
24 september 1981, voornoemd).

Dezelfde regel geldt voor de belofte tot betaling van een verjaarde schuld, 
waarvan wordt aangenomen dat zij daardoor ook een burgerrechtelijke verbin-
tenis wordt. 

In deze zaak kan niet worden staande gehouden dat de gedeeltelijke beta-
ling door notaris J., zelfs zonder enig voorbehoud, ‘vrijwillig’ zou zijn gedaan 
in de zin van [artikel 1235, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek]. Dat blijkt 
voldoende uit de bewoordingen van de brief van meester S. van 20 november 2007 
[lees : 1997] en uit die van de daaropvolgende brief van notaris B. aan notaris J. 
van 21 november 1997, die een ‘onmiddellijke’ reactie van laatstgenoemde hebben 
veroorzaakt (zie zijn faxbericht van dezelfde dag)

Uit de overgelegde stukken volgt evenmin dat de opeenvolgende beloftes om het 
saldo van de verjaarde schuld te voldoen, die in dezelfde context werden gedaan 
als de voornoemde gedeeltelijke betaling (zie onder meer, de brief van notaris J. 
van 22 januari 1998 aan alle partijen), het gevolg zouden zijn van een duidelijke, 
onderscheiden wil om een natuurlijke verbintenis te erkennen, noch a fortiori van 
een wil om zich vrijelijk ertoe te verbinden ze uit te voeren.
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De gerechtelijke stukken die op 22 september 1998 werden neergelegd voor de 
rechtbank waarbij een tegen [de vijfde verweerder] ingestelde rechtsvordering 
tot overlegging van rekening was neergelegd, kunnen die zienswijze niet weer-
leggen.

Ten slotte is het middel dat afgeleid is uit de brief van de raadsman van de 
[eerste vier verweerders] van 11 juni 1999 (‘Enkel de bedragen die u werden betaald 
kunnen dus geacht worden verworven te zijn en buiten de verjaring te vallen’), 
evenmin relevant, aangezien die overweging past, zoals de steller van die brief 
duidelijk vermeldt, in het kader ‘van een officieel voorstel van zijn cliënten’, 
waarvan vaststaat dat het niet werd aanvaard door [de eiseres].”

Grieven

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

Tweede onderdeel

1.1. Vast staat dat luidens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, de eiser het bewijs moet leveren van de feiten die 
hij aanvoert, op straffe van de gevolgen van het genomen bewijsrisico te dragen.

Krachtens artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek moet degene die 
beweert bevrijd te zijn het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het 
tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.

Daaruit volgt dat de schuldenaar, wanneer de schuldeiser het bestaan van 
zijn schuldvordering heeft bewezen, het bewijs moet leveren van het feit dat het 
tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.

2. Het bestreden arrest van 25 februari 2011 neemt aan dat wijlen mevrouw C. 
en, vervolgens haar erfgenamen, de schuldenaars waren van de eiseres en, bijge-
volg, dat de verweerders een verbintenis tot betaling van de ziekenhuiskosten 
hadden, maar legt, om de voornoemde redenen, de eiseres niettemin de bewijslast 
op van het feit dat die betalingsverbintenis is tenietgegaan door een verjaring 
waarvan geen afstand zou zijn gedaan. 

Het hof van beroep heeft in het bijzonder erop gewezen dat “[de eiseres] betoogt 
dat afstand werd gedaan van het voordeel van die bevrijdende verjaring. Zij moet 
daarvan het bewijs leveren”. 

Het hof van beroep heeft die zienswijze herhaald in het bestreden arrest van 
18 november 2011, in de volgende bewoordingen :

“Het hof [van beroep] heeft in zijn tussenarrest erop gewezen dat [de eiseres] 
het bewijs diende te leveren van de afstand, door de [verweerders] of [hun] last-
hebbers, van de uitdovende verjaring van haar schuldvordering.

Het op [de eiseres] rustende bewijs wordt hier niet geleverd”.

3. De bestreden arresten, die het bewijs van het tenietgegaan van de betalings-
verbintenis van de verweerders ten laste leggen van de eiseres, hoewel dat aan 
de verweerders staat, miskennen bijgevolg de draagwijdte van de regels over de 
bewijslast (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, inzon-
derheid tweede lid, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Derde onderdeel

1. Krachtens artikel 1235, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek is terugvor-
dering ten opzichte van natuurlijke verbintenissen die men vrijwillig voldaan 
heeft, uitgesloten.

De uitdovende verjaring raakt niet het bestaan van de schuld maar enkel de 
eisbaarheid ervan. De verbintenis waarvoor het vorderingsrecht van de schuld-
eiser is tenietgegaan door verjaring blijft bestaan als natuurlijke verbintenis.
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De vrijwillige betaling van een verjaarde schuld kan dus niet worden gevorderd 
door de solvens.

De natuurlijke verbintenis wordt in feite een burgerrechtelijke verbintenis 
wanneer de schuldenaar ze vrijwillig uitvoert of met kennis van zaken belooft ze 
uit te voeren, wat het besef impliceert dat de verjaringstermijn reeds verstreken 
was.

De schuldenaar die beloofd heeft zijn natuurlijke verbintenis uit te voeren, 
kan voor de rechter worden geroepen om zijn natuurlijke verbintenis die door de 
belofte een burgerrechtelijke verbintenis is geworden, uit te voeren. 

Een natuurlijke verbintenis wordt bijgevolg een burgerrechtelijke verbintenis 
waarvan de uitvoering voor de rechter kan worden gevorderd, zodra de uitvoering 
van die verbintenis of de belofte daartoe, vrijwillig gebeurt en met kennis van 
zaken betreffende de verjaring.

2. Het hof van beroep heeft met de voornoemde redenen vastgesteld dat :

— de verweerders als erfgenamen van mevrouw C. de voornaamste schulde-
naars van de eiseres zijn ;

— de verweerders weet hadden van het feit dat de verjaringstermijn reeds 
verstreken was ;

— de verweerders, door toedoen van de notaris-vereffenaar, op 21 november 1997, 
de verbintenis, zonder voorbehoud, gedeeltelijk hebben uitgevoerd, toen notaris 
J. een bedrag van 300.000 frank “in mindering van de schuldvordering [van de 
eiseres]” aan laatstgenoemde betaalde. Het bestreden arrest van 25 februari 2011 
neemt inzonderheid aan dat “notaris J. […] dan aan meester S., per faxbericht van 
dezelfde dag, meldt dat hij terstond 300.000 frank stort ‘in mindering van de schuld-
vordering [van de eiseres]’” en het bestreden arrest van 18 november 2011 neemt “de 
gedeeltelijke betaling door notaris J., zelfs zonder enig voorbehoud” aan ;

— de verweerders, door toedoen van hun lasthebbers, zich ertoe hebben 
verbonden de aan de eiseres verschuldigde bedragen te betalen en dat er dus 
uitdrukkelijke beloftes zijn gedaan om de betalingsverbintenis uit te voeren ; het 
bestreden arrest van 25 februari 2011 neemt inzonderheid het volgende aan : “Op 
9 maart 2000 schrijft notaris J. meester D., de nieuwe raadsman van [de eerste 
vier verweerders] in de volgende bewoordingen aan : ‘U verliest meer bepaald uit 
het oog dat die schuldeiser zich reeds begin 1996 heeft gemanifesteerd ; […] wij 
[hebben] hem met betrekking tot de betaling van zijn schuldvordering, […] verze-
kerd dat de erfgenamen het eens zouden worden over de verkoop van het pand 
onder de beste voorwaarden en dat hij zou worden betaald door inhouding op de 
verkoopprijs. Hoe kan men dan beweren dat mijn confrater en ikzelf ons niet ten 
aanzien van die schuldeiser zouden hebben verbonden ?’” ; “reeds op 21 november 
1997 schreef notaris B. aan notaris J. het volgende : (…) zoals ik u eerder heb 
gemeld, heb ik formele instructies gekregen van meester B., de raadsman van 
alle [verweerders], om een betaling te doen ten voordele van de ziekenhuisvereni-
ging’” ; “vervolgens gaf notaris B. [notaris J.] de toestemming om de betalingen 
te blijven doen via de beschikbare huurgelden en om ‘het resterende gedeelte 
van de uitonverdeeldheidtreding na de betaling van het saldo in hoofdsom van de 
facturen van [de eiseres] te kantonneren’ (zie zijn faxbericht van 13 januari 1999 
en de brief van notaris J. aan meester S. van 19 februari 1999). Notaris J. schrijft 
tevens meester B. aan, op dezelfde datum van 19 februari 1999, en meldt hem, eens 
te meer, dat zowel hijzelf als zijn confraters aan meester S. hadden gemeld dat 
zijn cliënte terugbetaald zou worden met de opbrengst van de verkoop van het 
pand” en de “beloftes tot betaling”.

Het hof van beroep heeft aldus vastgesteld dat voldaan is aan alle voorwaarden 
om de verjaarde natuurlijke verbintenis van de verweerders om te zetten in een 
burgerrechtelijke verbintenis.
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De bestreden arresten leiden daaruit echter niet af dat de verweerders niet 
langer het recht hadden het reeds betaalde bedrag terug te vorderen en dat de 
eiseres het recht had om van de verweerders de gedwongen tenuitvoerlegging 
van hun belofte tot betaling van het saldo te vorderen. Ze eisen daarentegen het 
bestaan van “een duidelijke, onderscheiden, wil om een natuurlijke verbintenis 
te erkennen” of “een wil om ze vrijelijk uit te voeren”.

3. De bestreden arresten die eisen dat de opeenvolgende beloftes van de verweer-
ders tot voldoening van het saldo van de verjaarde schuld voortvloeien uit een 
“duidelijke, onderscheiden, wil om een natuurlijke verbintenis te erkennen” of 
“een wil om ze vrijelijk uit te voeren”, terwijl, voor de niet-terugvordering van 
een verbintenis de eenvoudige wil zich bewust te zijn van het feit dat de schuld 
verjaard is, volstaat, miskennen bijgevolg de draagwijdte van artikel 1235, inzon-
derheid tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, door aan die bepaling een voor-
waarde toe te voegen die zij niet bevat.

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

III. BeSLISSInG van Het Hof

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

Cassatieberoep AR nr. C.12.0544.F

Middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

Artikel 1315, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat degene die 
beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van 
het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. 

Krachtens artikel 2219 van dat wetboek is verjaring een middel om, 
door verloop van een zekere tijd en onder de voorwaarden die de wet 
bepaalt, van een verbintenis bevrijd te worden.

Luidens artikel 2221 van dat wetboek geschiedt afstand van verjaring 
uitdrukkelijk of stilzwijgend ; de stilzwijgende afstand wordt afgeleid 
uit een daad die doet veronderstellen dat men zijn verkregen recht heeft 
laten varen.

Overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek berust de 
bewijslast van het feit dat de schuldenaar afstand heeft gedaan van het 
voorrecht van de verjaring bij de schuldeiser die zich op die afstand 
beroept. 

Het bestreden arrest van 25 februari 2011 stelt, zonder daarop te worden 
bekritiseerd, dat “de schuldvordering van de eiseres verjaard is sinds 
22 december 1996 met toepassing van [artikel 2277bis van het Burgerlijk 
Wetboek]”.

De bestreden arresten, die oordelen dat de eiseres, die “betoogt dat 
afstand werd gedaan van die bevrijdende verjaring” daarvan het bewijs 
dient te leveren en, op grond van een feitelijke beoordeling, dat genoemd 
bewijs niet geleverd is, schenden de in dit onderdeel vermelde wettelijke 
bepalingen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Derde onderdeel

Krachtens artikel 1235, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek kan 
geen terugvordering plaatshebben ten opzichte van natuurlijke verbin-
tenissen die men vrijwillig voldaan heeft, maar wel wanneer men die 
verbintenissen niet vrijwillig heeft voldaan. 

De verbintenis ten opzichte waarvan het recht van de schuldeiser om 
in rechte op te treden door verjaring is tenietgegaan, vormt een natuur-
lijke verbintenis. 

De natuurlijke verbintenis wordt een burgerrechtelijke verbintenis 
wanneer zij, doelbewust en met volledige kennis van zaken, ofwel door 
de schuldenaar is uitgevoerd, ofwel door hem is erkend.

Daaruit volgt dat, wanneer de betaling van de verjaarde schuld door 
de schuldenaar en zijn erkenning van de natuurlijke verbintenis onder 
dwang zijn gebeurd, enerzijds, die betaling een recht op terugbetaling 
doet ontstaan, en anderzijds, de verbintenis om die natuurlijke verbin-
tenis uit te voeren niet bindend is voor die schuldenaar. 

Het bestreden arrest van 18 november 2011 stelt vast dat de eiseres 
“betoogt […] dat de betaling van 300.000 frank en de beloftes om het 
saldo van de verjaarde schuld te betalen, die verjaarde schuld hebben 
gewijzigd in een natuurlijke verbintenis, zodat de erfgenamen hetgeen 
betaald is niet kunnen terugvorderen, en zij gerechtigd zou zijn van hen 
de gedwongen tenuitvoerlegging te eisen van hun belofte om het saldo 
te betalen”.

Dat arrest overweegt het volgende : “de verbintenis ten opzichte 
waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard is, is […] een 
natuurlijke verbintenis”, “die wijziging, louter en alleen door de wil 
van de schuldenaar, vormt de uiting van de eenzijdige wil als bron van 
verbintenissen”, “zij moet bijgevolg duidelijk en ondubbelzinnig zijn 
en de terugvordering van hetgeen betaald is moet aangenomen worden 
indien die betaling niet vrijwillig is gedaan, bijvoorbeeld, indien zij 
onder dwang van dreigbrieven is gebeurd”, en “dezelfde regel geldt voor 
de belofte tot betaling van een verjaarde schuld.”

Het bestreden arrest van 25 februari 2011 wijst erop dat “de raadsman 
van [de eiseres] op 28 maart 1997 ten aanzien van notaris J. […] ermee 
dreigde ‘in de komende dagen’ over te gaan tot ‘de gerechtelijke verko-
ping van het pand’”, dat, “[hij], die zich beroept op de uitdrukkelijke 
overeenkomst van de raadslieden van de erfgenamen voor de uitvoe-
ring van die betalingen, […] in een brief van 20 november 1997 zijn drei-
ging [herhaalde]”, dat, “[notaris B.], reeds op 21 november 1997, […] aan 
notaris J. het volgende [schreef] : ‘Ik verneem van meester S. (…) dat u 
de storting voor zijn cliënte nog steeds niet hebt uitgevoerd (…). Zoals 
ik u eerder heb gemeld, heb ik formele instructies gekregen van meester 
B., de raadsman van de [verweerders], om een betaling te doen ten voor-
dele [van de eiseres]. Zoals uzelf hebt kunnen lezen dreigt meester S. 
ermee de procedure van beslag op onroerend goed te hervatten. Mocht 
er jammer genoeg beslag worden gelegd op het pand, dan vrees ik dat de 
[verweerders] u aansprakelijk zullen stellen voor hun eventuele schade”, 
dat “notaris J. […] dan aan meester S., per faxbericht van dezelfde dag, 
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[meldt] dat hij terstond 300.000 frank stort ‘in mindering van de schuld-
vordering [van de eiseres]’” en dat “dezelfde notaris […] op 22 januari 
1998 de aandacht van alle partijen [vestigde] op het feit dat ‘het kern-
probleem in deze zaak uiteraard bestaat in de volledige betaling [aan 
de eiseres] van het haar verschuldigde saldo, zo niet hangt ons een 
gedwongen verkoping van het pand boven het hoofd”.

Dat arrest overweegt, op grond van een feitelijke beoordeling : “uit 
de briefwisseling die het hof van beroep in zijn tussenarrest weergeeft, 
blijkt dat zowel de beloften tot betaling als de gedeeltelijke betaling 
van de ziekenhuiskosten die werden gedaan door de beroepsmensen die 
de erfgenamen bijstonden, gebeurd zijn onder de, ondersteld werkelijke, 
dreiging, of althans in de vrees, van een nakende gedwongen verkoping 
van het pand in de nalatenschap”.

Het bestreden arrest van 18 november 2011, dat niet vaststelt dat alle 
voorwaarden voor de omzetting van de verjaarde natuurlijke verbintenis 
van de verweerders in een burgerrechtelijke verbintenis zijn vervuld, 
leidt uit die vermeldingen naar recht af dat “niet [kan] worden staande 
gehouden dat de gedeeltelijke betaling door notaris J., zelfs zonder 
enig voorbehoud, ‘vrijwillig’ zou zijn gedaan in de zin van [artikel 1235, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek]” en, zonder aan die bepaling 
een voorwaarde toe te voegen die zij niet bevat, dat “uit de overgelegde 
stukken [niet] volgt […] dat de opeenvolgende beloftes om het saldo van 
de verjaarde schuld te voldoen, die in dezelfde context werden gedaan 
als de voornoemde gedeeltelijke betaling […] het gevolg zouden zijn 
van een duidelijke, onderscheiden wil om een natuurlijke verbintenis te 
erkennen, noch a fortiori van een wil om zich vrijelijk ertoe te verbinden 
ze uit te voeren”.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

29 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de 
heer Van Ommeslaghe.

N° 650

1o kamer — 29 november 2013
(D.11.0017.F)

1o AMBTENAAR. — ALGEMEEN. — GronDwetteLIJke verteGenwoorDIGenDe 
monarCHIe. — eeD. — voorwerP.

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — ALGEMEEN. — GronDwetteLIJke 
verteGenwoorDIGenDe monarCHIe. — eeD. — voorwerP.
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3o BEWIJS. — ALGEMEEN. — GronDwetteLIJke verteGenwoorDIGenDe monar-
CHIe. — eeD. — voorwerP.

4o EED. — GronDwetteLIJke verteGenwoorDIGenDe monarCHIe. — eeD. — 
voorwerP.

5o APOTHEKER. — BeroePSorDe. — oPDraCHt. — wIJZe van UItoefenInG.

6o GENEESKUNDE. — BEROEPSORDEN. — oPDraCHt. — wIJZe van UItoefe-
nInG.

7o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). — oPDraCHt. 
— wIJZe van UItoefenInG.

8o ADVOCAAT. — BeroePSorDe. — oPDraCHt. — wIJZe van UItoefenInG.

9o APOTHEKER. — BeroePSorDe. — oPDraCHt. — wIJZe van UItoefenInG. — 
PerSonen met reCHtSPrekenDe BevoeGDHeID. — UItwerkInG.

10o GENEESKUNDE. — BEROEPSORDEN. — oPDraCHt. — wIJZe van UItoefe-
nInG. — PerSonen met reCHtSPrekenDe BevoeGDHeID. — UItwerkInG.

11o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). — oPDraCHt. 
— wIJZe van UItoefenInG. — PerSonen met reCHtSPrekenDe BevoeGDHeID. — 
UItwerkInG.

12o ADVOCAAT. — BeroePSorDe. — oPDraCHt. — wIJZe van UItoefenInG. — 
PerSonen met reCHtSPrekenDe BevoeGDHeID. — UItwerkInG.

1o, 2o, 3o en 4o De eedaflegging bij de aanvang van der grondwettelijke verte-
genwoordigende monarchie, waarbij niet alleen gehoorzaamheid aan de 
wetten wordt beloofd maar die ook een belofte van getrouwheid aan de 
Koning inhoudt, d.w.z. aan de Staat in al zijn fundamentele organen, 
waarvan de Koning het symbool is, vormt een politieke waarborg voor de 
regelmatige werking van die organen is dus verplicht voor al degenen die 
door hun ambt bijdragen tot de uitoefening van de machten die uitgaan van 
de Natie. (Art. 2 Decr. 20 juli 1831) 

5o, 6o, 7o en 8o Hoewel de beroepsorden door de wet opgerichte publiekrechte-
lijke organen zijn die binnen de werkingssfeer van sommige vrije beroepen 
een opdracht van algemeen belang uitoefenen, oefenen ze die opdracht, 
zij het met bevoegdheden van een openbare overheid, slechts uit onder een 
stelsel van autonomie dat voortvloeit uit een eigen rechtsorde die geldt voor 
een deel van de samenleving, die onderscheiden is van de volledige samenle-
ving waarvoor de Staat verantwoordelijk is. (Art. 2 Decr. 20 juli 1831) 

9o, 10o, 11o en 12o De rechtsprekende bevoegdheid die binnen de beroepsorden 
wordt uitgeoefend, gaat niet uit van de Natie zodat de personen ze uitoe-
fenen, de eed waarin artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 voorziet, niet 
dienen af te leggen alvorens hun betrekking te aanvaarden. (Art. 2 Decr. 
20 juli 1831)

(J. t. orDe van aPtotHekerS)
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arreSt (vertaling).

I. reCHtSPLeGInG voor Het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 14 april 2011 
van de raad van beroep van de Orde van apothekers met het Frans als 
voertaal, uitspraak doende op verwijzing na het arrest van het Hof van 
18 september 2009.

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

II. CaSSatIemIDDeLen

De eiser voert twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 192 van de Grondwet ;
— de artikelen 2 en 3 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de 

eedaflegging bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende 
monarchie ;

— artikel 601, 1o, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 1, 2, 6, 13, eerste lid, en 16, eerste lid, van het koninklijk 

besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers.

Aangevochten beslissingen

De bestreden uitspraak beslist op eisers conclusie volgens welke “de 
leden van de raad van beroep niet kunnen kennisnemen van de [tegen 
hem ingestelde] vervolgingen omdat zij de in het decreet van 20 juli 
1831 bedoelde eed niet hebben afgelegd”, dat de raad van beroep van die 
vervolgingen kan kennisnemen en legt de eiser de schorsing in het recht 
het beroep uit te oefenen gedurende twee dagen als tuchtstraf op.

De bestreden beslissing steunt op de volgende redenen : “aangezien 
de raad van beroep en haar leden geen enkele openbaredienstopdracht 
uitoefenen in de zin van een activiteit die rechtstreeks door de openbare 
overheid of onder haar toezicht wordt uitgeoefend, bestaat er voor de 
Orde en haar organen die slechts een interne zelfregelende rol hebben, 
geen enkele verplichting om de in het decreet van 20 juli 1831 bedoelde 
eed af te leggen”.

Grieven

Artikel 192 van de Grondwet luidt als volgt : “Geen eed kan worden 
opgelegd dan krachtens de wet. Deze stelt de formule vast”.

Artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eedaflegging 
bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie 
luidt als volgt : “Al de ambtenaren van het gerecht en van het bestuur, 
de officieren van de burgerwacht en van het leger en, in ‘t algemeen, 
al de ingezetenen belast met enig openbaar ambt of enigen openbaren 
dienst zijn verplicht, alvorens hun betrekking te aanvaarden, de eed 
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af te leggen in de volgende bewoordingen : ‘Ik zweer getrouwheid aan 
de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 
Belgisch volk’. Artikel 3 van het decreet bepaalt : “De eed, bij artikel 2 
voorzien, wordt afgelegd voor de overheid, door de bestaande wetten 
daartoe aangewezen, en op de tot nu toe in acht genomen wijzen”.

Artikel 601, 1o, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt : “De vrede-
rechter beëdigt alle personen die wegens hun ambt en bediening aan die 
voorafgaande formaliteit onderworpen zijn, in de gevallen waarin de wet 
de beëdigde overheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald”.

De voornoemde artikelen van het decreet van 20 juli 1831 en van het 
Gerechtelijk Wetboek zijn wetten die de eed regelen die elke burger met 
een openbaredienstopdracht moet afleggen.

De Orde van apothekers is een door de wet (artikel 1, koninklijk 
besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers) 
opgerichte beroepsorde die ermee belast werd het beroep te regelen en 
toezicht te houden op de personen die de artsenijbereidkunde mogen 
uitoefenen (artikelen 2 en 6, 1o, koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 
1967) in het openbaar belang uit het oogpunt van de vereisten van de 
volksgezondheid.

Krachtens artikel 13, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967 nemen de raden van beroep van de Orde van apothekers 
kennis van het hoger beroep tegen de beslissingen die zijn genomen door 
de provinciale raden, met toepassing van artikel 6, 2o van dat koninklijk 
besluit, krachtens hetwelk de provinciale radenwaken over het naleven 
van de regelen van de farmaceutische plichtenleer en over de handha-
ving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van 
de leden van de Orde. “Hiertoe zijn zij belast met het treffen van tucht-
maatregelen wegens fouten die de op hun lijst ingeschreven leden in 
de uitoefening van hun beroep of naar aanleiding ervan begaan, alsook 
wegens zware fouten bedreven buiten de beroepsbezigheid, wanneer 
die fouten de eer of de waardigheid van het beroep kunnen aantasten”. 
Krachtens artikel 16, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967 kan de provinciale raad, en in hoger beroep de raad 
van beroep, de volgende sancties opleggen : waarschuwing, censuur, 
berisping, schorsing in het recht het beroep uit te oefenen gedurende 
een termijn die twee jaar niet mag te boven gaan en schrapping van de 
lijst der Orde. Aldus oefenen de raden van beroep een rechtsprekende 
functie uit binnen een door de wet opgerichte beroepsorde die, doordat 
zij onder een stelsel van autonomie de bevoegdheden van een openbare 
overheid uitoefenen, een publiekrechtelijk orgaan zijn met een opdracht 
van algemeen belang.

Bijgevolg moeten de leden van een raad van beroep van de Orde van 
apothekers, die uitspraak moeten doen over de tuchtvervolging ten laste 
van een lid van die orde en beslissen over tuchtstraffen gaande tot de 
tijdelijke schorsing in het recht het beroep uit te oefenen en de schrap-
ping van de lijst van de Orde, alvorens die rechtsprekende functie uit te 
oefenen, de in de artikelen 2 en 3 van het decreet van 20 juli 1831 bedoelde 
eed afleggen. Doordat het koninklijk besluit nr. 80 van 20 november 1967 
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betreffende de Orde der apothekers niet heeft bepaald welke overheid 
die eed moet afnemen, moet hij overeenkomstig artikel 601, 1o, van het 
Gerechtelijk Wetboek door de vrederechter worden afgenomen.

De bestreden uitspraak, die beslist dat de leden van de raad van beroep 
van de Orde van apothekers met het Frans als voertaal geen openba-
redienstopdracht uitoefenen “[aangezien] de Orde en haar organen […] 
slechts een interne zelfregelende rol hebben”, en bijgevolg niet verplicht 
zijn de in artikelen 2 en 3 van het decreet van 20 juli 1831 bedoelde eed 
af te leggen, die nochtans wordt opgelegd aan de personen die binnen 
een openbare dienst een rechtsprekende functie uitoefenen, schendt de 
artikelen 2 en 3 van het decreet van 20 juli 1831, 601, 1o, van het Gerech-
telijk Wetboek, 1, 2, 6, 13, eerste lid, en 16, eerste lid, van het koninklijk 
besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers, 
alsook artikel 192 van de Grondwet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSInG van Het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Luidens artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eedafleg-
ging bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie 
zijn al de ambtenaren van het gerecht en van het bestuur, de officieren 
van de burgerwacht en van het leger en, in ‘t algemeen, al de ingezetenen 
belast met enig openbaar ambt of enige openbare dienst verplicht, alvo-
rens hun betrekking te aanvaarden, de eed af te leggen in de volgende 
bewoordingen : “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid 
aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk”.

Die eedaflegging, waarbij niet alleen gehoorzaamheid aan de wetten 
wordt beloofd maar die ook een belofte van getrouwheid aan de Koning 
inhoudt, d.w.z. aan de Staat in al zijn fundamentele organen, waarvan de 
Koning het symbool is, vormt een politieke waarborg voor de regelma-
tige werking van die organen en is dus verplicht voor al degenen die door 
hun functie bijdragen tot de uitoefening van de machten die uitgaan van 
de Natie.

Hoewel de beroepsorden door de wet opgerichte publiekrechtelijke 
organen zijn die binnen de werkingssfeer van sommige vrije beroepen 
een opdracht van algemeen belang uitoefenen, oefenen ze die opdracht, 
zij het met bevoegdheden van een openbare overheid, slechts uit onder 
een stelsel van autonomie dat voortvloeit uit een eigen rechtsorde die 
geldt voor een deel van de samenleving, die onderscheiden is van de 
volledige samenleving waarvoor de Staat verantwoordelijk is.

De rechtsprekende bevoegdheid die binnen die beroepsorden wordt 
uitgeoefend, gaat niet uit van de Natie zodat de personen die ze uitoe-
fenen, de eed waarin artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 voorziet, 
niet dienen af te leggen alvorens hun betrekking te aanvaarden.

Het middel dat van een tegengestelde opvatting uitgaat, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

29 november 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advo-
caat-generaal. — Advocaten : mevr. Nudelholc en de heer De Bruyn.
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Aanranding van eerbaarheid en 
verkrachting. — Aanranding 
van de eerbaarheid. — Aflo-
pend misdrijf. — Ogenblik 
waarop de bestanddelen 
moeten aanwezig zijn. 2551

Aanranding van eerbaarheid 
en verkrachting. — Aanran-
ding van de eerbaarheid. 
— Begrip. — Handeling zon-
der aanraking die de eer-
baarheid kwetst. — Voor-
waarde. 2551

Aanranding van eerbaarheid en 
verkrachting. — Aanranding 
van de eerbaarheid. — Be-
grip. 2551

Aanranding van eerbaarheid en 
verkrachting. — Aanranding 
van de eerbaarheid. — Fil-
men van vrijwillige seks 
buiten het medeweten van 
een van de partners. 2551

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Bijzondere 
aansprakelijkheid. — Buren-
hinder. — Abnormale vat-
baarheid van het pand van 
de naburige eigenaar. — 
Weerslag. 2407

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Bijzondere 
aansprakelijkheid. — Buren-
hinder. — Schade. — Om-
vang. 2407

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Bijzondere aan-
sprakelijkheid. — Burenhin-
der. — Weerslag. 2407

Advocaat. — Advocaten-stagi-
airs. — Niet-nakoming van 
een verplichting van een com-
munautaire orde. — Sanctie. 
— Bevoegd orgaan. 2422

Advocaat. — Advocaten-stagi-
airs. — Vaststelling van de 
verplichtingen van de stage 
en de beroepsopleiding. — 
Bevoegdheid.  2422

Advocaat. — Beroepsorde. — 
Opdracht. — Wijze van uit-
oefening. — Personen met 
rechtsprekende bevoegd-
heid. — Uitwerking. 2602

Advocaat. — Beroepsorde. — 
Opdracht. — Wijze van uit-
oefening. 2602

Afstamming. — Rechtspleging 
tot betwisting van vader-
schap. — Dagvaarding niet 
tegen de niet-ontvoogde 
minderjarige gericht. — Re-
gularisatie. 2588

Ambtenaar. — Algemeen. — 
Grondwettelijke vertegen-
woordigende monarchie. — 
Eed. — Voorwerp. 2601

Apotheker. — Beroepsorde. — 
Opdracht. — Wijze van uit-
oefening. — Personen met 
rechtsprekende bevoegd-
heid. — Uitwerking. 2602

Apotheker. — Beroepsorde. — 
Opdracht. — Wijze van uit-
oefening. 2602

Arbeidsovereenkomst. — Al-
lerlei. — E.V.O.-Verdrag. — 
Toepasselijk recht. — Ves-
tiging die de werknemer in 
dienst heeft genomen. — 
Draagwijdte. 2524

Arbeidsovereenkomst. — Einde. 
— Andere wijzen van beëindi-
ging. — Banksector. — Loon-
trekkende. — Beslissing tot 
ontslag. — Voorwaarde. — 
Voorafgaand onderhoud. — 
Begrip. — Ogenblik waarop 
het onderhoud moet plaats-
vinden. 2428

Arbeidsovereenkomst. — Einde. 
— Opzeggingsvergoeding. 
— Forfaitaire vergoeding. 
— Banksector. — Werk-
nemer. — Beslissing tot 
ontslag. — Voorwaarde. — 
Voorafgaand onderhoud. 
— Niet-inachtneming. — 

Forfaitaire vergoeding. — 
Berekeningsbasis. — Lo-
pend loon. — Begrip. 2428

Arbitrage. — Arbitrale uit-
spraak. — Motiveringsver-
plichting. — Draagwijdte. 
— Onjuiste motivering. — 
Controle door de rechter. — 
Grens. 2356

Arbitrage. — Voorlopige 
koopovereenkomst. — Ver-
nietiging. — Geldig arbitra-
geding. — Gevolg. 2504

Architect (tucht en bescher-
ming van de titel). — Op-
dracht. — Wijze van uit-
oefening. — Personen met 
rechtsprekende bevoegd-
heid. — Uitwerking. 2602

Architect (tucht en bescher-
ming van de titel). — Op-
dracht. — Wijze van uitoefe-
ning. 2602

Bankwezen. Kredietwezen. 
Spaarwezen. — Algemeen. — 
Collectieve arbeidsovereen-
komst. — Arbeidsovereen-
komst. — Loontrekkende. 
— Beslissing tot ontslag. 
— Voorwaarde. — Vooraf-
gaand onderhoud. — Be-
grip. — Ogenblik waarop 
het onderhoud moet plaats-
vinden. 2428

Bankwezen. Kredietwezen. 
Spaarwezen. — Algemeen. 
— Collectieve arbeidsover-
eenkomst. — Arbeidsover-
eenkomst. — Loontrek-
kende. — Beslissing tot 
ontslag. — Voorwaarde. 
— Voorafgaand onderhoud. 
— Niet-inachtneming. — 
Forfaitaire vergoeding. 
— Berekeningsbasis. — Lo-
pend loon. — Begrip. 2428

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Onroerend goed. 
— Eigendom van een rechts-
persoon. — Gedeeltelijke 
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privatieve terbeschikking-
stelling aan zijn zaakvoer-
der. — Artikel 44, § 3, 2o, 
van het btw-wetboek. — Be-
staanbaarheid met de Zesde 
richtlijn 77/388/EEG van de 
Raad van 17 mei 1977. 2507

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Zesde richtlijn 
77/388/EEG van de Raad van 
17 mei 1977. — Artikelen 6 en 
13. — Onroerend goed. — Ei-
gendom van een rechtsper-
soon. — Gedeeltelijke priva-
tieve terbeschikkingstelling 
aan zijn zaakvoerder. — 
Geen in geld te betalen huur. 
— Vrijgestelde verhuur van 
onroerende goederen in de 
zin van de richtlijn. — Voor-
waarde. 2507

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Zesde richtlijn 
77/388/EEG van de Raad van 
17 mei 1977. — Artikelen 6 
en 13. — Onroerend goed. — 
Eigendom van een rechts-
persoon. — Gedeeltelijke 
privatieve terbeschikking-
stelling aan zijn zaakvoer-
der. — Vrijgestelde verhuur 
van onroerende goederen 
in de zin van de richtlijn. 
— Gelijkstelling met een 
dienstverrichting onder be-
zwarende titel. — Bouwkos-
ten. — Gevolg. 2507

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Zesde richtlijn 
77/388/EEG van de Raad van 
17 mei 1977. — Artikelen 6 
en 13. — Onroerend goed. — 
Eigendom van een rechts-
persoon. — Gedeeltelijke 
privatieve terbeschikking-
stelling aan zijn zaakvoer-
der. — Vrijgestelde verhuur 
van onroerende goederen in 
de zin van de richtlijn. — 
Voordeel in natura in de zin 
van de nationale regeling. — 
Invloed. 2507

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Zesde richtlijn 
77/388/EEG van de Raad 
van 17 mei 1977. — Artike-
len 6 en 13. — Onroerend 
goed. — Eigendom van een 
rechtspersoon. — Volledige 

of gedeeltelijke privatieve 
terbeschikkingstelling aan 
zijn zaakvoerder. — Vrijge-
stelde verhuur van onroe-
rende goederen in de zin van 
de richtlijn. — Al dan niet in 
rechtstreeks verband met de 
exploitatie van de onderne-
ming. — Relevantie. 2507

Bescherming van de maatschap-
pij. — Hoge commissie. — 
Beslissing die slechts een 
uitvoeringsmodaliteit van 
de internering uitmaakt. — 
Cassatieberoep. — Ontvan-
kelijkheid. 2324

Bescherming van de maatschap-
pij. — Hoge commissie. — 
Beslissing die slechts een 
uitvoeringsmodaliteit van 
de internering uitmaakt. — 
Cassatieberoep. — Ontvan-
kelijkheid. 2327

Bescherming van de maatschap-
pij. — Hoge commissie. — Be-
slissing tot behoud in een 
welbepaalde inrichting. — 
Beslissing tot afwijzing van 
penitentiair verlof. — Aard. 
— Gevolg. 2324

Bescherming van de maatschap-
pij. — Hoge commissie. — Be-
slissing tot weigering van 
overbrenging van de geïn-
terneerde naar een andere 
inrichting. — Aard. — Ge-
volg. 2327

Bescherming van de maat-
schappij. — Internering. 
— Tenuitvoerlegging. — 
Onaangepaste verzorging. 
— Onrechtmatigheid bij de 
uitvoering van de interne-
ring. — Sanctie. — Geïnter-
neerde die een gevaar voor 
de maatschappij oplevert. — 
Gevolg. 2324

Bescherming van de maat-
schappij. — Internering. 
— Tenuitvoerlegging. — 
Onaangepaste verzorging. 
— Onrechtmatigheid bij de 
uitvoering van de interne-
ring. — Sanctie. — Geïnter-
neerde die een gevaar voor 
de maatschappij oplevert. — 
Gevolg. 2327

Beslag. — Gedwongen tenuit-
voerlegging. — Bewarend 
beslag. — Omzetting. — Uit-
voerend beslag. — Bedrag 
van de oorzaak. — Grens. — 
Bedragen opeisbaar na het 
bewarend Beslag. — Voor-
waarde.  2578

Bestaansminimum. — Maat-
schappelijke integratie. — 
Toekenningsvoorwaarden. 
— Categorie van begun-
stigden. — Samenwoning. 
— Begrip. — Gemeenschap-
pelijke regeling huishou-
delijke aangelegenheden. 
— Economisch-financieel 
voordeel. 2303

Bevoegdheid en aanleg. — Bur-
gerlijke zaken. — Bevoegd-
heid. — Algemeen. — Sub-
jectief recht. — Begrip. 2416

Bevoegdheid en aanleg. — 
Burgerlijke zaken. — Be-
voegdheid. — Volstrekte 
bevoegdheid (Materiële. 
Persoonlijke). 2416

Bevoegdheid en aanleg. — 
Strafzaken. — Bevoegdheid. 
— Beslissing van een bui-
tenlands strafgerecht. — Be-
voegdheid van de Belgische 
strafrechter. 2473

Bevoegdheid en aanleg. — 
Strafzaken. — Bevoegdheid. 
— Territoriale bevoegdheid. 
— Belgische rechtscolleges. 
— Misdrijf. — Bestanddeel 
in België verwezenlijkt. — 
Begrip. 2472

Bevoegdheid en aanleg. — 
Strafzaken. — Geschil inzake 
bevoegdheid. — Onderzoeks-
gerechten. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Verzoek tot opheffing van 
een opsporingshandeling. — 
Beslissing van onbevoegd-
verklaring. — Begrip. 2320

Bewijs. — Algemeen. — Grond-
wettelijke vertegenwoordi-
gende monarchie. — Eed. — 
Voorwerp. 2602

Bewijs. — Burgerlijke zaken. — 
Allerlei. — Deskundigenon-
derzoek. — Europese unie. 
— Uitvoering gedeeltelijk in 
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andere lidstaat. — Opdracht 
van de rechter. — Proce-
dure.  2346

Bewijs. — Burgerlijke zaken. — 
Bewijslast. Beoordelingsvrij-
heid. — Bewijslas. — Verja-
ring. — Verzaking. 2592

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Bewijsvoering. — Bestuur 
van het gemeenschappelijk 
vermogen. — Bestuurshan-
deling. — Belang van het ge-
zin. — Gevolg. 2401

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Geschriften. — Allerlei. — 
Huurcontract. — Uitsluiting 
van kleinhandelsbestem-
ming. — Verhuurder. — Geen 
handelaar. — Instemming 
met bestemmingswijziging. 
— Getuigenbewijs. — Moge-
lijkheid.  2374

Bewijs. — Strafzaken. — Al-
lerlei. — Europees aanhou-
dingsbevel. — Eerbiediging 
mensenrechten. — Uitvaar-
digende Staat. — Gevaar 
voor onmenselijke of ver-
nederende behandelingen. 
— Bewijs. — Rapporten van 
internationale organisaties. 
— Status van bewijs. 2398

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Afluister-
maatregel. — Verlenging. 
— Bijzondere motiverings-
vereisten. — Sanctie.  2548

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Onregelma-
tig verkregen bewijs. — Toe-
laatbaarheid. — Beoordeling 
door de rechter. 2473

Burgerlijke rechten. Politieke 
rechten. — Rechterlijke 
macht. — Bevoegdheid. — 
Subjectief recht t.a.v. een 
bestuurlijke overheid. — 
Voorwaarde. 2416

Burgerlijke rechten. Politieke 
rechten. — Rechterlijke 
macht. — Bevoegdheid. — 
Subjectief recht t.a.v. een 
bestuurlijke overheid. — 
Voorwaarde. 2416

Burgerlijke rechten. Poli-
tieke rechten. — Rechter-

lijke macht. — Bevoegd-
heid. — Subjectief recht. 
— Begrip. 2416

Burgerlijke rechten. Politieke 
rechten. — Rechterlijke 
macht. — Bevoegdheid. 2416

Burgerlijke rechtsvordering. 
— Burgerlijkepartijstelling 
bij de onderzoeksrechter. 
— Burgerlijkepartijstelling 
tegenover de politie. — Uit-
werking. 2384

Burgerlijke rechtsvordering. 
— Burgerlijkepartijstel-
ling bij de onderzoeksrech-
ter. — Proces-verbaal van 
burgerlijkepartijstelling. — 
Draagwijdte. 2384

Cassatie. — Algemeen. Op-
dracht en bestaansreden van 
het hof. aard van het cassa-
tiegeding. — Rechten van 
de mens. — Gevaar voor on-
menselijke of vernederende 
behandelingen. — Beslissing 
van de feitenrechter. — Hof 
van Cassatie. — Constituti-
onele grenzen van zijn op-
dracht. 2399

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het hof. — Allerlei. — Euro-
pees aanhoudingsbevel. — 
Weigeringsgrond. — Verweer 
met betrekking tot het ken-
nelijk gevaar voor de funda-
mentele rechten. — Afdoend 
karakter om het vermoeden 
van eerbiediging door de 
uitvaardigende lidstaat van 
de fundamentele rechten te 
weerleggen. — Onaantast-
bare beoordeling door de 
feitenrechter. — Cassatiebe-
roep. — Bevoegdheid van het 
Hof. — Grenzen. — Margi-
nale toetsing. 2453

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Allerlei. — Dou-
ane en accijnzen. — Rechts-
pleging voor het Hof van 
Cassatie. — Transactie. — 
Afsluiten en uitvoeren van 
transactie tijdens de rechts-
pleging. — Gevolg. 2337

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. — Straf-
vordering. — Beslissingen 
uit hun aard niet vatbaar 
voor cassatieberoep –Onder-
zoeksgerechten. — Kamer 
van inbeschuldigingstelling. 
— Artikel 136ter Sv. — Uit-
spraak over het verloop van 
het strafonderzoek. — Geen 
uitspraak over de regelma-
tigheid van de rechtspleging. 
— Ontvankelijkheid. 2331

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep. — 
Strafvordering. — Beslis-
singen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatiebe-
roep. — Afwijzing van het 
verzoek tot opschorting. — 
Motiveringsgebrek. 2470

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Beslissingen uit 
hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep. — Interne-
ring. — Hoge Commissie tot 
bescherming van de maat-
schappij. — Beslissing die 
slechts een uitvoeringsmo-
daliteit van de internering 
uitmaakt. — Ontvankelijk-
heid. 2324

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Beslissingen uit 
hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep. — Interne-
ring. — Hoge Commissie tot 
bescherming van de maat-
schappij. — Beslissing die 
slechts een uitvoeringsmo-
daliteit van de internering 
uitmaakt. — Ontvankelijk-
heid. 2327

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Beslissingen uit 
hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep. — Kamer 
van inbeschuldigingstelling. 
— Beslissing over een onder-
zoekshandeling. — Verzoek 
tot opheffing beslag op on-
roerend goed. — Stilzitten 
van de procureur-generaal. 
— Hoger beroep. — Kamer 
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van inbeschuldigingstel-
ling. — Onmiddellijk cassa-
tieberoep. — Ontvankelijk-
heid. — Artikel 13 EVRM. 
— Bestaanbaarheid. 2321

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Beslissingen uit 
hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep. — Onder-
zoeksgerechten. — Afwij-
zing van het verzoek tot op-
schorting. — Gevolg. 2470

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassa-
tieberoep en betekening. 
— Strafvordering. — Voor-
barig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). — Kamer 
van inbeschuldigingstel-
ling. — Verwijzingsarrest. 
— Cassatieberoep van de in-
verdenkinggestelde. — Ont-
vankelijkheid. 2469

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Belang. — Be-
slissing die overeenstemt 
met de conclusie van de ei-
ser. 2407

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Onaantast-
bare beoordeling door de 
feitenrechter. — Overeen-
komst. — Bestanddelen. 
— Toestemming. — Gebrek 
in de toestemming. — Dwa-
ling. — Verschoonbaarheid. 
— Beoordeling. — Cassatie-
middel. — Ontvankelijk-
heid.  2573

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Onaantastbare 
beoordeling door de feiten-
rechter. — Vennootschappen. 
— Handelsvennootschappen. 
— Naamloze vennootschap-
pen. — Aandelen. — Over-
drachtsbeperking. — Verant-
woording. — Op grond van 
het Vennootschapsbelang. — 
Beoordeling. — Hof van Cas-
satie.  2571

Collectieve schuldenregeling. 
— Strafrechtelijke boete. — 
Kwijtschelding. — Arbeids-
rechtbank. — Bevoegdheid 
van de rechter.  2447

Conflict van attributie. — Per-
sonen veroordeeld tot een 
vrijheidsstraf. — Verzoek 
om een uitgaansvergun-
ning of een penitentiair 
verlof. — Bevoegdheid van 
de bestuurlijke overheid. — 
Grenzen. 2416

Dagvaarding. — Strafzaken. 
— Hoger beroep van het 
openbaar ministerie. — Ge-
volg. 2305

Deskundigenonderzoek. — Bur-
gerlijke zaken. — Europese 
unie. — Uitvoering gedeel-
telijk in andere lidstaat. — 
Opdracht van de rechter. — 
Procedure.  2346

Douane en accijnzen. — Ac-
cijnzen. — Binnenbrengen 
van accijnsgoederen in de 
Gemeenschap. — Verschul-
digdheid. — Tijdstip van 
aanvang. 2309

Douane en accijnzen. — Dou-
aneschuld. — Burgerlijke 
aansprakelijkheid. — Aan-
steller. — Vereisten.  2309

Douane en accijnzen. — Straf-
vordering. — Rechtspleging 
voor het Hof van Cassatie. 
— Transactie. — Afsluiten 
en uitvoeren van transactie 
tijdens de rechtspleging. — 
Gevolg. 2337

Echtscheiding en scheiding van 
tafel en bed. — Gevolgen t.a.v. 
de goederen. — Bestuur van 
het gemeenschappelijk ver-
mogen. — Bestuurshande-
ling door een van de echt-
genoten alleen vóór het 
instellen van de echtschei-
dingsvordering. — Draag-
wijdte. — Gevolgen. 2401

Eed. — Grondwettelijke verte-
genwoordigende monarchie. 
— Eed. — Voorwerp. 2602

Erfenissen. — Hervatting van 
het geding. — Overlijden. — 
Kennisgeving. — Gevolg. — 
Voorwaarde. 2378

Europees aanhoudingsbevel. 
— Eerbiediging mensen-
rechten. — Uitvaardigende 
Staat. — Bronnen maken 

melding van overheids-
praktijken in strijd met 
de fundamentele rechten. 
— Betrouwbaarheid van de 
bronnen. — Beoordeling 
door de feitenrechter. 2398

Europees aanhoudingsbevel. 
— Eerbiediging mensen-
rechten. — Uitvaardigende 
Staat. — Gevaar voor on-
menselijke of vernederende 
behandelingen. — Bewijs. — 
Rapporten van internatio-
nale organisaties. — Status 
van bewijs. 2398

Europees aanhoudingsbevel. — 
Regeling berustend op een 
hoge mate van vertrouwen 
tussen de lidstaten. — Ver-
moeden van eerbiediging 
door de uitvaardigende lid-
staat van de fundamentele 
rechten. — Gevolg. — Wei-
gering tot overlevering. — 
Motivering. 2453

Europees aanhoudingsbevel. 
— Weigeringsgrond. — Ver-
weer met betrekking tot 
het kennelijk gevaar voor 
de fundamentele rechten. 
— Afdoend karakter om het 
vermoeden van eerbiediging 
door de uitvaardigende lid-
staat van de fundamentele 
rechten te weerleggen. — 
Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Be-
voegdheid van het Hof. — 
Marginale toetsing. 2453

Europese unie. — Algemeen. — 
Gemeenschappelijke onder-
neming. — Statuten. — Uit-
legging. — Gevolg. 2287

Europese unie. — Allerlei. — 
Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Deskundigenonderzoek. — 
Uitvoering gedeeltelijk in 
andere lidstaat. — Opdracht 
van de rechter. — Proce-
dure.  2346

Europese unie. — Prejudiciele 
geschillen. — Gemeenschap-
pelijke onderneming. — 
Statuten. — Uitlegging. — 
Gevolg. 2287

Europese unie. — Prejudiciele 
geschillen. — Hof van Justi-
tie. — EVO-Verdrag. — Ar-
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beidsovereenkomst. — Toe-
passelijk recht. — Vestiging 
die de werknemer in dienst 
heeft genomen. — Draag-
wijdte. 2524

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Begrip. Vereisten 
van het faillissement. — Ver-
eisten Van Het Faillis-
sement. — Schuldeiser. 
— Vordering Tot Faillisse-
ment Van De Schuldenaar. 
— Voorwaarden. — Belang. 
— Rechtsmisbruik. — On-
evenredigheid Tussen De 
Belangen.  2580

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Gevolgen (Personen. 
Goederen. Verbintenissen). — 
Curator. — Opdracht.  2364

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Gevolgen (Personen. 
Goederen. Verbintenissen). 
— Rechtspleging. — Faillis-
sement. — Curator. — Vor-
deringsrecht. — Tegen een 
derde die heeft in te staan 
voor de schulden van de 
gefailleerde. — Voorwaar-
den. — Gehoudenheid tegen 
alle schuldeisers. — Toepas-
singsgebied. 2364

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Gevolgen (Personen. 
Goederen. Verbintenissen). — 
Rechtspleging. — Faillisse-
ment. — Curator. — Vorde-
ringsrecht. — Vennootschap 
onder firma. — Uittredende 
vennoten. — Gedifferenti-
eerde gehoudenheid. — Ge-
volg. 2364

Geesteszieke. — Vonnis van de 
vrederechter. — Hoger be-
roep. — Bepaling van de rechts-
dag. — Bevoegdheid. 2421

Geneeskunde. — Beroepsorden. 
— Opdracht. — Wijze van 
uitoefening. — Personen met 
rechtsprekende bevoegd-
heid. — Uitwerking. 2602

Geneeskunde. — Beroepsorden. 
— Opdracht. — Wijze van 
uitoefening. 2602

Gerechtskosten. — Burgerlijke 
zaken. — Allerlei. — Ont-
eigening ten algemenen 
nutte. — Onteigeningswet 
1962. — Herzieningsproce-
dure. — Aard. — Gevolg. — 
Kostenregeling. 2576

Gerechtskosten. — Strafzaken. 
— Allerlei. — Rechtsple-
gingsvergoeding. — Toeken-
ning. — Voorwaarde. 2467

Gerechtskosten. — Strafzaken. 
— Procedure voor de feiten-
rechter. — Rechtsplegings-
vergoeding. — Onderzoeks-
gerecht. — Beslissing van 
buitenvervolgingstelling. 
— Burgerlijke partij. — Ver-
oordeling tot betaling van 
rechtsplegingsvergoeding. 
— Voorwaarde. 2384

Gerechtskosten. — Strafzaken. 
— Procedure voor de fei-
tenrechter. — Rechtsple-
gingsvergoeding. — Verho-
ging of vermeerdering van 
basisbedrag. — Onaantast-
bare beoordeling door de 
rechter. 2384

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Ar-
tikel 110. — Scheiding der 
machten. — Collectieve 
schuldenregeling. — Straf-
rechtelijke boete. — Kwijt-
schelding. — Arbeidsrecht-
bank. — Bevoegdheid van de 
rechter. 2447

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Artikel 
144. — Rechterlijke macht. 
— Bevoegdheid. 2416

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Arti-
kel 147. — Rechten van de 
mens. — Gevaar voor on-
menselijke of vernederende 
behandelingen. — Beslissing 
van de feitenrechter. — Hof 
van Cassatie. — Constituti-
onele grenzen van zijn op-
dracht. 2399

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Artikel 
149. — Redenen van de vonnis-
sen en arresten. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Vraag 
om elektronisch toezicht. — 

Afstand. — Tegenstrijdigheid 
tussen de vermeldingen in 
het vonnis en in het proces-
verbaal van de rechtszitting. 
— Gevolg. 2344

Grondwettelijk hof. — Prejudi-
cieel geschil. — Strafzaken. 
— Buitengewone termijn 
van verzet. — Verjaring van 
de straf. — Belang van de 
verzetdoende veroordeelde. 
— Bestaanbaarheid met  
de artikelen 10 en 11 Grond-
wet. — Verplichting van het 
Hof. 2315

Grondwettelijk hof. — Prejudi-
cieel geschil. — Strafzaken. 
— Misdaad na wanbedrijf. 
— Gecorrectionaliseerde 
misdaad na wanbedrijf. — 
Vaststelling van de staat 
van herhaling. — Artikel 56, 
tweede lid, Strafwetboek. 
— Bestaanbaarheid met de 
artikelen 10 en 11 Grondwet. 
— Hof van Cassatie. — Ver-
plichting. 2545

Grondwettelijk hof. — Prejudi-
ciële vraag. — Hof van cas-
satie. — Verplichting om een 
vraag te stellen. — Verkeerde 
rechtsopvatting. 2352

Grondwettelijk hof. — Pre-
judiciële vraag. — Hof van 
Cassatie. — Verplichting. 
— grenzen. — Vraag die 
uitgaat van een onjuiste 
rechtsopvatting.  2576

Grondwettelijk hof. — Prejudi-
ciële vraag. — Leemte in de 
wet. — Voorwaarde tot het 
stellen van de prejudiciële 
vraag. 2390

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en soci-
ale zaken inbegrepen). — Uit-
breiding van eis en nieuwe 
eis. — Eerste aanleg. — 
Geen vordering. — Vorde-
ring in beroep. — Ontvanke-
lijkheid.  2354

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Beslissingen en 
partijen. — Openbaar minis-
terie. — Veroordelende be-
slissing in eerste aanleg –Ho-
ger beroep tegen beklaagden 
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die eerst hoger beroep instel-
den. — Gelijktijdig hoger 
beroep tegen een verstek la-
tende beklaagde die geen ho-
ger beroep instelde. — Doel. 
— Gevolg ten aanzien van de 
schorsing van de verjaring 
van de strafvordering. — Ar-
tikel 24 (oud) Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvor-
dering 2450

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Beslissing en 
partijen. — Openbaar minis-
terie. — Dagvaarding. — Ge-
volg. 2305

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Beslissingen en 
partijen. — Beslissing die de 
uitoefening van de strafvor-
dering in het gedrang kan 
brengen. — Beslissing tot 
onbepaald uitstel. — Hoger 
beroep van het openbaar 
ministerie. — Ontvankelijk-
heid. 2304

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Beslissingen en 
partijen. — Beslissing tot 
onbepaald uitstel. — Beslis-
sing die de strafvordering in 
het gedrang kan brengen. — 
Gevolg. — Voorwaarde. 2305

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Beslissingen en 
partijen. — Beslissing tot 
onbepaald uitstel. — Hoger 
beroep van het openbaar mi-
nisterie. — Beslissing waar-
bij het hoger beroep ont-
vankelijk wordt verklaard. 
— Beginsel van wapenge-
lijkheid. — Gevolg. 2305

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Beslissingen en 
partijen. — Beslissingen of 
maatregelen van inwendige 
aard. — Begrip. 2304

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbegre-
pen). — Gevolgen. Bevoegd-
heid van de rechter. — Ge-
volgen. — Verstekvonnis. 

— Hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen 
de vrijspraak voor een telas-
telegging. — Verzet van de 
beklaagde tegen de veroor-
deling voor andere telaste-
leggingen. — Ontvankelijk 
verklaard verzet van de be-
klaagde. — Gevolg. 2317

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbegre-
pen). — Gevolgen. Bevoegd-
heid van de rechter. — Ge-
volgen. — Verstekvonnis. 
— Veroordeling voor be-
paalde telasteleggingen en 
vrijspraak voor andere. — 
Hoger beroep van het open-
baar ministerie. — Verzet 
van de beklaagde. — Verzet-
vonnis. — Bevestiging van 
het verstekvonnis. — Geen 
hoger beroep van het open-
baar ministerie. — Beslis-
sing in hoger beroep. — Bij-
komende veroordeling voor 
telasteleggingen waarvoor 
hij eerder vrijgesproken 
was. — Zwaardere straf. — 
Wettigheid. 2318

Hoofdelijkheid. — Vennoot-
schappen. — Handelsven-
nootschappen. — Ven-
nootschappen onder firma. 
— Vennoten. — Aanspra-
kelijkheid. — Verbintenis-
sen van de vennootschap. — 
Tijdstip. — Ontstaan voor 
hun toetreding.  2363

Hoofdelijkheid. — Vennoot-
schappen. — Handelsven-
nootschappen. — Ven-
nootschappen onder firma. 
— Vennoten. — Overdracht 
van deelneming. — Aanspra-
kelijkheid. — Verbintenis-
sen van de vennootschap. — 
Tijdstip. — Ontstaan voor 
de overdracht van deelne-
ming.  2364

Huur van goederen. — Handels-
huur. — Algemeen. — Ver-
huurde goed. — Bestemming 
tot handelsactiviteit. 2375

Huur van goederen. — Handels-
huur. — Allerlei. — Huur-
contract. — Uitsluiting 
van kleinhandelsbestem-
ming. — Bij geschrift. — 

Verhuurder. — Geen han-
delaar. — Instemming met 
bestemmingswijziging. — 
Getuigenbewijs. — Moge-
lijkheid.  2374

Huur van goederen. — Huis-
huur. — Allerlei. — Huurder. 
— Onverschuldigd betaalde. 
— Vordering tot terugbe-
taling. — Vormvereisten. 
— Aangetekende brief. — 
Uitwerking –Vordering tot 
teruggave. — Verjaring. — 
Gevolg. 2424

Huwelijksvermogensstelsels. 
— Algemeen. — Vergoe-
dingsregels. — Echtgenoot. 
— Eigen onroerend goed. — 
Echtgenoten. — Gezamen-
lijke Lening. — Vergoeding. 
— Omvang.  2562

Huwelijksvermogensstelsels. — 
Wettelijk stelsel. — Bestuur 
van het gemeenschappelijk 
vermogen. — Bestuurs-
handeling door een van de 
echtgenoten alleen vóór het 
instellen van de echtschei-
dingsvordering. — Draag-
wijdte. — Gevolgen. 2401

Huwelijksvermogensstelsels. — 
Wettelijk stelsel. — Bestuur 
van het gemeenschappelijk 
vermogen. — Bestuurshan-
deling. — Belang van het 
gezin. — Bewijsvoering. — 
Gevolg. 2401

Inkomstenbelasting. — Aan-
slagprocedure. — Wijziging 
door de administratie van 
een aangifte. — Kennisge-
ving van de beslissing tot 
taxatie. — Motiveringsver-
eiste. 2493

Inkomstenbelasting. — Per-
sonenbelasting. — Diverse 
inkomsten. — Occasionele 
winsten en baten. — Nor-
maal beheer van een privé-
vermogen. — Verkoop van 
een onroerend goed. 2484

Inkomstenbelasting. — Per-
sonenbelasting. — Diverse 
inkomsten. — Occasionele 
winsten en baten. — Nor-
maal beheer van een privé-
vermogen. — Verkoop van 
een onroerend goed. 2492
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Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Algemeen. 
— Ambtenaren van de BBI. 
— Bevoegdheden. — In 
Brussel gevestigde BBI-in-
specties. — Territoriale be-
voegdheid. 2478

Inkomstenbelastingen. — Per-
sonenbelasting. — Beroepsin-
komsten. — Beroepskosten. 
— Faillissementscurator. — 
Geldverduistering. — Aan-
slag. — Terugbetaling. — 
Aftrekbaarheid. 2519

Inkomstenbelastingen. — 
Personenbelasting. — Be-
roepsinkomsten. — Stop-
z e t t ing sve rgoed ingen . 
— Belast baarheid. 2493

Inkomstenbelastingen. — Ven-
nootschapsbelasing. — Vast-
stelling van het belastbaar 
netto-inkomen. — Allerlei. 
— Kredietverzekering. — 
Egalisatie en catastrofen. — 
Technische voorzieningen. 
— Vrijstelling. 2516

Koop. — Korte tijd. — Aard. 2591

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Bevoegdheid. — 
Criterium. 2416

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Bevoegdheid. — 
Subjectief recht t.a.v. een 
bestuurlijke overheid. — 
Voorwaarde. 2416

Machten. — Rechterlijke macht. 
— Bevoegdheid. — Subjec-
tief recht. — Begrip. 2416

Machten. — Scheiding der 
machten. — Collectieve 
schuldenregeling. — Straf-
rechtelijke boete. — Kwijt-
schelding. — Arbeidsrecht-
bank. — Bevoegdheid van de 
rechter. 2447

Machten. — Uitvoerende macht. 
— Personen veroordeeld tot 
een vrijheidsstraf. — Ver-
zoek om een uitgaansver-
gunning of een penitentiair 
verlof. — Bevoegdheid van 
de bestuurlijke overheid. — 
Grenzen. 2416

Mindervaliden. — Tegemoet-
komingen. — Toekenning. 

— Voorwaarden. — Catego-
rieën. — Huishouden. — Be-
wijs. — Gemeenschappelijke 
verblijfplaats. — Vermoe-
den. — Gevolg.  2436

Misdrijf. — Rechtvaardiging en 
verschoning. — Rechtvaar-
diging. — Onoverkomelijke 
dwaling. — Begrip.  2442

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Bur-
gerlijke zaken. — Overeen-
komst. — Bestanddelen. 
— Toestemming. — Gebrek 
in de toestemming. — Dwa-
ling. — Verschoonbaarheid. 
— Beoordeling. — Cassatie-
middel. — Ontvankelijk-
heid. 2573

Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Europees 
aanhoudingsbevel. — Eer-
biediging mensenrechten. 
— Uitvaardigende Staat. 
— Bronnen maken melding 
van overheidspraktijken 
in strijd met de fundamen-
tele rechten. — Betrouw-
baarheid van de bron-
nen. — Beoordeling door  
de feitenrechter. 2398

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Eu-
ropees aanhoudingsbevel. 
— Weigeringsgrond. — Ver-
weer met betrekking tot 
het kennelijk gevaar voor 
de fundamentele rechten. 
— Afdoend karakter om het 
vermoeden van eerbiediging 
door de uitvaardigende lid-
staat van de fundamentele 
rechten te weerleggen. — 
Beoordeling door de feiten-
rechter. — Bevoegdheid van 
het Hof. — Marginale toet-
sing. 2453

Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Onteige-
ning. — Doelstelling.  2352

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Ven-
nootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Naam-
loze vennootschappen. 
— Aandelen. — Overdrachts-
beperking. — Verantwoor-
ding. — Op grond van het 

vennootschapsbelang. — be-
oordeling. — Hof van Cassa-
tie.  2571

Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Voorlo-
pige hechtenis. — Handha-
ving. — Artikel 5.3 EVRM. 
— Redelijke termijn. — 
Overschrijding. — Onder-
zoeksgerecht. — Onaantast-
bare beoordeling. 2331

Onderzoek in strafzaken. — Be-
vel tot aanhouding. — Uit-
voering. — Betreden van 
woning. — Vaststelling van 
misdrijf. 2394

Onderzoek in strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Afluister-
maatregel. — Verlenging. 
— Bijzondere motiverings-
vereisten. — Sanctie.  2548

Onderzoek in strafzaken. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Verwijzingsar-
rest. — Cassatieberoep van 
de inverdenkinggestelde. — 
Ontvankelijkheid. — Voor-
waarden. 2469

Onderzoek in strafzaken. — On-
derzoek van de regelmatig-
heid van de rechtspleging. 
— Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Wijze. 2384

Onderzoek in strafzaken. — 
Opsporingshandelingen. 
— Observatie. — Lucht-
waarnemingen met warm-
tebeeldcamera. — Warmte-
beeldcamera. — Technische 
kenmerken. — Beperkte 
technische mogelijkheden. 
— Gevolg. 2456

Onderzoek in strafzaken. — 
Opsporingsonderzoek. — 
Opsporingshandelingen. 
— Luchtwaarnemingen 
met warmtebeeldcamera. 
— Warmtebeeldcamera. — 
Technische kenmerken. 2456

Onderzoek in strafzaken. — Op-
sporingsonderzoek. — Op-
sporingshandelingen. — Ob-
servatie. — Stelselmatige 
observatie. — Observatie met 
technische hulpmiddelen. — 
Toestel voor het nemen van 
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foto’s. — Technisch hulpmid-
del. — Voorwaarde.  2456

Onderzoek in strafzaken. — Op-
sporingsonderzoek. — Op-
sporingshandelingen. — Ob-
servatie. — Stelselmatige 
observatie. — Observatie 
met technische hulpmidde-
len. — Voorwaarde. — Ern-
stige aanwijzingen omtrent 
de ernst van de strafbare 
feiten. — Draagwijdte. 2456

Onderzoeksgerechten. — Kamer 
van inbeschuldigingstelling. 
— Onderzoek van de regel-
matigheid van de rechtsple-
ging. — Wijze. 2384

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Uitspraak in 
toepassing van artikel 136ter 
Wetboek van Strafvorde-
ring. — Toezicht op het on-
derzoek door de kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Voorwaarden. 2330

Onderzoeksgerechten. — Kamer 
van inbeschuldigingstelling. 
— Verzoek tot opheffing van 
een opsporingshandeling. — 
Beslissing van onbevoegd-
verklaring. — Geschil inzake 
bevoegdheid. — Begrip. 2321

Onderzoeksgerechten. — Op-
schorting van de veroorde-
ling. — Afwijzing van het 
verzoek tot opschorting. 
— Gevolg. — Cassatiebe-
roep. 2470

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Beslissing tot verwijzing. 
— Recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak. — 
Motiveringsplicht. 2469

Onderzoeksgerechten. — Uit-
levering. — Dubbele straf-
baarstelling. — Beoordeling 
door de rechter van de aan-
gezochte Staat. — Omvang. 
— Provocatie vanwege de 
buitenlandse overheid. — 
Niet-ontvankelijkheid in 
België van de strafvordering 
wegens provocatie. — Ge-
volg. 2335

Onderzoeksgerechten. — Voor-
lopige hechtenis. — Handha-
ving. — Redelijke termijn. 
— Overschrijding. — Onaan-
tastbare beoordeling. 2330

Onderzoeksrechter. — Afluis-
termaatregel. — Verlenging. 
— Bijzondere motiverings-
vereisten. — Sanctie.  2549

Onderzoeksrechter. — Bur-
gerlijkepartijstelling bij de 
onderzoeksrechter. — Pro-
ces-verbaal van burgerlij-
kepartijstelling. — Draag-
wijdte. 2384

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Doelstelling. — 
 Beoordeling. 2352

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Gerechtskosten. 
— Onteigeningswet 1962. 
— Herzieningsprocedure. — 
Aard. — Gevolg. — Kosten-
regeling.  2576

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Verwezenlijking 
van een ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan. — Onteigend per-
ceel. — Waardebepaling. — 
Planologische neutraliteit. 
— Draagwijdte.  2352

Openbaar ministerie. — Straf-
zaken. — Hoger beroep. — 
Beslissing die de uitoefe-
ning van de strafvordering 
in het gedrang kan brengen. 
— Beslissing tot onbepaald 
uitstel. — Ontvankelijk-
heid. 2304

Openbaar ministerie. — Straf-
zaken. — Hoger beroep. — 
Beslissing tot onbepaald 
uitstel. — Hoger beroep van 
het openbaar ministerie. 
— Beslissing waarbij het 
hoger beroep ontvankelijk 
wordt verklaard. — Begin-
sel van wapengelijkheid. — 
Gevolg. 2305

Openbaar ministerie. — Straf-
zaken. — Strafvordering. 
— Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Uitspraak in 
toepassing van artikel 136ter 
Wetboek van Strafvorde-
ring. — Toezicht op het on-
derzoek door de kamer van 

inbeschuldigingstelling. 
— Geen aanhangigmaking 
binnen de termijn van zes 
maanden. — Gevolg. 2330

Openbaar ministerie. — Straf-
zaken. — Strafvordering. 
— Verstekvonnis. — Hoger 
beroep van het openbaar 
ministerie. — Verzet van de 
beklaagde tegen de veroor-
deling voor andere telaste-
leggingen. — Ontvankelijk 
verklaard verzet van de be-
klaagde. — Gevolg. 2317

Oplichting. — Poging tot op-
lichting. — Listige kunst-
grepen. — Kunstgrepen aan-
gewend met het oogmerk 
misbruik te maken van ver-
trouwen. — Vordering tot 
ontbinding van een overeen-
komst en terugvordering 
van een bedrag door een van 
de partijen ter vereffening 
van de tussen hen verrichte 
transacties. 2467

Overeenkomst. — Bestanddelen. 
— Oorzaak. — Voorwerp. — 
Geoorloofdheid. — Beoorde-
ling. — Tijdstip. 2587

Overeenkomst. — Bestandde-
len. — Toestemming. — Ge-
brek in de toestemming. 
— Dwaling. — Onverschoon-
bare dwaling. — Begrip. 
— Gevolg. — Vordering tot 
nietigverklaring. 2572

Overeenkomst. — Bestanddelen. 
— Toestemming. — Gebrek 
in de toestemming. — Dwa-
ling. — Verschoonbaarheid. 
— Beoordeling. — Onaan-
tastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Cassa-
tiemiddel. — Ontvankelijk-
heid. 2572

Overeenkomst. — Bestanddelen. 
— Voorwerp. — Oorzaak. — 
Geoorloofdheid. — Beoorde-
ling. — Tijdstip. 2587

Overeenkomst. — Einde. — 
Nietigverklaring. — Gevolg. 
— Grondslag van rechten en 
verplichtingen.  2573

Overeenkomst. — Einde. — 
Nietigverklaring. — Gevolg. 
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— Restitutie van een geld-
som. — Omvang. 2573

Overeenkomst. — Einde. — Nie-
tigverklaring. — Gevolg. — 
Toestand van partijen. 2573

Prejudicieel geschil. — Eu-
ropese Unie. — Gemeen-
schappelijke onderneming. 
— Statuten. — Uitlegging. 
— Gevolg. 2287

Prejudicieel geschil. — Eu-
ropese Unie. — Hof van 
Justitie. — EVO -Verdrag. 
— Arbeidsovereenkomst. — 
Toepasselijk recht. — Ves-
tiging die de werknemer in 
dienst heeft genomen. — 
Draagwijdte. 2523

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk hof. — Hof van 
cassatie. — Verplichting om 
een vraag te stellen. — Ver-
keerde rechtsopvatting. 2352

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk hof. — Preju-
diciële vraag. — Hof van 
Cassatie. — Verplichting. 
— Grenzen. — Vraag die 
uitgaat van een onjuiste 
rechtsopvatting.  2576

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Strafzaken. 
— Buitengewone termijn 
van verzet. — Verjaring van 
de straf. — Belang van de 
verzetdoende veroordeelde. 
— Bestaanbaarheid met de 
artikelen 10 en 11 Grondwet. 
— Verplichting. 2315

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Strafzaken. 
— Misdaad na wanbedrijf. 
— Gecorrectionaliseerde 
misdaad na wanbedrijf. — 
Vaststelling van de staat 
van herhaling. — Artikel 56, 
tweede lid, Strafwetboek. 
— Bestaanbaarheid met de 
artikelen 10 en 11 Grondwet. 
— Hof van Cassatie. — Ver-
plichting. 2545

Prejudicieel geschil. — Leemte 
in de wet. — Stellen van een 
prejudiciële vraag. — Voor-
waarde. 2390

Raad van state. — Afdeling 
bestuursrechtspraak. — 
Bevoegdheid. — Personen 
veroordeeld tot een vrij-
heidsstraf. — Verzoek om 
een uitgaansvergunning 
of een penitentiair ver-
lof. — Bevoegdheid van de 
bestuurlijke overheid. — 
Grenzen. 2416

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Voorlopige 
hechtenis. — Hoger be-
roep. — Kamer van in-
beschuld ig ingste l l ing . 
— Inzage van het dossier. 
— Neerlegging van nieuwe 
stukken. 2561

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Sociale zaken 
(bijzondere regels). — Col-
lectieve schuldenregeling. 
— Strafrechtelijke boete. — 
Kwijtschelding. — Arbeids-
rechtbank. — Bevoegdheid 
van de rechter. 2447

Rechtbanken. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Belgische 
rechtscolleges. — Territori-
ale bevoegdheid. — Misdrijf. 
— Bestanddeel in België ver-
wezenlijkt. — Begrip. 2472

Rechtbanken. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Hof van 
beroep. — Magistraat van 
het hof van beroep. — Lid 
van de kamer van inbe-
schuldigingstelling. — Uit-
spraak in toepassing van 
artikel 136ter Wetboek van 
Strafvordering. — Toezicht 
op het onderzoek door de 
kamer van inbeschuldiging-
stelling. — Zelfde magis-
traat die in dezelfde zaak 
oordeelde over de voorlo-
pige hechtenis. — Wettig-
heid. 2330

Rechten van de mens. — In-
ternationaal verdrag burger-
rechten en politieke rechten. 
— Artikel 14.5. — Recht op 
uitspraak in twee instan-
ties. — Beslissing in eerste 
aanleg. — Hoger beroep. — 
Vernietiging van de beslis-
sing in eerste aanleg. — 
Evocatie. — Uitspraak bij 

wege van nieuwe beslissing. 
— Verenigbaarheid. 2305

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Algemeen. — Eerste Aan-
vullende Protocol. — Arti-
kel 1. — Verenigbaarheid. — 
Artikel 49 Programmawet 
9 juli 2004. 2478

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Allerlei. — Artikel 2 Ze-
vende Aanvullend Protocol 
EVRM. — Recht op beoorde-
ling schuldigverklaring of 
veroordeling door een ho-
ger gerecht. — Beslissing in 
eerste aanleg. — Hoger be-
roep. — Vernietiging van de 
beslissing in eerste aanleg. 
— Evocatie. — Uitspraak bij 
wege van nieuwe beslissing. 
— Verenigbaarheid. 2305

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Allerlei. — Artikelen 1 en 5 
van het Eerste Aanvullend 
Protocol EVRM. — Beslis-
sing over een onderzoeks-
handeling. — Verzoek tot 
opheffing beslag op onroe-
rend goed. — Stilzitten van 
de procureur-generaal. — 
Hoger beroep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. 
— Onmiddellijk cassatiebe-
roep. — Ontvankelijkheid. 
— Bestaanbaarheid. 2321

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 12. — Recht te hu-
wen. — Illegaal verblijvende 
vreemdeling. — Verwijde-
ring van het grondgebied. 
— Trouwplannen in België. 
— Geen intentie om een 
duurzame levensgemeen-
schap tot stand te brengen. 
— Gevolg. 2476

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 13. — Beslissing 
over een onderzoekshande-
ling. — Verzoek tot ophef-
fing beslag op onroerend 
goed. — Stilzitten van de 
procureur-generaal. — Ho-
ger beroep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. 
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— Onmiddellijk cassatiebe-
roep. — Ontvankelijkheid. 
— Bestaanbaarheid. 2321

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 3. — Gevaar voor on-
menselijke of vernederende 
behandelingen. — Beslissing 
van de feitenrechter. — Hof 
van Cassatie. — Constituti-
onele grenzen van zijn op-
dracht. 2398

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 3. — Onmenselijke 
of vernederende behande-
lingen. — Europees aanhou-
dingsbevel. — Eerbiediging 
mensenrechten. — Uitvaar-
digende Staat. — Bronnen 
maken melding van over-
heidspraktijken in strijd 
met de fundamentele rech-
ten. — Betrouwbaarheid van 
de bronnen. — Beoordeling 
door de feitenrechter. 2398

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 3. — Onmenselijke 
of vernederende behande-
lingen. — Europees aanhou-
dingsbevel. — Eerbiediging 
mensenrechten. — Uitvaar-
digende Staat. — Gevaar 
voor onmenselijke of ver-
nederende behandelingen. 
— Bewijs. — Rapporten van 
internationale organisaties. 
— Status van bewijs. 2398

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 5. — Artikel 5.1. 
— Internering. — Tenuit-
voerlegging. — Onaange-
paste verzorging. — On-
rechtmatigheid bij de 
uitvoering van de interne-
ring. — Sanctie. — Geïnter-
neerde die een gevaar voor 
de maatschappij oplevert. 
— Gevolg. 2324

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 5. — Artikel 5.1. 
— Internering. — Tenuit-
voerlegging. — Onaange-
paste verzorging. — On-
rechtmatigheid bij de 
uitvoering van de interne-

ring. — Sanctie. — Geïnter-
neerde die een gevaar voor 
de maatschappij oplevert. 
— Gevolg. 2327

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 5. — Artikel 5.3. — Voor-
lopige hechtenis. — Handha-
ving. — Redelijke termijn. 
— Overschrijding. — Onder-
zoeksgerecht. — Onaantast-
bare beoordeling. 2330

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 5. — Artikel 5.4. 
— Internering. — Tenuit-
voerlegging. — Onaange-
paste verzorging. — On-
rechtmatigheid bij de 
uitvoering van de interne-
ring. — Sanctie. — Geïnter-
neerde die een gevaar voor 
de maatschappij oplevert. 
— Gevolg. 2324

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 5. — Artikel 5.4. 
— Internering. — Tenuit-
voerlegging. — Onaange-
paste verzorging. — On-
rechtmatigheid bij de 
uitvoering van de interne-
ring. — Sanctie. — Geïnter-
neerde die een gevaar voor 
de maatschappij oplevert. 
— Gevolg. 2327

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak. 
— Bewijs. — Onregelmatig 
verkregen bewijs. — Toe-
laatbaarheid. 2473

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak. — 
Strafzaken. — Onderzoeks-
gerechten. — Regeling van 
de rechtspleging. — Beslis-
sing tot verwijzing. — Moti-
veringsplicht. 2469

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Strafzaken. — Redelijke 

termijn. — Algemeen. — 
Duur van de voorlopige 
hechtenis. — Vordering tot 
handhaving van de voorlo-
pige hechtenis gesteund op 
dezelfde feitelijke gegevens. 
— Toepassing. 2330

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. —. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak. 
— Strafzaken. — Onder-
zoeksgerechten. — Redenen 
van het arrest. — Proces-
verbaal opgemaakt door een 
politieagent. 2465

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak. — 
Strafzaken. — Onderzoeks-
gerechten. — Redenen van 
het arrest. — Schriftelijke 
vordering van de procureur-
generaal. — Motiverings-
plicht. 2465

Rechten van verdediging. — 
Strafzaken. — Beslissing die 
de uitoefening van de straf-
vordering in het gedrang kan 
brengen. — Beslissing tot on-
bepaald uitstel. — Hoger be-
roep van het openbaar minis-
terie. — Beslissing waarbij 
het hoger beroep ontvanke-
lijk wordt verklaard. — Be-
ginsel van wapengelijkheid. 
— Gevolg. 2305

Rechterlijke organisatie. — Al-
gemeen. — Grondwettelijke 
vertegenwoordigende mo-
narchie. — Eed. — Voor-
werp. 2601

Rechterlijke organisatie. — Bur-
gerlijke zaken. — Geesteszieke. 
— Vonnis van de vrederechter. 
— Hoger beroep. — Bepa-
ling van de rechtsdag. — Be-
voegdheid. 2421

Rechterlijke organisatie. — 
Strafzaken. — Strafvorde-
ring. — Hof van beroep. — 
Magistraat van het hof van 
beroep. — Lid van de kamer 
van inbeschuldigingstel-
ling. — Uitspraak in toe-
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passing van artikel 136ter 
Wetboek van Strafvorde-
ring. — Toezicht op het on-
derzoek door de kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Zelfde magistraat die in de-
zelfde zaak oordeelde over 
de voorlopige hechtenis. — 
Wettigheid. 2330

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Algemeen rechtsbegin-
sel betreffende de scheiding 
der machten. — Collectieve 
schuldenregeling. — Straf-
rechtelijke boete. — Kwijt-
schelding. — Arbeidsrecht-
bank. — Bevoegdheid van de 
rechter. 2447

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Medewerking proces-
partijen aan de bewijsvoe-
ring. — Bestuur van het 
gemeenschappelijk vermo-
gen. — Bestuurshandeling. 
— Belang van het gezin. — 
Gevolg. 2402

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Onteigening ten algeme-
nen nutte. — Planologische 
neutraliteit.  2352

Rechtsmisbruik. — Faillis-
sement. — Schuldeiser. — 
Vordering tot faillissement 
van de schuldenaar. — Voor-
waarden. — Belang. — On-
evenredigheid Tussen De 
Belangen. — Gevolg. 2580

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Onderzoeks-
gerechten. — Redenen van 
het arrest. — Proces-verbaal 
opgemaakt door een poli-
tieagent. — Recht op een 
eerlijke behandeling van de 
zaak. — Partij. 2464

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Onderzoeks-
gerechten. — Redenen van 
het arrest. — Schriftelijke 
vordering van de procureur-
generaal. — Motiverings-
plicht. — Draagwijdte. 2465

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. 
— Strafzaken (douane en 
accijnzen inbegrepen). — 
Onderzoeksgerechten. — Re-
geling van de rechtspleging. 
— Beslissing tot verwijzing. 
— Recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak. — 
Motiveringsplicht. 2470

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — KB Techni-
sche Eisen Voertuigen. — 
Artikel 55, § 1 zoals gewijzigd 
bij KB van 28 april 2009. — 
Beklaagde. — Schuldigver-
klaring en veroordeling tot 
straf. — Motivering. 2542

Sociale zekerheid. — Algemeen. 
— Werkgevers. — Onver-
schuldigde bijdragen. — Te-
rugvordering. — Verjaring. 
— Aard. 2538

Sociale zekerheid. — Algemeen. 
— Werkgevers. — Onver-
schuldigde bijdragen. — Te-
rugvordering. — Verjaring. 
— Stuiting. — Schulderken-
ning. 2539

Sociale zekerheid. — Algemeen. 
— Werkgevers. — Onver-
schuldigde bijdragen. — Te-
rugvordering. — Verjaring. 
— Stuiting. 2539

Sociale zekerheid. — Zelfstan-
digen. — Bijdragen. — Ven-
noten. — Mandatarissen. 
— Rechtspersonen. — Hoof-
delijkheid. — Invordering. 
— Stuiting. — Ingebreke-
stelling. — Aangetekende 
brief. 2294

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. be-
taling van een meerwaarde. 
— Waals gewest. — Herstel-
vordering. — Vorm. 2396

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. be-
taling van een meerwaarde. 
— Waals gewest. — Uiteen-
lopende herstelvorderingen. 
— Beoordeling door de rech-
ter. — Criteria. 2396

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. beta-
ling van een meerwaarde. — 
Waals gewest. — Wijzen van 
herstel. — Keuze. — Rechter. 
— Wettigheidstoetsing. 2396

Straf. — Algemeen. Straf en 
maatregel. Wettigheid. — Al-
gemeen. — Verstekvonnis. 
— Veroordeling voor be-
paalde telasteleggingen en 
vrijspraak voor andere. — 
Hoger beroep van het open-
baar ministerie. — Verzet 
van de beklaagde. — Verzet-
vonnis. — Bevestiging van 
het verstekvonnis Geen ho-
ger beroep van het openbaar 
ministerie. — Beslissing 
in hoger beroep. — Bijko-
mende veroordeling voor te-
lasteleggingen waarvoor hij 
eerder vrijgesproken was. — 
Zwaardere straf. — Wettig-
heid. 2317

Straf. — Andere straffen. — 
Verbeurdverklaring. — Ver-
mogensvoordelen. — Be-
stemming. 2379

Straf. — Andere straffen. — 
Werkstraf. — Niet uitvoe-
ring. — Beslissing tot uit-
voering van vervangende 
straf. — Verzet. 2390

Straf. — Samenloop. — Alge-
meen. — Verkeersovertre-
dingen en gemeenrechtelijke 
misdrijven. — Toepassing 
van de regels van samen-
loop. — Gevolgen voor de 
vervallenverklaring van het 
recht tot sturen. 2558

Strafuitvoering. — Straf-
uitvoeringsrechtbank. — 
Vraag om elektronisch 
toezicht. — Afstand. — Te-
genstrijdigheid tussen de 
vermeldingen in het vonnis 
en in het proces-verbaal van 
de rechtszitting. — Schen-
ding van artikel 149 van de 
Grondwet. 2344

Strafvordering. — Douane en 
Accijnzen. — Rechtspleging 
voor het Hof van Cassatie. 
— Transactie. — Afsluiten 
en uitvoeren van transactie 
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tijdens de rechtspleging. — 
Gevolg. 2337

Strafvordering. — Feiten ge-
pleegd in België. — Bevoegd-
heid van de Belgische straf-
rechter. — Grondwet. 2473

Strafvordering. — Redelijke 
termijn. — Algemeen. — 
Duur van de voorlopige 
hechtenis. — Vordering tot 
handhaving van de voorlo-
pige hechtenis gesteund op 
dezelfde feitelijke gegevens. 
— Toepassing. 2330

Strafvordering. — Verjaring. 
— Stuiting. — Daad van on-
derzoek of van vervolging. 
— Begrip. 2343

Strafvordering. — Verjaring. 
— Stuiting. — Daad van ver-
volging. — Hoger beroep van 
de burgerlijke partij tegen 
een beschikking tot buiten-
vervolgingstelling. 2554

Strafvordering. — Verjaring. 
— Stuiting. — Nieuwe stui-
tingsgrond. — Verrichten 
van bijkomende onderzoeks-
handelingen. — Toepassing 
in de tijd. 2554

Strafvordering. — Verjaring. — 
Stuiting. — Stuitingsgrond. 
— Verrichten van bijko-
mende onderzoekshandelin-
gen. — Draagwijdte. 2554

Strafvordering. — Witwassen 
in België van onrechtmatig 
in het buitenland verkregen 
gelden. — Bevoegdheid van 
de Belgische strafrechter. — 
Voorwaarde. 2473

Uitlevering. — Uitleverings-
wet 1874. — Passieve uit-
levering. — Dubbele straf-
baarstelling. — Beoordeling 
door de rechter van de aan-
gezochte Staat. — Omvang. 
— Provocatie vanwege de 
buitenlandse overheid. — 
Niet-ontvankelijkheid in 
België van de strafvordering 
wegens provocatie. — Ge-
volg. 2335

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Alge-

meen. — Belang van de ven-
nootschap. — Begrip. 2571

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Naam-
loze vennootschappen. 
— Aandelen. — Overdrachts-
beperking. — Verantwoor-
ding. — Op grond van het 
vennootschapsbelang. — Be-
oordeling. — Aard.  2571

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Ven-
nootschappen onder firma. 
— Uittredende vennoten. 
— Gehoudenheid tegenover 
de schuldeisers. — Gedif-
ferentieerde gehoudenheid. 
— Gevolg. — Faillissement. 
— Curator. — Vorderings-
recht.  2364

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Ven-
nootschappen onder firma. 
— Vennoten. — Hoofdelijke 
aansprakelijkheid. — Ver-
bintenissen van de vennoot-
schap. — Ontstaan voor hun 
toetreding.  2363

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Ven-
nootschappen onder firma. 
— vennoten. — Overdracht 
van deelneming. — Hoof-
delijke aansprakelijkheid. 
— Verbintenissen van de 
vennootschap. — Tijdstip. — 
Ontstaan voor de overdracht 
van deelneming.  2363

Verbintenis. — Natuurlijke 
verbintenis. — Wijziging in 
een burgerrechtelijke verbin-
tenis. — Voorwaarden. 2592

Verbintenis. — Verjaarde 
schuld. — Betaling door de 
schuldenaar. — Natuurlijke 
verbintenis. — Erkenning 
door de schuldenaar. — 
Dwang. — Gevolg. 2592

Verbintenis. — Verjaring van 
het recht om in rechte op te 
treden. — Gevolg. 2592

Verjaring. — Algemeen. — So-
ciale Zekerheid. — Werkge-
vers. — Onverschuldigde bij-
dragen. — Terugvordering. 
— Verjaring. — Aard. 2538

Verjaring. — Algemeen. — 
Werkgevers. — Onverschul-
digde bijdragen. — Terug-
vordering. — Verjaring. 
— Stuiting. — Schulderken-
ning. 2539

Verjaring. — Algemeen. — 
Werkgevers. — Onverschul-
digde bijdragen. — Terug-
vordering. — Verjaring. 
— Stuiting. 2539

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Algemeen. — Verbin-
tenis. — Verjaarde schuld. 
— Betaling door de schulde-
naar. — Natuurlijke verbin-
tenis. — Erkenning door de 
schuldenaar. — Dwang. — 
Gevolg. 2592

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Algemeen. — Verbin-
tenis. — Verjaring van het 
recht om in rechte op te tre-
den. — Gevolg. 2592

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Algemeen. — Verza-
king. — Bewijslast. 2592

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Stuiting. — Sociale 
zekerheid. — Zelfstandigen. 
— Bijdragen. — Vennoten. 
— Mandatarissen. — Rechts-
personen. — Hoofdelijkheid. 
— Invordering. — Ingebre-
kestelling. — Aangetekende 
brief. 8

Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Schor-
sing. — Artikel 24 (oud) 
Voorafgaande Titel Wet-
boek van Strafvordering. 
— Veroordelende beslissing 
in eerste aanleg. — Hoger 
beroep van het openbaar 
ministerie. — Hoger beroep 
tegen beklaagden die eerst 
hoger beroep instelden. — 
Gelijktijdig hoger beroep 
tegen een verstek latende 
beklaagde die geen hoger 
beroep instelde. — Doel. — 
Gevolg 2450

Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Stuiting. 
— Daad van onderzoek of van 
vervolging. — Begrip. 2343
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Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Stuiting. 
— Daad van vervolging. — 
Hoger beroep van de bur-
gerlijke partij tegen een 
beschikking tot buitenver-
volgingstelling. 2554

Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Stuiting. 
— Nieuwe stuitingsgrond. — 
Verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen. — 
Toepassing in de tijd. 2554

Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Stuiting. 
— Stuitingsgrond. — Ver-
richten van bijkomende 
onderzoekshandelingen. — 
Draagwijdte. 2554

Veroordeling met uitstel en 
opschorting van de veroorde-
ling. — Gewone opschorting. 
— Onderzoeksgerecht. — Af-
wijzing van het verzoek tot 
opschorting. — Gevolg. — 
Cassatieberoep. 2470

Veroordeling met uitstel en 
opschorting van de veroor-
deling. — Gewone opschor-
ting. — Weigering. — Rede-
nen. 2379

Vervoer. — Goederenvervoer. 
— Landvervoer. Wegver-
voer. — KB Technische Ei-
sen Voertuigen. — Artikel 
55, § 1 zoals gewijzigd bij 
KB van 28 april 2009. — Be-
klaagde. — Schuldigver-
klaring en veroordeling tot 
straf. — Motivering. 2542

Vervoer. — Goederenvervoer. 
— Landvervoer. Wegver-
voer. — KB Technische Ei-
sen Voertuigen. — Artikel 
55, § 1 zoals gewijzigd bij KB 
van 28 april 2009. — Werking 
in de tijd. — Gevolg. 2542

Verzekering. — W.A.M.-verze-
kering. — Geen verzekering. 
— Straf. — Minder dan twee 
jaar houder van een rijbewijs 
B. — Verval van het recht 
tot sturen. — Verplicht ka-
rakter. — Duur. 2558

Verzekering. — W.A.M.-verze-
kering. — Geen verzekering. 
— Straf. — Verval van het 

recht tot sturen. — Toepas-
sing van de wetgeving over 
de politie van het wegver-
keer. 2558

Verzet. — Strafzaken. — Bui-
tengewone termijn van ver-
zet. — Al dan niet verjaring 
van de straf. — Belang van 
de verzetdoende veroor-
deelde. — Onderscheid in be-
handeling. — Gevolg. 2315

Verzet. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Verstek-
vonnis. — Hoger beroep van 
het openbaar ministerie te-
gen de vrijspraak voor een 
telastelegging. — Verzet van 
de beklaagde tegen de ver-
oordeling voor andere telas-
teleggingen. — Ontvankelijk 
verklaard verzet van de be-
klaagde. — Gevolg. 2317

Verzet. — Veroordeling bij 
verstek onder bepaalde 
identiteit. — Verzet aange-
tekend onder die identiteit. 
— Werkelijke identiteit. — 
Gevolg. 2382

Vonnissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Algemeen. 
— Hervatting van het ge-
ding. — Overlijden. — Ken-
nisgeving. — Gevolg. — 
Voorwaarde. 2378

Vonnissen en arresten. — Straf-
zaken. — Strafvordering. 
— Redenen. — Strafuitvoe-
ringsrechtbank. — Vraag om 
elektronisch toezicht. — Af-
stand. — Tegenstrijdigheid 
tussen de vermeldingen in 
het vonnis en in het proces-
verbaal van de rechtszitting. 
— Schending van artikel 149 
van de Grondwet. 2344

Voorlopige hechtenis. — Al-
lerlei. — Kamer van inbe-
schuldigingstelling. — Uit-
spraak in toepassing van 
artikel 136ter Wetboek van 
Strafvordering. — Toezicht 
op het onderzoek door de 
kamer van inbeschuldiging-
stelling. — Openbaar minis-
terie. — Geen aanhangigma-
king binnen de termijn van 
zes maanden. — Gevolg. 2330

Voorlopige hechtenis. — Be-
vel tot aanhouding. — Uit-
voering. — Betreden van 
woning. — Vaststelling van 
misdrijf. 2394

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Artikel 5.3 EVRM. 
— Redelijke termijn. — 
Overschrijding. — Onder-
zoeksgerecht. — Onaantast-
bare beoordeling. 2330

Voorlopige hechtenis. — Ho-
ger beroep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. 
— Inzage van het dossier. 
— Neerlegging van nieuwe 
stukken. — Eerbiediging 
van het recht van verdedi-
ging. 2561

Vordering in rechte. — Belang. 
— Begrip. 2585

Vordering in rechte. — Bur-
gerlijke zaken. — Faillis-
sement. — Curator. — Vor-
deringsrecht. — Tegen een 
derde die heeft in te staan 
voor de schulden van de 
gefailleerde. — Voorwaar-
den. — Gehoudenheid tegen 
alle schuldeisers. — Toepas-
singsgebied.  2364

Vordering in rechte. — Bur-
gerlijke zaken. — Faillisse-
ment. — Curator. — Vorde-
ringsrecht. — Vennootschap 
onder firma. — Uittredende 
vennoten. — Gedifferenti-
eerde gehoudenheid. — Ge-
volg.  2364

Vordering in rechte. — Eerste 
aanleg. — Geen vordering. 
— Hoger beroep –Vordering. 
— Ontvankelijkheid.  2354

Vordering in rechte. — Hoe-
danigheid. — Afstamming. 
— Rechtspleging tot be-
twisting van vaderschap. — 
Dagvaarding niet tegen de 
niet- ontvoogde minderja-
rige gericht. — Regularisa-
tie. 2588

Vordering in rechte. — Schuldei-
ser. — Vordering Tot Faillis-
sement Van De Schuldenaar. 
— Voorwaarden. — Belang. 
— Onevenredigheid Tussen 
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De Belangen. — Gevolg. — 
Rechtsmisbruik.  2580

Vreemdelingen. — Illegaal 
verblijvende vreemdeling. 
— Verwijdering van het 
grondgebied. — Trouwplan-
nen in België. — Geen inten-
tie om een duurzame levens-
gemeenschap tot stand te 
brengen. — Gevolg. 2476

Wegverkeer. — Allerlei. — KB 
Technische Eisen Voertui-
gen. — Artikel 55, § 1 zoals 
gewijzigd bij KB van 28 april 
2009. — Beklaagde. — Schul-
digverklaring en veroorde-
ling tot straf. — Motive-
ring. 2542

Wegverkeer. — Allerlei. — KB 
Technische Eisen Voertui-
gen. — Artikel 55, § 1 zoals 
gewijzigd bij KB van 28 april 
2009. — Werking in de tijd. 
— Gevolg.  2541

Wegverkeer. — Wegverkeers-
reglement van 01-12-1975. 
— Reglementsbepalingen. 
— Artikel 8. — Artikel 8.3, 
tweede lid. — Kwijtraken 
van de controle over zijn 
voertuig. — Foutief karak-
ter. 2341

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 39. — Samenloop van 
misdrijven. — Gevolgen voor 
de vervallenverklaring van 
het recht tot sturen. 2558

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Werking 
in de tijd en in de ruimte. 
— Toepassing van de straf-
wet in de tijd. — Strafwet. 
— Beginsel van de terugwer-
kende kracht van de gunsti-
ger strafwet. — Toepassing 
met terugwerkende kracht. 
— Begrip. 2339

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Werking 
in de tijd en in de ruimte. — 
Werking in de tijd. — Straf-
rechtspleging. — Verjaring 
van de strafvordering. — 
Wet waarbij een nieuwe 
stuitingsgrond wordt inge-
voerd. 2554
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