
 

ARRESTEN VAN HET 

HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 2009 / NR. 6 – 7 – 8 

 

 

 

 

MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR DE LEDEN  

VAN HET HOF VAN CASSATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRESTEN JUNI - JULI – AUGUSTUS 2009 

NRS 364 TOT 465 

  



Nr. 364 - 2.6.09 HOF VAN CASSATIE 1533 

Nr. 364

2° KAMER - 2 juni 2009

1º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - TOEPASSINGSGEBIED - RATIONE PERSONAE - 
RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN - ARTIKEL 479, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET

2º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - TOEPASSINGSGEBIED - RATIONE PERSONAE - 
ARTIKEL 479, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN

1º Artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering schendt de artikelen 10 en 11 van de  
Grondwet niet, in zoverre het de raadsheer in sociale zaken niet beoogt1. (Artt. 10 en 11, 
Gw. 1994; Art. 479, Sv.)

2º Artikel 479, van het Wetboek van Strafvordering beoogt de raadsheer in sociale zaken 
niet. (Art. 479, Sv.)

(J. T. B.)

ARREST

(AR P.07.1823.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 14 november 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Bij arrest van 18 maart 2008 heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld aan 

het Grondwettelijk Hof waarop dit geantwoord heeft bij arrest nr.44/2009 van 11 
maart 2009. 

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel
1. Het middel bedoelt schending aan te voeren van artikel 479 Wetboek van 

Strafvordering en de artikelen 10 en 11 Grondwet: het regime van artikel 479 
Wetboek van Strafvordering dient ook toegepast te worden op de raadsheer in 
sociale zaken. 

2. In zijn arrest nr.44/2009 van 11 maart 2009 zegt het Grondwettelijk Hof in 
antwoord op de hem door het Hof gestelde prejudiciële vraag voor recht: “Arti-
kel  479  van  het  Wetboek  van  Strafvordering  schendt  de  artikelen  10  en  11 
Grondwet niet, in zoverre het de raadsheer in sociale zaken niet beoogt”. 

Eisers middel faalt naar recht.

1 Gw. H., nr 44/2009, 11 maart 2009, BS, 27.04.2009, kolom 33148; Zie: Cass., 18 maart 2008, AR 
P.07.1823.N, AC, 2008, nr 188.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

2 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. J. Vercraeye, Antwerpen, M. Souidi, Antwerpen, Ch. Van Buggenhout, 
Brussel en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 365

2° KAMER - 2 juni 2009

1º CHEQUE - CHEQUE ZONDER DAGTEKENING - CHEQUE UITGESCHREVEN IN EEN VERVANGEN 
MUNTEENHEID - UITGIFTE ZONDER VOORAFGAAND, TOEREIKEND EN BESCHIKBAAR FONDS - 
CHEQUEWET 1 MAART 1961 - TOEPASSING

2º CHEQUE - ARTIKEL 61, CHEQUEWET 1 MAART 1961 - UITGIFTE - VOLTREKKING VAN HET 
MISDRIJF

1º Ook al vermeldt de cheque de te betalen som in een munteenheid die vervangen is door  
een andere, naar dewelke die som evenwel kan worden omgerekend, en ook al is de  
cheque niet  gedateerd, toch valt  de uitgifte ervan, zonder voorafgaand, toereikend en 
beschikbaar fonds onder de strafbepaling van artikel 61 Chequewet1. 

2º Het misdrijf van de uitgifte van cheque zonder dekking is voltrokken vanaf het ogenblik  
dat de cheque aan de rechthebbende is overhandigd of in omloop is gebracht, ook al is  
hij niet gedateerd en al wordt hij niet of pas later ter betaling aangeboden2 3. (Art. 61, 1°, 
Chequewet)

(V.)

ARREST

(AR P.09.0019.N)

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

sel, correctionele kamer, van 2 december 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

1 Zie: Cass., 5 mei 1982, AC., 1981-1982, nr 523. 
2 Ibid.
3 Zie: Cass., 15 maart 1988, AR 1678, AC, 1987-1988, nr 441.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
5. Het middel voert, in verband met de zaak I, schending aan van de artikelen 

1, 2° en 5°, 2, 29, 36bis en 61, 1°, Chequewet: ten eerste had het bestreden arrest 
moeten oordelen dat de in de periode van 15 februari 2002 tot 1 oktober 2002 
uitgegeven cheque ten bedrage van 200.000 frank, dit  is  een sedert  1 januari 
2002 ongeldige dan wel onbestaande munteenheid, cheque die bovendien geen 
dagtekening bevat, geen cheque kon zijn als bedoeld in de chequewet; ten twee-
de had het bestreden arrest moeten oordelen dat omwille van het feit dat de che-
que niet gedateerd was, er geen sprake kan zijn van enige aanbiedingstermijn.

6. Ook al vermeldt de cheque de te betalen som in een munteenheid die ver-
vangen is door een andere naar de welke die som evenwel kan worden omgere-
kend, en ook al is de cheque niet gedateerd, toch valt de uitgifte ervan, zonder 
voorafgaand, toereikend en beschikbaar fonds onder de strafbepaling van artikel 
61 Chequewet. 

Anderzijds is het misdrijf van de uitgifte van cheque zonder dekking, ook al is 
hij niet gedateerd, voltrokken vanaf het ogenblik dat hij aan de rechthebbende is 
overhandigd of anders in omloop is gebracht, ook al wordt hij niet of pas later ter 
betaling aangeboden. 

Het middel faalt naar recht.
(...)

2 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. G. Van Deyck, Mechelen en T. De Hertogh, Mechelen.

Nr. 366

2° KAMER - 2 juni 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - WETTIGHEIDSBEGINSEL - STRAFZAKEN - STRAFWET - VEREISTE - LATERE 
STRAFWET DIE DE OP EEN GEVAL VAN TOEPASSING ZIJNDE STRAFWET ONNAUWKEURIG 
HERFORMULEERT - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15 - 
WETTIGHEIDSBEGINSEL - STRAFZAKEN - STRAFWET - VEREISTE - LATERE STRAFWET DIE DE OP 
EEN GEVAL VAN TOEPASSING ZIJNDE STRAFWET ONNAUWKEURIG HERFORMULEERT - GEVOLG

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 14 - 
WETTIGHEIDSBEGINSEL - STRAFZAKEN - STRAFWET - VEREISTE - LATERE STRAFWET DIE DE OP 
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EEN GEVAL VAN TOEPASSING ZIJNDE STRAFWET ONNAUWKEURIG HERFORMULEERT - GEVOLG

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - LEGALITEITSBEGINSEL - WETTIGHEIDSBEGINSEL 
- STRAFZAKEN - STRAFWET - VEREISTE - LATERE STRAFWET DIE DE OP EEN GEVAL VAN 
TOEPASSING ZIJNDE STRAFWET ONNAUWKEURIG HERFORMULEERT - GEVOLG

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - STRAFWET - WETTIGHEIDSBEGINSEL - VEREISTE - LATERE STRAFWET DIE DE OP 
EEN GEVAL VAN TOEPASSING ZIJNDE STRAFWET ONNAUWKEURIG HERFORMULEERT - GEVOLG

6º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - WETTIGHEIDSBEGINSEL - VEREISTE - 
LATERE STRAFWET DIE DE OP EEN GEVAL VAN TOEPASSING ZIJNDE STRAFWET ONNAUWKEURIG 
HERFORMULEERT - GEVOLG

1º, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° Het wettigheidbeginsel in strafzaken, dat vereist dat de strafwet  
wordt geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop 
hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is, wordt niet  
miskend enkel  doordat  op  het  ogenblik  van de uitspraak  een latere  wet  de  strafwet  
onnauwkeurig heeft geherformuleerd1. (Art. 7.1, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 15.1, 
I.V.B.P.R.; Art. 14, Gw. 1994)

(DEKEYSER  burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid , e.a. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG 
INSPECTEUR)

ARREST

(AR P.09.0071.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 12 december 2008.
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

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

middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...) 
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 12 en 14 Grondwet, in ver-

band gelezen met artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR, alsmede miskenning van 
het legaliteitsbeginsel: de interpretatie dat landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied te aanzien is als "kwetsbaar gebied" in de zin van artikel 146, vierde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999 zodat ook na de wetswijziging bij decreet van 4 juni 
2003 de instandhouding van de wederrechtelijke handelingen, werken of wijzi-

1 Zie: Cass., 25 nov. 1997, AR P.96.1187.N, AC, 1997, nr 504; Cass., 15 juni 2004, AR P.04.0358.N, 
AC, 2004, nr 324; Cass., 9 nov. 2004, AR P.04.0849.N, AC, 2004, nr 539
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gingen in dergelijk gebied krachtens artikel 146, derde lid, van vermeld decreet 
verder strafbaar blijft, voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid, duide-
lijkheid en voorspelbaarheid waaraan strafwetten moeten voldoen; het  middel 
verzoekt om dienaangaande een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwette-
lijk Hof.

7. Het wettigheidsbeginsel in strafzaken vereist dat de strafwet wordt geformu-
leerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij 
een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is. Het 
wettigheidsbeginsel wordt evenwel niet miskend enkel doordat op het ogenblik 
van de uitspraak een latere wet de strafwet onnauwkeurig heeft geherformuleerd.

8. De appelrechters oordelen: "Vooreerst moet worden opgemerkt dat het te 
last gelegde in stand houden betrekking heeft op periodes die niet verder gaan 
dan 5 mei 2003, waarin de bepalingen [van artikel 7] van het decreet van 2 juni 
2003 [houdende opheffing van de strafbaarheid van de instandhouding, behou-
dens in ruimtelijk kwetsbare gebieden] vanzelfsprekend niet van kracht waren en 
het in stand houden strafbaar was afgezien van het gebied waarin de werken wa-
ren gelegen. De [eisers] konden zich ten tijde van de te last gelegde instandhou-
ding terdege rekenschap geven van het strafbaar karakter ervan."

9. Uit die motivering blijkt dat de aangevoerde miskenning van het wettig-
heidsbeginsel enkel de toepassing betreft van een latere wet; zij is irrelevant voor 
de toepassing van de strafwet zoals die bestond ten tijde dat de eisers de hen ten 
laste gestelde feiten van instandhouding pleegden.

Die motivering die niet wordt bekritiseerd, volstaat om de bewezenverklaring 
van de telastlegging van instandhouding te verantwoorden.

Het middel kan bijgevolg niet tot cassatie leiden, en is niet ontvankelijk.
10. De niet-ontvankelijkheid is niet ontleend aan normen die zelf het onder-

werp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag. Deze 
vraag hoeft dan ook niet te worden gesteld.

(...) 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

2 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. B. Van Dorpe, Kortrijk, A. Van Eeckhout, Kortrijk, V. Van Nimmen, Kort-
rijk en Geinger.
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Nr. 367

2° KAMER - 2 juni 2009

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — ALLERLEI - BESLISSING 
BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DE BESCHIKKING TOT INTERNERING - HOGER BEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - BESLISSING 
BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DE BESCHIKKING TOT INTERNERING - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - COMMISSIE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DE BESCHIKKING 
TOT INTERNERING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - HOGE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DE 
BESCHIKKING TOT INTERNERING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

5º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — BEVOEGDHEID - BEZOEK VAN DE 
PLAATS VAN DE INTERNERING - DOEL

1º,  2°,  3° en 4° Tegen de beslissingen van de commissie en de Hoge Commissie tot  
bescherming  van  de  maatschappij  betreffende  de  tenuitvoerleggingen  van  de 
beschikkingen tot internering staat geen hoger beroep of cassatieberoep open1. (Artt. 14 
tot 17, Wet Bescherming Maatschappij 1964)

5º Het door artikel 18, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij bedoelde plaatsbezoek 
beoogt de mogelijkheid voor de commissie om zich te gaan vergewissen van de toestand  
van de geïnterneerde, zulks met het oog op een eventuele invrijheidstelling; dit  heeft  
niets uitstaande met een controle op de opsluitingomstandigheden van de geïnterneerde.  
(Art. 18, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij 1964)

(S.)

ARREST

(AR P.09.0586.N)

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

bescherming van de maatschappij van 26 maart 2009. 
De eiser voert in een memorie drie middelen aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

1 Zie: Cass., 6 sept. 1983, AR 8217, AC, 1983-1984, nr 7; Cass., 13 sept. 1983, AR 8241, AC, 1983-
1984, nr 23 met noot B.J.B.; Cass., 2 okt. 1984, AR 9113, AC, 1984-1985, nr 84; Cass., 2 juni 2009, 
AR P.09.0735.N, AC, 2009, nr.368.
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II. VOORGAANDE RECHTSPLEGING
De eiser werd in de jaren 1991 tot 1999 tot verschillende hoofdgevangenis- en 

vervangende gevangenisstraffen veroordeeld. Bij besluit van de minister van Jus-
titie van 7 november 2000 bij toepassing van artikel 21 Wet Bescherming Maat-
schappij werd eisers internering gelast. De eiser is thans opgesloten in de psychi-
atrische afdeling van de gevangenis te Turnhout.

Laatst vroeg de eiser de commissie tot bescherming van de maatschappij bij de 
gevangenis te Antwerpen vrijstelling of halve vrijheid, terwijl eisers raadsman 
verzocht om diens onmiddellijke overbrenging naar een gepaste psychiatrische 
instelling (high, mid of low security) voor de verdere uitvoering van de interne-
ringsmaatregel. Op 24 februari 2009 besliste de commissie: "Behoud te Turn-
hout."

Eisers raadsman stelde hoger beroep in tegen de beslissing "waardoor het ver-
zoek tot invrijheidstelling van [de eiser] werd afgewezen". 

Bij de hoge commissie vorderde hij in conclusie:
- eisers onmiddellijke overbrenging te bevelen naar een gepaste psychiatrische 

instelling voor de verdere uitvoering van diens internering;
- indien nodig, alvorens recht te doen, een plaatsbezoek te bevelen in de psy-

chiatrische afdeling van de gevangenis te Turnhout;
- indien nodig aan het Grondwettelijk Hof twee prejudiciële vragen te stellen 

betreffende de Wet Bescherming Maatschappij. 
De thans bestreden beslissing van de Hoge Commissie verklaart eisers hoger 

beroep ontvankelijk maar ongegrond. 
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zoverre het eisers opsluitingom-

standigheden betreft 
1. De artikelen 14 tot 17 Wet Bescherming Maatschappij regelen de tenuit-

voerleggingen van de beschikkingen tot internering. 
De beslissingen die de commissie  tot  bescherming van de maatschappij ter 

zake neemt zijn slechts uitvoeringsbeslissingen. 
Tegen dergelijke beslissing van de commissie staat geen hoger beroep of cas-

satieberoep open. 
2. De artikelen 18 tot 20bis Wet Bescherming Maatschappij regelen de invrij-

heidstelling van de geïnterneerden. 
Artikel 18, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij draagt de commissie op 

zich op de hoogte te houden van de toestand van de geïnterneerde. Met het oog 
daarop kan de commissie zich naar de plaats van de internering begeven of deze 
taak aan een van haar leden opdragen. 

Artikel 19bis en 19ter Wet Bescherming Maatschappij regelen respectievelijk 
het hoger beroep tegen de beslissing van de commissie en het cassatieberoep te-
gen de beslissing van de hoge commissie. 
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3. In zoverre het door eisers raadsman ingestelde cassatieberoep betrekking 
heeft op het behoud van de eiser in de psychiatrische afdeling van de gevangenis 
te Turnhout, is het niet ontvankelijk. 

Middelen 
4.  Het door artikel 18,  eerste lid,  Wet Bescherming Maatschappij bedoelde 

plaatsbezoek beoogt de mogelijkheid voor de commissie om zich te gaan verge-
wissen van de toestand van de geïnterneerde, zulks met het oog op een eventuele 
invrijheidstelling. Het heeft niets uitstaande met een controle op de opsluitings-
omstandigheden van de geïnterneerde. De wet erkent de geïnterneerde of zijn 
raadsman evenmin het recht om een bezoek op de plaats van internering te vor-
deren. 

5.  Niettegenstaande  artikel  18,  eerste  lid,  Wet  Bescherming  Maatschappij 
voorkomt onder de artikelen betreffende de invrijheidstelling van de geïnterneer-
de, voert eisers eerste middel deze wetsbepaling aan in verband met zijn opslui-
tingsomstandigheden. Ook voor het overige betreffen eisers middelen alleen die 
opsluitingsomstandigheden. 

Ze zijn niet ontvankelijk. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing betreffende de invrijheidstelling
6. 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.

2 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P. Verpoorten, Turnhout.

Nr. 368

2° KAMER - 2 juni 2009

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — ALLERLEI - BESLISSING WAARBIJ DE 
PLAATSING VAN DE GEÏNTERNEERDE IN EEN PRIVÉ-INRICHTING WORDT GELAST OF GEWEIGERD - 
AARD - GEVOLG

2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - BESLISSING 
WAARBIJ DE PLAATSING VAN DE GEÏNTERNEERDE IN EEN PRIVÉ-INRICHTING WORDT GELAST OF 
GEWEIGERD - AARD - GEVOLG

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - COMMISSIE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING WAARBIJ DE PLAATSING VAN DE GEÏNTERNEERDE IN EEN 
PRIVÉ-INRICHTING WORDT GELAST OF GEWEIGERD - AARD - GEVOLG
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4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - HOGE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING WAARBIJ DE PLAATSING VAN DE 
GEÏNTERNEERDE IN EEN PRIVÉ-INRICHTING WORDT GELAST OF GEWEIGERD - AARD - GEVOLG

1º, 2°, 3° en 4° De beslissingen van de commissie en de Hoge Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij waarbij de plaatsing van de geïnterneerde in een privé-inrichting  
wordt gelast of geweigerd, maken slechts een uitvoeringsmodaliteit van de internering uit  
en zijn derhalve niet vatbaar voor hoger beroep of cassatieberoep1.  (Artt. 14, eerste en 
tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij 1964; Artt. 19bis,  eerste en tweede lid, en 
19ter, Wet Bescherming Maatschappij 1964)

(C.)

ARREST

(AR P.09.0735.N)

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

bescherming van de maatschappij van 26 maart 2009.
De eiser voert in een memorie drie middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De bestreden beslissing verklaart het hoger beroep van de eiser tegen de be-

roepen beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij, bij ap-
pelconclusie beperkt tot de beschikking die zijn verzoek tot onmiddellijke over-
brenging  naar  een  gepaste  privé-instelling  afwijst,  ontvankelijk  maar  niet-ge-
grond. 

2. Krachtens artikel 19bis, eerste en tweede lid, Wet Bescherming Maatschap-
pij kan de advocaat van de geïnterneerde tegen de beslissing tot afwijzing van 
het verzoek om invrijheidstelling, binnen vijftien dagen na de kennisgeving van 
die beslissing, hoger beroep instellen bij de Hoge Commissie tot bescherming 
van de maatschappij.

Krachtens artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij kan alleen door de ad-
vocaat van de geïnterneerde cassatieberoep worden ingesteld tegen een door de 
Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij genomen beslissing die 
de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling van de geïnter-
neerde bevestigt of die het verzet van de procureur des Konings tegen de beslis-
sing tot invrijheidstelling van de geïnterneerde gegrond verklaart.

Artikel 14, eerste en tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij bepaalt: "De 

1 Zie: Cass., 6 sept. 1983, AR 8217, AC, 1983-1984, nr 7; Cass., 13 sept. 1983, AR 8241, AC, 1983-
1984, nr 23 met noot B.J.B.; Cass., 2 okt. 1984, AR 9113, AC, 1984-1985, nr 84; Cass., 2 juni 2009, 
AR P.09.0586.N, AC, 2009, nr.367.
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internering vindt plaats in een inrichting aangewezen door de commissie tot be-
scherming van de maatschappij.

Zij wordt gekozen uit de inrichtingen georganiseerd door de regering. De com-
missie kan evenwel, om therapeutische redenen en bij speciaal met redenen om-
klede beslissing, de plaatsing en bewaring gelasten in een inrichting die daarvoor 
geschikt is uit het oogpunt van veiligheid en verzorging."

3.  Uit  die  bepalingen volgt  dat  de beslissing van de commissie waarbij  de 
plaatsing van de geïnterneerde in een privé-inrichting wordt gelast of geweigerd, 
slechts een uitvoeringsmodaliteit  van de internering uitmaakt en derhalve niet 
vatbaar is voor hoger beroep en cassatieberoep.

In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op eisers verzoek 
tot onmiddellijke overbrenging naar een gepaste privé-instelling, is het niet ont-
vankelijk.

Middelen
4. De middelen die enkel een beslissing betreffen waartegen geen rechtsmiddel 

openstaat en geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het cassatiebe-
roep, behoeven geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de invrijheidstelling
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

2 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. P. Verpoorten, Turnhout.

Nr. 369

2° KAMER - 2 juni 2009

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN EEN ZAAK AAN EEN RECHTSCOLLEGE DAT DE ZAAK REEDS HEEFT 
BESLECHT - ONTVANKELIJKHEID

Het verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechtscollege dat de zaak reeds heeft  
beslecht is kennelijk niet ontvankelijk. (Artt. 542 en 545, Sv.)

(G.)

ARREST

(AR P.09.0787.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het verzoek strekt tot onttrekking van de zaak aan de commissie tot bescher-
ming van de maatschappij verbonden aan de hulpgevangenis te Leuven.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de stukken blijkt dat de verzoeker in hoger beroep is gekomen van de be-

slissing van de commissie  tot  bescherming van de maatschappij  van 2 maart 
2009.

Het verzoek strekt tot onttrekking van een zaak aan een rechtscollege dat de 
zaak reeds heeft beslecht.

Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.

2 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. P. 
Verpoorten, Turnhout.

Nr. 370

2° KAMER - 3 juni 2009

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - TEGENSTRIJDIGHEID VAN DE REDENEN - BEGRIP - BEWEZEN FEITEN - VERKLARING - 
STRAFRECHTELIJKE OMSCHRIJVING - ZELFDE, NIET BEWEZEN VERKLAARDE FEITEN - GELIJKTIJDIGE 
BESLISSING - ANDERE STRAFRECHTELIJKE OMSCHRIJVING - WIL VAN DE RECHTER

2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID - BESTRAFFING - 
ALGEMENE BEPALING - BIJZONDERE BEPALING - TOEPASSING

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID - 
GEMEENRECHTELIJKE VALSHEID - BEGRIP - FISCALE VALSHEID - BEGRIP

4º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
VOORWAARDEN - ONHERROEPELIJKE BESLISSING

5º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID - DUUR VAN HET 
MISDRIJF - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - DUUR VAN HET MISDRIJF - VOORWAARDEN - 
VERJARING - STRAFVORDERING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER - 
GRENZEN

6º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
AANVANG - VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
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7º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - GRENZEN 
- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - DUUR VAN HET 
MISDRIJF

8º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BEGRIP - BELASTING OVER DE 
TOEGEVOEGDE WAARDE - FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN FISCALE VALSHEID - BEGRIP

9º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - FISCAAL STRAFRECHT - 
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BEGRIP - FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN FISCALE 
VALSHEID - BEGRIP

10º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - FICTIEVE 
FACTUREN - AFTREKPOSTEN - GELDEN - VERMOGENSVOORDELEN - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING BIJ EQUIVALENT

11º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING BIJ EQUIVALENT - TOEPASSING

1º Ofschoon het tegenstrijdig is om tegelijkertijd dezelfde feiten bewezen te verklaren onder  
de ene strafrechtelijke omschrijving en niet  bewezen onder een andere, kan de grief  
inzake tegenstrijdigheid worden afgewezen wanneer de redengeving van de beslissing  
geen enkele twijfel  laat bestaan over de wil  van de rechter om de vervolgde persoon 
uitsluitend voor één kwalificatie te veroordelen, zodat de anders omschreven feiten op 
kennelijk overtollige wijze niet bewezen worden verklaard. (Art. 149, Gw. 1994)

2º  Wanneer  de  wetgever,  in  een  bijzondere  bepaling,  afwijkt  van  de  bestraffing  van  
valsheid  in  geschriften,  die  in  algemene  bewoordingen  in  het  Sw.  is  bepaald,  is  
doorgaans  die  bijzondere  bepaling  van  toepassing,  met  uitsluiting  van  alle  overige 
bepalingen. (Art. 196, Sw.; Art. 73bis, W.B.T.W.)

3º De gemeenrechtelijke valsheid is algemeen een misdrijf  tegen de openbare trouw en 
impliceert de mogelijkheid van schade en het hanteren van ruimere technieken dan de 
fiscale valsheid. (Art. 196, Sw.; Art. 73bis, W.B.T.W.)

4º  Het  gezag  van  gewijsde  in  strafzaken  gaat  ervan  uit  dat  het  gewijsde  uit  een  
onherroepelijke beslissing blijkt1.  (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde 
in strafzaken)

5º , 6° en 7° Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens valsheid en gebruik van het  
valse stuk, begint de verjaring van de strafvordering ten aanzien van beide misdrijven 
eerst te lopen vanaf het laatste gebruik, dat voortduurt, zelfs zonder nieuw feit van de 
dader en zonder dat hij opnieuw handelt, zolang het door hem beoogde doel niet volledig 
is bereikt en de beginhandeling zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg blijft hebben 
dat hij ervan verwachtte; de rechter moet in feite beoordelen waarin een dergelijk gebruik 
bestaat en wat de duur ervan is, maar het Hof gaat na of de bestreden beslissing het  
begrip gebruik van valse stukken niet miskent, door te onderzoeken of de rechter uit de  
aldus op onaantastbare wijze vastgestelde gegevens, naar recht heeft kunnen afleiden 
dat het gebruik de door de vervalser gewenste uitwerking bleef hebben2.  (Artt. 196 en 
197, Sw.)

8º en 9° Terwijl artikel 196 Sw. ertoe strekt het vertrouwen van het publiek in geschriften te  
beschermen, beoogt artikel  73bis BTW-Wetboek geen bescherming van de openbare 
trouw  maar  de  specifieke  bestraffing  van  het  valse  stuk  dat  tot  doel  heeft  de  
belastingadministratie  te misleiden met  het  oog op de berekening  van de voormelde 
belasting, de betaling ervan te vermijden of de verplichting daartoe uit te stellen; daaruit  

1 Zie Cass., 16 juni 2004, AR P.04.0281.F, AC, 2004, nr 333. 
2 Zie Cass., 21 mei 2008, AR P.07.1710.F, Pas., 2008, nr 307, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH, 
inz. p. 1249 en 1250
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volgt dat het gebruik van dat valse belastingstuk voortduurt tijdens het fiscale geschil,  
wanneer het geen louter verweermiddel is maar ertoe strekt het oogmerk zelf van de  
valsheid te verwezenlijken3. (Artt. 196 en 197, Sw.; Art. 73bis, W.B.T.W.)

10º De gelden verkregen met in aftrek gebrachte fictieve facturen, zijn vermogensvoordelen  
die bij equivalent kunnen worden verbeurd verklaard. (Artt. 42, 3° en 43bis, Sw.)

11º  De  verbeurdverklaring  bij  equivalent  slaat  alleen  op  een  geldbedrag  en  niet  op  
aandelen van een vennootschap. (Artt. 42, 3°, en 43bis, tweede lid, Sw.)

(K. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1732.F)

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

sel, correctionele kamer, van 21 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de 

eiser ingestelde strafvordering
Eerste middel
Ofschoon het tegenstrijdig is om tegelijkertijd dezelfde feiten bewezen te ver-

klaren onder de ene strafrechtelijke omschrijving en niet bewezen onder een an-
dere, kan de grief inzake tegenstrijdigheid worden afgewezen wanneer de reden-
geving van de beslissing geen enkele twijfel laat bestaan over de wil van de rech-
ter om de vervolgde persoon uitsluitend voor één kwalificatie te veroordelen, zo-
dat  de anders omschreven feiten op kennelijk  overtollige  wijze niet  bewezen 
worden verklaard.

Met overneming van de redenen van de eerste rechter, stelt het arrest vast dat 
het openbaar ministerie de feiten van de telastleggingen A en B tegelijkertijd als 
gemeenrechtelijke valsheid en als fiscale valsheid heeft omschreven en dat die 
feiten beide misdrijven konden opleveren, maar beslist het dat niet is bewezen 
dat de eiser de bedoeling zou hebben gehad om anderen dan de belastingadmini-
stratie te misleiden.

Wanneer de wetgever, in een bijzondere bepaling, afwijkt van de straf op vals-
heid in geschriften, die in algemene bewoordingen in artikel 196 Strafwetboek is 
bepaald, is doorgaans die bijzondere bepaling van toepassing, met uitsluiting van 
alle overige bepalingen.

Op grond van de voormelde overweging van het arrest sluiten de appelrechters 

3 Zie Cass., 13 juni 2006, AR P.06.0306.N, AC, 2006, nr 327; Cass., 21 mei 2008, AR P.07.1710.F, 
Pas., 2008, nr 307, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH.



1546 HOF VAN CASSATIE 3.6.09 - Nr. 370 

dus de toepassing uit van de gemeenrechtelijke valsheid, die over het algemeen 
een misdrijf is tegen de openbare trouw en die, zoals het te dezen is omschreven, 
de mogelijkheid van schade met zich meebrengt en ruimere technieken impli-
ceert dan de fiscale valsheid.

Daaruit volgt dat het hof van beroep, door de eiser alleen te veroordelen we-
gens overtredingen van artikel 73bis btw-Wetboek, niet in de aangevoerde tegen-
strijdigheid is vervallen door de telastleggingen A.1 tot A.11 niet bewezen te 
verklaren, maar aan de feiten die het bewezen verklaarde hun enige echte straf-
rechtelijke omschrijving heeft gegeven, door zich te voegen naar de voormelde 
regel van het specifieke karakter van de valsheid.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Voor het overige voert het middel aan dat het gezag van gewijsde is miskend 

omdat het bestreden arrest de eiser wegens fiscale valsheid veroordeelt, na hem 
te hebben vrijgesproken van een telastlegging van valsheid in geschriften die de-
zelfde feiten betreft.

Vermits de toepassing van dat algemeen rechtsbeginsel inhoudt dat het gewijs-
de uit een onherroepelijke beslissing blijkt, faalt het middel wat dat betreft naar 
recht.

Tweede middel
De verwijzing naar het procédé om de belasting over de toegevoegde waarde 

te ontwijken en de vermelding, in de omschrijving van de valse facturen, dat de 
belasting niet aan de Schatkist werd betaald maar wel werd afgetrokken door de 
vennootschappen waaraan de facturen waren geadresseerd, tonen voldoende dui-
delijk aan dat het gebruik van valse stukken, niettegenstaande het gebruik van 
het voegwoord "of", in de vervolging was begrepen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens valsheid en gebruik van het 

valse stuk, begint de verjaring van de strafvordering ten aanzien van beide mis-
drijven  eerst  te  lopen  vanaf  het  laatste  gebruik,  dat  voortduurt,  zelfs  zonder 
nieuw feit van de dader en zonder dat hij opnieuw handelt, zolang het door hem 
beoogde doel niet volledig is bereikt en de beginhandeling, zonder verzet van 
zijn kant, het nuttig gevolg blijft hebben dat hij ervan verwachtte. De rechter 
moet in feite oordelen waarin een dergelijk gebruik bestaat en wat de duur ervan 
is, maar het Hof gaat na of de bestreden beslissing het begrip gebruik van valse 
stukken niet miskent, door te onderzoeken of de rechter uit de aldus op onaan-
tastbare wijze vastgestelde gegevens, naar recht heeft kunnen afleiden dat het ge-
bruik de door de vervalser gewenste uitwerking bleef hebben.

Terwijl artikel 196 Strafwetboek ertoe strekt het vertrouwen van het publiek in 
geschriften te beschermen, beoogt artikel 73bis btw-Wetboek niet de bescher-
ming van de openbare trouw, maar de specifieke bestraffing van het valse stuk 
dat tot doel heeft de belastingadministratie te misleiden met het oog op de bere-
kening van de voormelde belasting, deze te ontwijken of de verplichting tot beta-
ling ervan uit te stellen. Daaruit volgt dat het gebruik van dat valse belastingstuk 
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voortduurt tijdens het fiscale geschil, wanneer het geen louter verweermiddel is 
maar ertoe strekt het oogmerk zelf van de valsheid te verwezenlijken.

Het arrest beslist om de verjaringstermijn te berekenen vanaf het laatste nuttig 
gevolg dat de valse facturen uitsluitend ten aanzien van de belastingadministratie 
hebben gehad, en stelt vast dat een voorziening in belastingzaken hangend is. Bij 
gebrek aan een conclusie die het bestaan van dat bezwaarschrift betwist, dienden 
de appelrechters noch de indiener noch het oogmerk ervan te preciseren. Zij om-
kleden aldus hun beslissing dat, voor de feiten die de eiser ten laste zijn gelegd, 
de verjaring van de strafvordering niet was ingetreden, regelmatig met redenen 
en verantwoorden haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde middel
Met bevestiging van het beroepen vonnis, spreekt het arrest tegen de eiser en 

de beide medebeklaagden, op grond van de als oplichting omschreven telastleg-
ging C, de verbeurdverklaring uit bij equivalent van het bedrag van 28.016.779, 
70 euro "met inbegrip van de aandelen van de vennootschap Agha", omdat de 
voormelde aandelen op het ogenblik van de huiszoekingen in de kluis lagen van 
één van de vennootschappen van de eiser en het bezit ervan ondubbelzinnig was.

Het middel voert enerzijds aan dat deze straf niet naar recht verantwoord is 
omdat zij gestoeld is op een telastlegging die, hoewel zij als misdrijf wordt om-
schreven in de artikelen 45, §1, 73 en 73bis btw-Wetboek, niet de overgang van 
gelden naar de beklaagden beoogt, maar de onrechtmatige en bedrieglijke aftrek 
van de belasting door een vennootschap die niet in de zaak is.

Het arrest veroordeelt de eiser als mededader van de aftrekken die verricht zijn 
met behulp van fictieve facturen, door de vennootschap waarvan hij één van de 
bestuurders was.

De aldus verkregen gelden zijn vermogensvoordelen die het hof van beroep 
bijgevolg, met toepassing van de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek, bij equi-
valent verbeurd kon verklaren.

De door de eiser aangevoerde omstandigheid dat de vennootschap zèlf niet 
werd vervolgd, ontneemt aan de bekritiseerde verbeurdverklaring niet de wette-
lijke grondslag waarop zij steunt.

Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen.
Het middel voert anderzijds aan dat de bevolen verbeurdverklaring bij equiva-

lent, met toepassing van de artikelen 42, 3°, en 43bis, tweede lid, Strafwetboek, 
slechts op een geldbedrag kan slaan

In zoverre het arrest de verbeurdverklaring bij equivalent beveelt van de aan-
delen van de vennootschap Agha, is het middel gegrond.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de 
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eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het tegen de eiser de verbeurdverkla-

ring bij equivalent beveelt van de aandelen van de vennootschap Agha.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in viervijfde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat 

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

3 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en De Bruyn. 

Nr. 371

2° KAMER - 3 juni 2009

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - MISDRIJF - KWALIFICATIE - 
WIJZIGING - BURGERLIJKE PARTIJ - CONCLUSIE

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - MOTIVERING IN RECHTE - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE - 
HERSTEL

1º Om de kwalificatie van het misdrijf  te wijzigen moet de rechter de kennisgeving niet  
herhalen die dienaangaande reeds aan de beklaagde is gedaan via de conclusie van een 
burgerlijke partij waarin dergelijke wijziging wordt voorgesteld. (Algemeen rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging)

2º Wanneer de strafrechter alleen nog over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak moet 
doen,  beslist  hij  regelmatig over de aansprakelijkheid van de beklaagde, wanneer hij  
artikel  1382  B.W.  vermeldt  en  de  bestanddelen  van  het  misdrijf  waaruit  hij  voor  de 
beklaagde de fout  afleidt  die de schade,  waarvan het  herstel  wordt  gevorderd,  heeft  
veroorzaakt1. (Art. 149, Gw. 1994; Artt. 195 en 211, Sv.)

(Z. T. SAINT-HONORE DIFFUSION nv)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0212.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie  Cass.,  21  okt.  1992,  AR  9783,  AC,  1991-1992,  nr  677;  Zie  Cass.,  17  okt.  2001,  AR 
P.01.0807.F, AC, 2001, nr 550; Zie Cass., 23 mei 2007, AR P.07.0405.F, AC, 2007, nr 268.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-
sel, correctionele kamer, van 16 januari 2009.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
De eiser, die aanvankelijk wordt vervolgd wegens huisdiefstal, verwijt de ap-

pelrechters, op het hoger beroep van de verweerster alleen, de feiten met de kwa-
lificatie misbruik van vertrouwen bewezen te verklaren zonder dat zij hem heb-
ben verzocht zich op dat punt te verdedigen.

Het arrest doet echter vervolgens uitspraak op de conclusie van de burgerlijke 
partij, waarin het geadieerde rechtscollege verzocht werd een dergelijke kwalifi-
catie in aanmerking te nemen, zodat de eiser over de aldus omschreven feiten 
verweer heeft kunnen voeren.

Om de kwalificatie te wijzigen moet de rechter de kennisgeving niet herhalen 
die dienaangaande reeds aan de beklaagde is gedaan via de conclusie van een 
burgerlijke partij waarin dergelijke wijziging wordt voorgesteld.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser verwijt de appelrechters dat zij hem veroordelen tot herstel van de 

schade door het misdrijf misbruik van vertrouwen, zonder dat zij in het arrest de 
wettelijke bepalingen vermelden die deze feiten strafbaar stellen.

Artikel 195 Wetboek van Strafvordering, dat door artikel 211 van hetzelfde 
wetboek van toepassing is verklaard op het hof van beroep, legt alleen de vonnis-
sen en arresten die op de strafvordering zijn gewezen, de verplichting op de wet-
telijke bepalingen te vermelden die de bestanddelen van het misdrijf omschrijven 
en die welke de straf bepalen.

Wanneer  de strafrechter  alleen nog over  de burgerlijke rechtsvordering uit-
spraak moet doen, beslist hij regelmatig over de aansprakelijkheid van de be-
klaagde, wanneer hij de bestanddelen van het misdrijf vermeldt waaruit hij de 
fout afleidt die de schade, waarvan het herstel wordt gevorderd, heeft veroor-
zaakt.

Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
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h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advoca-
ten: mrs. M.-F. Dubuffet, Brussel en J. Vossen, Brussel. 

Nr. 372

2° KAMER - 3 juni 2009

UITLEVERING - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - VOORWAARDEN - NON-
DISCRIMINATIECLAUSULE - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - EXEQUATUR - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP DE VOORWAARDEN - GEGEVENS IN CONCRETO

Uitlevering kan niet worden toegestaan wanneer er ernstige redenen bestaan om aan te  
nemen dat  het  verzoek gedaan is  met  de bedoeling een persoon te vervolgen of  te  
straffen op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke gezindheid, dan wel  
dat de positie van de betrokkene om één van deze redenen ongunstig dreigt te worden  
beïnvloed; het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat weigert om de door  
het buitenlands rechtscollege tegen een dergelijke persoon uitgevaardigde bevelen tot  
aanhouding  met  het  oog  op  uitlevering  uitvoerbaar  te  verklaren,  verantwoordt  zijn  
beslissing  naar  recht  wanneer  het  op  grond van concrete  gegevens  oordeelt  dat  er  
ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat de toestand van de persoon om wiens  
uitlevering  wordt  verzocht,  ongunstig  dreigt  te  worden  beïnvloed  door  zijn  politieke 
overtuiging1. (Art. 2bis, eerste lid, Uitleveringswet 1874)

(PROCUREUR - GENERAAL te Luik T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0691.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 april 2009, op verwijzing gewezen in-
gevolge het arrest van het Hof van 14 januari 2009.

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee midde-
len aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser betoogt dat het arrest gebrekkig is gemotiveerd en artikel 2bis, eerste 

lid, van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen schendt.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, 

dat niet toepasselijk is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake uit-
levering, faalt het naar recht.

In zoverre het middel aanvoert dat het arrest alleen gegrond is op een veroor-

1 Zie Cass., 29 juli 2008, AR P.08.0985.F, AC, 2008, nr 427
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deling van Turkije door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, mist het 
feitelijke grondslag.

Krachtens het voormelde artikel 2bis, eerste lid, kan uitlevering niet worden 
toegestaan wanneer er ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat het verzoek 
gedaan is met de bedoeling een persoon te vervolgen of te straffen op grond van 
zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke gezindheid, dan wel dat de positie 
van de betrokkene om één van deze redenen ongunstig dreigt te worden beïn-
vloed.

Deze bepaling legt een algemene uitleveringsvoorwaarde op. Het behoort tot 
de controlebevoegdheid van de onderzoeksgerechten om na te gaan of die voor-
waarde is vervuld.

Om dat te kunnen nagaan, dienen zij zich dus op zijn minst ervan te vergewis-
sen of er geen ernstige en duidelijke reden is waaruit de onmogelijkheid blijkt 
om aan de voormelde voorwaarde te voldoen.

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten beoordeelt die al dan niet 
een dergelijke reden kunnen uitmaken, gaat het Hof van Cassatie na of hij uit 
zijn vaststellingen naar recht de gevolgtrekking heeft kunnen maken die hij eruit 
afleidt.

Het arrest oordeelt dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de positie 
van de eiser, om wiens uitlevering is verzocht, ongunstig dreigt te worden beïn-
vloed door zijn politieke overtuiging, op grond dat

- het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Turkije op 26 februari 2008 
heeft veroordeeld wegens schending van artikel 3 van het Verdrag tot Bescher-
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, wegens onop-
gehelderde mishandelingen door de ordestrijdkrachten van iemand die dicht bij 
de Koerdische Arbeiderspartij P.K.K. staat;

- volgens recente verslagen van de "Organisation suisse d'aide aux réfugiés" en 
Amnesty international, de personen die ervan verdacht worden steun te verlenen 
aan de strijders van de P.K.K., bijzonder blootgesteld zijn aan foltering en mis-
handeling;

- de verweerder sympathisant of strijder is van de P.K.K., die door de Turkse 
overheid  als  een  criminele  gewapende  terroristische  organisatie  wordt  be-
schouwd;

- een persoon van Koerdische afkomst die naar Zwitserland is gevlucht, en 
volgens wie de verweerder deelgenomen heeft aan de feiten die aan de basis van 
het uitleveringsverzoek liggen, zegt te zijn gefolterd en mishandeld;

- voor de folteringen die de verweerder heeft ondergaan en de verwonding die 
hij zegt te hebben opgelopen terwijl hij Koerdische landgenoten te hulp snelde, 
een deskundigenverslag is opgemaakt dat besluit dat de vaststellingen van de 
wetsdokter met deze feiten verenigbaar zijn, zowel wat de verwondingen als wat 
de datering ervan betreft.

Op grond van deze overwegingen hebben de appelrechters naar recht kunnen 
weigeren de aanhoudingsbevelen uitvoerbaar te verklaren die het hof van assisen 
te Diyarbakir, met het oog op uitlevering, tegen de eiser had uitgevaardigd.
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Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

3 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caat: mr. O. Stein, Brussel. 

Nr. 373

2° KAMER - 3 juni 2009

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - PROCES-VERBAAL 
VAN VERHOOR - GEGEVENS - INVERDENKINGGESTELDE INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID DAT 
TEGEN HEM EEN BEVEL TOT AANHOUDING KAN WORDEN UITGEVAARDIGD - TIJDSTIP

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - 
INVERDENKINGGESTELDE - ONDERVRAGING - AFSLUITING - ONMIDDELLIJK GETEKEND BEVEL TOT 
AANHOUDING - RECHT VAN VERDEDIGING

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING - INVERDENKINGGESTELDE - ONDERVRAGING - AFSLUITING - ONMIDDELLIJK 
GETEKEND BEVEL TOT AANHOUDING

1º  De  onderzoeksrechter  moet  de  inverdenkinggestelde  meedelen  dat  tegen  hem een  
bevel tot aanhouding kan worden uitgevaardigd; indien dat vormvereiste bij de aanvang  
van  het  verhoor  is  vervuld,  blijft  het  de  procedure  volgen  en  dient  het  niet  na  de 
inverdenkingstelling  te  worden  herhaald1.  (Art.  16,  §2,  tweede  lid,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

2º en 3° Uit de omstandigheid dat het bevel tot aanhouding onmiddellijk na het afsluiten  
van het verhoor werd getekend, terwijl de inverdenkinggestelde overeenkomstig de wet  
werd ingelicht en gehoord, kan geen miskenning van het recht van verdediging worden 
afgeleid. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(Y.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0821.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 3 maart 2004, AR P.04.0268.F, AC, 2004, nr 120. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 mei 2009.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 16, §2, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet, moet de onder-

zoeksrechter, alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte mee-
delen dat tegen hem een dergelijk bevel kan worden uitgevaardigd en moet hij 
hem in zijn opmerkingen ter zake horen.

Uit de omstandigheid dat een onderzoeksrechter de verdachte in verdenking 
heeft gesteld na hem te hebben meegedeeld dat een bevel tot aanhouding kon 
worden uitgevaardigd, volgt niet dat de aldus gegeven voorafgaande waarschu-
wing niet meer voldoet aan wat in het voormelde artikel 16, §2, tweede lid, is be-
paald. Het vormvereiste dat bij de aanvang van het verhoor is vervuld blijft de 
procedure volgen en dient bijgevolg niet na de inverdenkingstelling te worden 
herhaald.

Uit het proces-verbaal van verhoor van de onderzoeksmagistraat blijkt dat:
- de eiser over zijn identiteit en eventueel gerechtelijk verleden werd onder-

vraagd;
- hij vervolgens ervan werd verwittigd dat de procureur des Konings tegen 

hem een bevel tot aanhouding wegens moord had gevorderd;
- hij, na over zijn rechten te zijn geïnformeerd, over de feiten werd verhoord;
- de onderzoeksrechter hem, na afloop van het verhoor, in verdenking heeft ge-

steld wegens moord, met vermelding van de aanwijzingen van schuld die in aan-
merking kunnen worden genomen;

- de eiser, na zich hierover te hebben uitgelaten, over het tegen hem gevorder-
de bevel tot aanhouding werd ondervraagd;

- de eiser, in antwoord op die vragen, met name gepreciseerd heeft dat, zolang 
hij in de gevangenis verbleef, zijn vriend gebruik mocht maken van zijn voer-
tuig, maar hem zijn nummerplaten diende terug te geven.

Het proces-verbaal bewijst dus dat de eiser van in het begin ervan werd verwit-
tigd dat tegen hem een bevel tot aanhouding kon worden uitgevaardigd en dat 
hij, toen hij speciaal daarover werd ondervraagd, opmerkingen heeft geformu-
leerd over met name de gevolgen van de eventuele vrijheidsberoving, voor zijn 
toestand.

De aangevoerde wettelijke bepaling werd aldus nageleefd.
Voor het overige kan geen miskenning van het recht van verdediging worden 

afgeleid uit het feit dat het bevel onmiddellijk na het afsluiten van het verhoor 
werd getekend, vermits de inverdenkinggestelde overeenkomstig de wet werd in-
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gelicht en gehoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

3 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Codt, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Leclercq,  procureur-generaal  –  Advocaten: mrs.Y. 
Can, Neufchâteau en D. Carly, Brussel. 

Nr. 374

1° KAMER - 4 juni 2009

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VRIJSTELLINGEN - 
INTRACOMMUNAUTAIRE UITVOER, INVOER, LEVERINGEN EN VERWERVINGEN, ALSOOK INTERNATIONAAL 
VERVOER - GOEDEREN, VERZONDEN OF VERVOERD BUITEN BELGIË MAAR BINNEN DE GEMEENSCHAP 
- BEWIJS

2º GERECHTSKOSTEN — BELASTINGZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VRIJSTELLINGEN - 
INTRACOMMUNAUTAIRE UITVOER, INVOER, LEVERINGEN EN VERWERVINGEN, ALSOOK INTERNATIONAAL 
VERVOER - GOEDEREN, VERZONDEN OF VERVOERD BUITEN BELGIË MAAR BINNEN DE GEMEENSCHAP 
- BEWIJS - SAMENWERKING - GEBREK - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - MAXIMUMBEDRAGEN

1º Het arrest dat beslist dat het inschrijvingsbewijs dat de verkoopfactuur en de stukken 
betreffende  de  identiteit  van  de  koper  van  het  voertuig  vervolledigt,  samen  met  die  
stukken  een  geheel  van  met  elkaar  overeenstemmende  documenten  vormt  waaruit  
ontegensprekelijk blijkt dat het litigieuze voertuig buiten België is vervoerd naar een land 
van de Gemeenschap, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de belastingplichtige  
het  bewijs  levert  dat  bij  artikel  3,  eerste  lid,  van het  koninklijk  besluit  nr  52  van 29 
december 1992 vereist is opdat hij in aanmerking zou kunnen komen voor de vrijstelling,  
bedoeld in artikel 39bis, eerste lid, 1°, BTW.-wetboek (Art. 39bis, eerste lid, 1°, W.B.T.W.; 
Art. 3, eerste lid, K.B. nr 52 van 29 dec. 1992)

2º Het arrest dat beslist dat de verweerster de eiser terecht verwijt dat hij niet op loyale  
wijze heeft meegewerkt aan de bewijsvoering en dat hij voor het hof van beroep volhardt  
in een houding die reeds door de eerste rechter was gelaakt, verantwoordt naar recht de  
beslissing waarbij de eiser tot de maximale rechtsplegingsvergoeding wordt veroordeeld.  
(Art. 1022, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. D&D ASSOCIATION nv)

ARREST (vertaling)
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(AR F.08.0088.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2008 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 39bis, inzonderheid eerste lid, 1°, van het Wetboek van de belastingen over de 

toegevoegde waarde;
- de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992 betreffende 

de vrijstellingen betreffende intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee 
gelijkgestelde  handelingen,  alsook  betreffende  intracommunautaire  verwervingen  van 
goederen op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde.

Aangevochten beslissing
Het arrest stelt de volgende feiten vast:
"1. (De verweerster) heeft op 5 maart 2001 een voertuig van het merk Dodge, type Du-

rango, bouwjaar 2000, chassisnr 1B4HS28Z8YF141156 verkocht aan de nvba Dicar, een 
vennootschap naar Luxemburgs recht. De overeengekomen prijs bedroeg 1.220.000 frank 
of 30.243,01 euro.

De vennootschap naar Luxemburgs recht, waarvan de statuten in het Duits door (de 
verweerster) zijn overgelegd, heeft het voertuig ingeschreven op 7 maart 2001. Ook het 
bewijs van inschrijving in het Groothertogdom wordt door (de verweerster) overgelegd. 
Uit dat stuk blijkt dat het voertuig voordien in een 'ander land' ingeschreven was.

2.De boekhouding van (de verweerster) werd op 7 en 8 april 2003 gecontroleerd in het 
administratiekantoor dat de boekhouding deed. Op 15 oktober 2003 werd een proces-ver-
baal van regularisatie opgemaakt.

De administratie meldt daarin kennis te hebben genomen van:
de verkoopfactuur betreffende het litigieuze voertuig die geen melding maakt van het 

identificatienummer van de Luxemburgse belastingplichtige 'aan wie de goederen werden 
geleverd' (sic);

een kopie, in het Duits, van de statuten van de nvba Dicar;
'het bewijs van de geldigheid van het btw-nummer van de nvba Dicar'; zij voegt hieraan 

evenwel toe dat 'dienaangaande tevens moet worden opgemerkt dat de factuur niet het op 
het overgelegde stuk voorkomende btw-nummer vermeldt maar wel een nummer dat met 
de hand is doorgehaald', wat niet wordt betwist;

'een kopie van de Luxemburgse inschrijvingskaart voor dat voertuig'. Daaraan voegt ze 
evenwel onmiddellijk toe dat dit  stuk weliswaar in aanmerking kan worden genomen, 
'maar op zich alleen niet het geheel van met elkaar overeenstemmende stukken oplevert 
waaruit het bestaan van een intracommunautair vervoer blijkt'".

Het arrest vernietigt ten dele het door de eiser op 24 oktober 2003 tegen de verweerster 
uitgevaardigde dwangbevel op grond dat de verweerster de vrijstelling, bedoeld in artikel 
39bis, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ge-
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noot voor de wagen van het merk Dodge Durango die zij, blijkens de factuur van 5 maart 
2001, verkocht heeft aan Dicar, een vennootschap naar Luxemburgs recht. 

De motivering van het arrest luidt als volgt:
"3. Om de vrijstelling te verwerpen baseert (de eiser) zich op een bijzonder strikte toe-

passing van artikel 39bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
en van het koninklijk uitvoeringsbesluit nr. 52 van 29 december 1992. Hij voert immers 
aan dat (de verweerster) het bewijs niet heeft geleverd dat het voertuig buiten België is 
verzonden of vervoerd, aangezien zij  niet  'een geheel van gebruikelijke en met elkaar 
overeenstemmende handelspapieren' overlegt.

4. Zoals de eerste rechter op oordeelkundige wijze heeft opgemerkt betwist (de eiser) 
niet dat het litigieuze voertuig reeds op woensdag 7 maart 2001 (en niet op maandag 7 
maart 2002) in het Groothertogdom Luxemburg is ingeschreven op naam van de koper, de 
nvba naar Luxemburgs recht Dicar.

Dat inschrijvingsbewijs dat de verkoopfactuur en de stukken betreffende de identiteit 
van de koper van het litigieuze voertuig vervolledigt (statuten van de Luxemburgse ven-
nootschap en haar btw-nummer in het Groothertogdom Luxemburg) vormt samen met 
deze een geheel  van met  elkaar  overeenstemmende stukken waaruit  ontegensprekelijk 
blijkt dat genoemd voertuig buiten België is vervoerd naar een land van de Gemeenschap.

Bijgevolg heeft de eerste rechter terecht het verzet tegen het litigieuze dwangbevel op 
dat punt gegrond verklaard".

Het arrest beslist aldus in substantie dat de door de verweerster overgelegde stukken, 
namelijk het bewijs van inschrijving van het litigieuze voertuig, de verkoopfactuur voor 
dat voertuig alsook de statuten en het nummer waaronder Dicar (de kopende vennoot-
schap) ingeschreven is bij de belasting over de toegevoegde waarde in het Groothertog-
dom Luxemburg, een geheel van met elkaar overeenstemmende stukken vormen waaruit 
ontegensprekelijk blijkt dat dit voertuig buiten België is vervoerd naar een land van de 
Gemeenschap".

Aldus beslist het arrest dat de verweerster haar bewijsplicht is nagekomen overeenkom-
stig artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992.

Grieven
1. Artikel 131 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffen-

de  het  gemeenschappelijk  stelsel  van  belasting  over  de  toegevoegde  waarde  luidt  als 
volgt: "De in de hoofdstukken 2 tot en met 9 geregelde vrijstellingen zijn van toepassing 
onverminderd andere communautaire bepalingen en onder de voorwaarden die de lidsta-
ten stellen om een juiste en eenvoudige toepassing van deze vrijstellingen te verzekeren 
en elke vorm van fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen".

Artikel 138, punt I, van dezelfde richtlijn (voordien artikel 28 quater, titel A, punt a) 
van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de har-
monisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk 
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag), dat omgezet is in 
artikel 39bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde luidt  als 
volgt: "De lidstaten verlenen vrijstelling voor de levering van goederen, door of voor re-
kening van de verkoper of de afnemer verzonden of vervoerd naar een plaats buiten hun 
respectieve grondgebied, maar binnen de Gemeenschap welke wordt verricht voor een an-
dere belastingplichtige of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon die als zodanig 
optreedt in een andere lidstaat dan de lidstaat van vertrek van de verzending of het ver-
voer van de goederen".

Volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen, zijn de vrijstellingen, bedoeld in de zesde richtlijn 1977/388/EG (thans vervangen 
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door richtlijn 2006/112/EG), zelfstandige begrippen van het gemeenschapsrecht en dienen 
ze derhalve te worden teruggeplaatst in de algemene context van het gemeenschappelijk 
stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde dat door de zesde richtlijn is inge-
voerd (zie onder meer de arresten van 26 maart 1987, Commissie/Nederland 235/85, Rec., 
p. 1471, punt 18; van 5 juni 1997, S.D.C., C-2/95/, Rec., p. 3017, punt 21; van 10 septem-
ber 2002, Kügler, C-141/00, Rec., p. 6833, punt 25 en van 16 september 2004, Cimber 
Air, voornoemd, punt 23).

Dat stelsel berust met name op het beginsel volgens hetwelk de belasting over de toege-
voegde waarde geheven wordt op elke dienstverrichting en op elke levering van goederen, 
die onder bezwarende titel door een belastingplichtige worden verricht.

Aldus kent de zesde richtlijn 77/388/EG, zoals zij werd gewijzigd door de richtlijn 95/7 
de btw een zeer ruime werkingssfeer toe die alle economische activiteiten van een fabri-
kant, handelaar of dienstverrichter omvat (zie onder meer de arresten van 15 juni 1989, 
Stichting Uitvoering Financiële Acties, 348/87, punt 10; van 6 juli 2006, Kittel en Recolta 
Recycling, C-439/04, en C-440/04 punt 40, en van 14 december 2006, V.D.P. Dental La-
boratory NV, C-401/05, punt 22).

Aangezien die vrijstellingen afwijkingen zijn van het algemene beginsel dat btw wordt 
geheven op elke levering van een goed of dienst die door een belastingplichtige onder be-
zwarende titel wordt verricht, dienen de vrijstellingen van de zesde richtlijn strikt te wor-
den uitgelegd (zie, in die zin, de arresten van 16 september 2004, Cimber Air, C-382/02, 
punt 25; van 1 december 2005, Ygeia, C-394/04 en C-395/04, punt 15; van 9 februari 
2006, Stichting Kinderopvang Enschede, C-415/04, punt 13; van 8 juni 2006, L.u.P., C-
106/05, punt 24; van 14 september 2006, elmeka, C-181-04 tot C 183-04, punt 20, en van 
14 december 2006, V.D.P. Dental Laboratory NV, C-401/05, punt 23).

2. Het intracommunautair stelsel is ingevoerd na de opheffing van de grenzen tussen de 
lidstaten van de Gemeenschap en was bedoeld om het goederenverkeer tussen de lidstaten 
te vergemakkelijken. Vanuit zuiver fiscaal oogpunt was het nodig de bewegingen van de 
goederen te kunnen volgen opdat iedere lidstaat te allen tijde zou weten welke goederen 
zich op zijn grondgebied bevinden en die staat aldus, zo nodig, belasting zou kunnen hef-
fen op de verrichtingen van de als zodanig optredende belastingplichtigen.

Artikel 39bis van het Wetboek van de belastingen over de toegevoegde waarde, dat ar-
tikel 138, punt I, van richtlijn 2006/112/EG omzet in nationaal recht, onderwerpt de vrij-
stelling van de belasting aan twee voorwaarden:

- de goederen moeten verzonden of vervoerd zijn buiten de lidstaat van vertrek en be-
stemd zijn voor een andere lidstaat;

- de levering moet worden verricht voor een andere belastingplichtige, of voor een niet-
belastingplichtige rechtspersoon, die als zodanig optreedt in een andere lidstaat dan die 
van vertrek van de verzending of het vervoer van de goederen.

De voorwaarde dat er voor het bewijs van het vervoer of de verzending naar een andere 
lidstaat een geheel van met elkaar overeenstemmende stukken nodig is volgt uit de artike-
len 1 en 3 van het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992, dat genomen is ter uit-
voering van de artikelen 39bis en 40, §1°, b),van het BTW-wetboek.

De artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992 voegen 
geen enkele bijkomende voorwaarde toe aan artikel 39bis van het Wetboek van de belas-
ting over de toegevoegde waarde, terwijl artikel 3 van dat koninklijk besluit slechts een 
regelmatige maatregel is ter uitvoering van de wet (Brussel, 6e kamer, 29 juni 2006, in 
zake Ets Hermand tegen de Belgische Staat).

Het staat derhalve aan de belastingplichtige die zich op de vrijstelling van artikel 39bis 
van het BTW-wetboek beroept, te bewijzen dat de voorwaarden voor de toepassing van 
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voormeld artikel 39bis en van de artikelen 1 en 3 van het bovenvermelde koninklijk be-
sluit nr. 52 van 29 december 1992 strikt vervuld zijn.

3. Artikel 39bis, I, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde luidt 
als volgt: "van de belastingen zijn vrijgesteld 1° de leveringen van goederen door de ver-
koper, andere dan een belastingplichtige die de regeling geniet bepaald in artikel 56, §2, 
door de afnemer of voor hun rekening verzonden of vervoerd buiten België maar binnen 
de Gemeenschap, die worden verricht voor een andere belastingplichtige,  of voor een 
niet-belastingplichtige rechtspersoon die als zodanig optreden in een andere Lid-Staat en 
die er aldaar toe gehouden zijn hun intracommunautaire verwervingen van goederen aan 
de belasting te onderwerpen, voor zover die leveringen van goederen niet onderworpen 
zijn aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge ingesteld bij arti-
kel 58, §4".

Artikel 39bis onderwerpt aldus het voordeel van de vrijstelling van de belasting aan 
twee voorwaarden:

- de goederen moeten verzonden of vervoerd worden buiten de lidstaat van vertrek en 
bestemd zijn voor een andere lidstaat;

- de levering moet worden verricht voor een andere belastingplichtige, of voor een niet-
belastingplichtige rechtspersoon die als zodanig optreden in een andere lidstaat dan de lid-
staat van waaruit de goederen worden verzonden of vervoerd.

Wat betreft de eerste van die twee voorwaarden, namelijk de verzending of het vervoer 
van de goederen buiten België maar binnen de Gemeenschap, moet het bewijs van de 
echtheid van de verzending of van het vervoer buiten België door de leverancier van de 
goederen geleverd worden aan de hand van een geheel van gebruikelijke en met elkaar 
overeenstemmende handelspapieren, zoals bestelbons, facturen van de vervoerder, ver-
voerdocumenten,  betalingsstukken,  contracten,  ontvangsten  van  betaling  etc.,  waaruit 
blijkt dat die voorwaarde is vervuld.

Geen enkel stuk, apart beschouwd, is onontbeerlijk of voldoende (perscommuniqué van 
de minister van Financiën, Belgisch Staatsblad, 20 februari 1993, p. 3952; Antwerpen, 13 
december 1999, Cour. Fisc., 14 maart 2000, nr. 5, p. 185; burg. Bergen, 1 oktober 2003, 
F.J.F., 2004, p. 171).

De voorwaarde dat er voor het bewijs van het vervoer of de verzending naar een andere 
lidstaat een geheel van met elkaar overeenstemmende stukken nodig is volgt uit de artike-
len 1 en 3 van het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992.

Artikel 3 van dat koninklijk besluit bepaalt dat de echtheid van de verzending of het 
vervoer van de goederen moet blijken uit een geheel van stukken die aan de met de con-
trole belaste ambtenaren worden voorgelegd.

De verkoper moet te allen tijde in het bezit zijn van de nodige bewijsstukken en ze kun-
nen  voorleggen  aan  de  met  de  controle  belaste  ambtenaar  (Cass.,  4  november  2005, 
C.04.0367.F).

Die overgangsregeling, die afwijkt van de algemene regeling inzake belastingheffing, 
houdt reële risico's op fraude in.

De voorwaarden voor de vrijstelling van de belasting, bedoeld in artikel 39bis van het 
Wetboek en in de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit nr 52 van 29 december 1992 
moeten dus strikt vervuld zijn, want zij zijn juist bedoeld om fraude te voorkomen (artikel 
138, punt I, van richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006, voordien artikel 28quater, 
titel A, punt a), van de zesde richtlijn), zodat de belastingambtenaar een zekere gestreng-
heid aan de dag mag leggen bij de beoordeling van de bijeen te brengen bewijzen (Ant-
werpen, 13 december 1999, voormeld).

4. De inschrijving van een voertuig in een andere lidstaat levert niet het onweerlegbare 
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bewijs op dat het voertuig verzonden of vervoerd is buiten België (vgl. burg. Hasselt, 23 
oktober 2002, Le Fiscologue, 6 december 2002, nr. 870, p. 10; Brussel, 6e kamer, 29 juni 
2006, Ets Hermand t/ Belgische Staat). 

Het  bewijs  van  inschrijving  in  een  andere  lidstaat,  te  dezen  het  Groothertogdom 
Luxemburg, vormt ten hoogste het bewijs van het feit dat het litigieuze voertuig op het 
grondgebied van de lidstaat van inschrijving is geweest en niet dat de lidstaat van inschrij-
ving wel degelijk de lidstaat van bestemming is (vgl. burg. Brussel, 34e k., 3 november 
2006, nv Car One t/ Belgische Staat).

Niet alleen omwille van de enkele noodzaak om artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 
52 van 29 december 1992 na te leven maar ook omwille van het feit dat de inschrijving 
geen onweerlegbaar bewijs vormt, moeten met elkaar overeenstemmende stukken worden 
overgelegd ten bewijze dat het goed verzonden of vervoerd is naar een andere lidstaat.

5.Benevens de kopie van het Luxemburgse bewijs van inschrijving van het litigieuze 
voertuig heeft de verweerster, blijkens de vaststellingen van het arrest,  tot staving van 
haar verzoek een kopie overgelegd van de verkoopfactuur van dat voertuig, een kopie in 
het Duits van de statuten van de nvba Dicar (de vennootschap die het voertuig heeft ge-
kocht) en het bewijs van het btw-nummer van die vennootschap.

De factuur bewijst geenszins dat het voertuig buiten België vervoerd is. De factuur is 
een stuk dat door de verkoper wordt opgemaakt, dat is in casu de persoon die het bewijs 
moet leveren dat het voertuig buiten België, maar binnen de Gemeenschap is verzonden 
of vervoerd.

Voor het overige vermeldt de door de verweerster opgemaakte factuur het btw-nummer 
niet van de Luxemburgse belastingplichtige aan wie de goederen zijn geleverd, wat het ar-
rest vaststelt.

De kopie van de statuten bevat al evenmin het bewijs dat het voertuig buiten België 
maar binnen de Gemeenschap is verzonden of vervoerd.

Opdat een intracommunautaire levering van belasting zou kunnen worden vrijgesteld 
vermeldt artikel 39bis van het Wetboek onder meer dat het moet gaan om een verrichting 
die wel degelijk aan de belasting over de toegevoegde waarde onderworpen is. De leve-
ring moet bijgevolg worden verricht voor een belastingplichtige die als zodanig optreedt.

De Belgische verkoper kan van het feit dat de koper "als zodanig optreedt" enkel op de 
hoogte zijn als die koper hem het btw-nummer meedeelt waaronder hij bij de belasting 
over de toegevoegde waarde ingeschreven is in een andere lidstaat dan België.

De overlegging van het bewijs van het btw-nummer van de nvba Dicar heeft aldus be-
trekking op de voorwaarde betreffende de hoedanigheid van de koper en derhalve niet op 
de voorwaarde dat het goed buiten België maar binnen de Gemeenschap moet verzonden 
of vervoerd zijn.

6. Voor de toepassing van artikel 39bis van het Wetboek is het onontbeerlijk dat de ver-
zending of het vervoer geschiedt naar de koper uit een andere lidstaat.

Hierbij telt de plaats van de uiteindelijke bestemming van het voertuig, namelijk de 
plaats waarnaar de koper het goed overbrengt met het oog op het gebruik ervan voor zijn 
economische activiteiten. Die plaats hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met de Staat 
waar hij gevestigd is of als belastingplichtige ingeschreven is.

Wanneer de belastingplichtige zich op de vrijstelling van artikel 39bis van het Wetboek 
beroept, dient hij bijgevolg te bewijzen dat het goed daadwerkelijk de grens heeft over-
schreden en zijn bestemming in de andere lidstaat heeft bereikt (burg. Brugge, 5 februari 
2002, Fisconet).

Dat bewijs blijkt niet uit de stukken die de verweerster heeft overgelegd.



1560 HOF VAN CASSATIE 4.6.09 - Nr. 374 

Het arrest verantwoordt dus niet naar recht zijn beslissing dat de verweerster het bewijs, 
bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992, levert om de 
vrijstelling, waarvan sprake is in artikel 39bis, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de be-
lasting over de toegevoegde waarde, te kunnen genieten.

Tweede middel
Geschonden wetsbepaling
- artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek
Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt ten dele het dwangbevel dat de eiser op 24 oktober 2003 tegen de 

verweerster had uitgevaardigd, op grond dat de verweerster de vrijstelling, bedoeld in arti-
kel 39bis, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 
genoot voor de wagen van het merk Dodge Durango die zij, blijkens de factuur van 5 
maart 2001, verkocht had aan Dicar, een vennootschap naar Luxemburgs recht.

Het arrest beslist in substantie dat de door de verweerster overgelegde stukken, name-
lijk het inschrijvingsbewijs van het litigieuze voertuig, de verkoopfactuur voor dat voer-
tuig alsook de statuten en het btw-nummer van de nvba Dicar (de vennootschap die het 
voertuig  gekocht  had)  in  het  Groothertogdom Luxemburg,  een geheel  van met  elkaar 
overeenstemmende stukken vormen waaruit ontegensprekelijk blijkt dat genoemd voer-
tuig buiten België is vervoerd naar een land van de Gemeenschap".

Aldus beslist het arrest dat de verweerster haar bewijsplicht is nagekomen overeenkom-
stig artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992.

En het arrest veroordeelt de eiser om aan de verweerster de maximale rechtsplegings-
vergoeding te betalen om de volgende redenen:

"Als vergoeding voor de kosten vordert (de verweerster) in een nota die zij had neerge-
legd op de pleitzitting, de toepassing van het maximumbedrag van 2000 euro als rechts-
plegingsvergoeding en zij baseert zich hiervoor op artikel 1022, derde lid, van het Gerech-
telijk Wetboek.

Uit het antwoord op een vraag van het hof (van beroep) is gebleken dat de Belgische 
administratie geen stappen ondernomen heeft om van de administratie van het Groother-
togdom Luxemburg informatie los te krijgen over de vraag of het litigieuze voertuig al 
dan niet ingeschreven was in het Groothertogdom Luxemburg en of de Luxemburgse be-
lasting over de toegevoegde waarde al dan niet betaald was.

(De verweerster) verwijt (de eiser) bijgevolg terecht een deloyaal gebrek aan medewer-
king bij de bewijsvoering alsook het feit dat hij voor het hof (van beroep) volhard heeft in 
een houding die reeds door de eerste rechter was gelaakt, aangezien (de eiser) het - noch-
tans aan de BTW eigen - neutrale karakter heeft miskend daar hij, naar eigen zeggen, bij 
de betrokken Luxemburgse administraties met wie hij samenwerkte, geen navraag had ge-
daan naar de echtheid van de inschrijving en van de betaling van de belasting in het 
Groothertogdom Luxemburg.

Gelet hierop is de vordering van (de verweerster) die ertoe strekt (de eiser) te veroorde-
len tot de maximale vergoeding van 2000 euro gegrond".

Grieven
In zijn arrest van 27 september 2007 in zake Twoh International BV tegen Staatssecre-

taris van Financiën (zaak C 184/05, punt 38, vermeld op de webstek van het HvJ), heeft 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen klaar en duidelijk vermeld dat op 
de gestelde vraag moet worden geantwoord dat artikel 28quater, A, sub a), eerste lid, van 
de zesde richtlijn, in samenhang met de richtlijn inzake wederzijdse bijstand en de veror-
dening inzake administratieve samenwerking, aldus moet worden uitgelegd dat de belas-
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tingautoriteiten van de lidstaat van waaruit goederen in het kader van een intracommunau-
taire levering worden verzonden of vervoerd, niet verplicht zijn de autoriteiten van de lid-
staat waarvoor deze goederen volgens de leverancier bestemd zijn, om inlichtingen te ver-
zoeken.

In een identieke zaak: het bewijs van de uitvoer van goederen, heeft het Hof van Be-
roep te Brussel eraan herinnerd dat niets de administratie ertoe verplicht een intracommu-
nautair onderzoek te verrichten (Brussel, 6e f.k., 31 mei 2007, bvba Yesimtex t/ Belgische 
Staat, p. 5).

Aan de eiser kan niet worden verweten dat hij in casu geen rekening heeft gehouden 
met de neutraliteit van de belasting over de toegevoegde waarde. De naleving van strikte 
vereisten inzake intracommunautaire levering met de bedoeling de juiste belastingheffing 
te verzekeren en fraude te voorkomen is toelaatbaar en geenszins in strijd met het neutrali-
teitsbeginsel.

Het kennelijk onredelijk karakter van de situatie (artikel 1022, derde lid, Gerechtelijk 
Wetboek) dat in voorkomend geval de maximale vergoeding kan rechtvaardigen, kan dus 
hier niet in aanmerking genomen worden: de eiser heeft geen misbruik gemaakt van de 
rechtspleging.

Voor het overige strekken de kosten geenszins tot schadevergoeding. De betaling van 
de in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding is een 
forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat die handelt als last-
hebber.

Het arrest verantwoordt dus niet naar recht de beslissing waarbij de eiser wordt veroor-
deeld tot betaling van de maximale rechtsplegingsvergoeding.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Naar luid van artikel 39bis, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de belasting 

over de toegevoegde waarde zijn van belasting vrijgesteld,  de leveringen van 
goederen door de verkoper, andere dan een belastingplichtige die de regeling ge-
niet bepaald in artikel 56, §2, door de afnemer of voor hun rekening verzonden 
of vervoerd buiten België maar binnen de Gemeenschap, die wordt verricht voor 
een andere belastingplichtige of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon, 
die als zodanig optreden, in een andere Lid-Staat en die er aldaar toe gehouden 
zijn hun intracommunautaire verwervingen van goederen aan de belasting te on-
derwerpen, voor zover die leveringen van goederen niet onderworpen zijn aan de 
bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge, ingesteld bij artikel 
58, §4.

Artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992, genomen ter 
uitvoering van de artikelen 39bis en 40, §1°, b), van het Wetboek van de belas-
ting over de toegevoegde waarde bepaalt met betrekking tot de vrijstellingen be-
treffende intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestel-
de handelingen, alsook betreffende intracommunautaire verwervingen van goe-
deren op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, dat de in artikel 
39bis bedoelde vrijstellingen afhankelijk zijn van het bewijs dat de goederen ver-
zonden of vervoerd zijn buiten België maar binnen de Gemeenschap. Artikel 3 
van dat besluit bepaalt dat de verkoper te allen tijde in het bezit moet zijn van 
alle stukken waaruit de echtheid van de verzending of het vervoer van de goede-
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ren blijkt, dat hij ze op ieder verzoek van de met de controle van de belasting 
over  de toegevoegde waarde belaste  ambtenaren moet overleggen,  en dat  die 
stukken onder meer de contracten, de bestelbons, de vervoerdocumenten en de 
betalingsstukken zijn.

Laatstgenoemde bepaling geeft geen limitatieve opsomming van de noodzake-
lijke bewijsstukken en sluit niet uit dat de verkoper de echtheid van de verzen-
ding of het vervoer bewijst aan de hand van andere dan de erin vermelde stuk-
ken.

Het arrest stelt vast dat de verweerster op 5 maart 2001 een auto heeft verkocht 
aan een vennootschap naar Luxemburgs recht die deze op 7 maart 2001 op haar 
naam heeft doen inschrijven en dat zij "het inschrijvingsbewijs van het Groother-
togdom Luxemburg" overlegt "waaruit blijkt dat het voertuig voordien 'in een 
ander land' ingeschreven was'".

Het arrest wijst erop dat de verweerster, benevens dat bewijs, ook de verkoop-
factuur betreffende het litigieuze voertuig, een kopie van de statuten van de bui-
tenlandse vennootschap die het voertuig had aangekocht en het bewijs van de 
geldigheid van het btw-nummer van die vennootschap aan de bevoegde ambte-
naar heeft voorgelegd.

Het arrest dat beslist dat "het inschrijvingsbewijs dat de verkoopfactuur en de 
stukken betreffende de identiteit van de koper van voertuig vervolledigt (...) sa-
men met die stukken een geheel van met elkaar overeenstemmende documenten 
vormt waaruit ontegensprekelijk blijkt dat het voertuig buiten België is vervoerd 
naar een land van de Gemeenschap", verantwoordt naar recht zijn beslissing dat 
de verweerster het bewijs levert dat bij artikel 3, eerste lid, van het koninklijk be-
sluit nr 52 van 29 december 1992 vereist is opdat zij in aanmerking zou kunnen 
komen voor de vrijstelling, bedoeld in artikel 39bis, eerste lid, 1°, van het Wet-
boek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Krachtens artikel 1022, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter 

op verzoek van een van de partijen en bij een met bijzondere redenen omklede 
beslissing de rechtsplegingsvergoeding verhogen, zonder de door de Koning be-
paalde maximumbedragen te overschrijden en houdt hij bij zijn beoordeling re-
kening met het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

Het arrest dat beslist dat de verweerster "(de eiser) (...) terecht verwijt dat hij 
niet op loyale wijze heeft meegewerkt aan de bewijsvoering en dat hij voor het 
hof (van beroep) volhardt in een houding die reeds door de eerste rechter was ge-
laakt", verantwoordt naar recht zijn beslissing waarbij de eiser tot de maximale 
rechtsplegingsvergoeding wordt veroordeeld.

Het middel kan niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten; zegt dat er geen redenen zijn om de in arti-

kel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding op te 
nemen in die kosten.

4 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Stef-
fens – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
T'Kint en Bublot, Nijvel.

Nr. 375

1° KAMER - 5 juni 2009

1º OVEREENKOMST — EINDE - GERECHTELIJKE ONTBINDING - DUURCONTRACT - GEVOLG 
- DATUM

2º OVEREENKOMST — EINDE - ONTBINDING - GEVOLG

1º De gerechtelijke ontbinding van een duurcontract  werkt in beginsel  terug tot  de dag 
waarop de rechtsvordering wordt ingesteld1. (Art. 1184, tweede lid, B.W.)

2º Vanaf de datum waarop de ontbinding uitwerking heeft kan de ontbonden overeenkomst  
voor de partijen geen grondslag van rechten of  verplichtingen meer  zijn2.  (Art.  1184, 
tweede lid, B.W.)

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

ARREST

(AR C.07.0482.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 maart 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1183, 1184 en 1978 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na de vordering tot ontbinding van de lijfrenteovereenkomst lastens de eisers gegrond 

te hebben verklaard, beslissen de appelrechters aangaande de gevolgen van deze ontbin-
ding als volgt:

1 Zie Cass., 23 juni 2006, AR C.05.0215.F, AC, 2006, nr 351. 
2 Cass.,  4  juni  2004,  AR C.03.0408.F,  AC,  2004,  nr  351,  met  concl.  van  advocaat-generaal  DE 
RIEMAECKER in Pas. 
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"De ontbinding van de overeenkomst heeft in principe terugwerkende kracht, wat mee-
brengt dat de partijen moeten worden teruggeplaatst in de toestand alsof er nooit een over-
eenkomst was gesloten en dat zij elkaar moeten teruggeven datgene wat in uitvoering van 
de ontbonden overeenkomst werd gepresteerd.

Het lijfrentecontract is een overeenkomst met op elkaar opvolgende prestaties zodat de 
ontbinding slechts werkt vanaf de datum, waarop de partijbeslissing werd genomen, d.i. 
de datum van de inleidende dagvaarding van 4 september 2001. In het lijfrentecontract 
van 5 juli 1990 is bepaald "zal de rentegenieter niet gehouden tot enige terugbetaling aan 
de renteplichtige en hij zal deze ontvangen rentetermijnen mogen behouden als schade-
vergoeding ...". Dit schadebeding stemt overeen met de potentiële schade die (de verweer-
ders) als rentegenieters op het ogenblik van de contractsluiting kunnen lijden bij wanbeta-
ling door de renteplichtigen. Ondertussen hebben (de eisers) ook het genot van het onroe-
rend goed, voorwerp van de lijfrenteovereenkomst, gehad. De tegenvordering van (de ei-
sers) tot terugbetaling van de betaalde rentetermijnen is ongegrond". 

Na aldus te hebben vastgesteld dat de lijfrenteovereenkomst was ontbonden met ingang 
vanaf 4 september 2001, verklaren de appelrechters zowel, met bevestiging van het vonnis 
a quo, de door de verweerders reeds in eerste aanleg ingestelde vordering wegens achter-
stallige rentetermijnen (indexaties en interesten ten belope van 26.313,71 euro) gegrond 
als de op grond van de artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek uitgebreide 
vordering van verweerders tot betaling van bijkomende indexaties, op grond van de vol-
gende motieven:

"Berekening indexatie
De indexaanpassingen zijn volgens het lijfrentecontract van rechtswege en zonder aan-

maning verschuldigd.
De door (de verweerders) gedane berekening van de indexaanpassingen is gedaan vol-

gens de formule voorzien in het lijfrentecontract. Als basisindexcijfer wordt niet genomen 
het indexcijfer van de consumptieprijzen 1998, zoals (de eisers) beweren, maar deze van 
de maand juli 1990, zoals contractueel bepaald. (De verweerders) hebben de indexaanpas-
singen toegepast vijf jaar voor de dagvaarding en hebben dus met de voor de eerste rech-
ter door (de eisers) ingeroepen verjaring rekening gehouden.

De na de dagvaarding gedane betaling van 7.028,38 euro werd in mindering gebracht. 
De eerste rechter heeft terecht (de eisers) veroordeeld tot achterstallige indexaties tot be-
loop van 26.313,71 euro.

(De verweerders) breidden hun eis op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wet-
boek uit met bijkomende indexachterstallen. Deze werden eveneens berekend volgens de 
formule, voorzien in het lijfrentecontract.

De gevorderde interest op de indexeringen zijn berekend zoals contractueel bepaald".
Op grond van deze motieven beslist het Hof van Beroep:
"Hervormt het bestreden vonnis behoudens voor zover (de eisers) solidair werden ver-

oordeeld tot betaling van een bedrag van 26.313,71 euro en tot betaling van de gerechts-
kosten.

Verklaart de vordering van (de verweerders) tot ontbinding van het lijfrentecontract van 
5 juli 1990 gegrond als volgt;

Stelt vast dat het tussen (de eisers) en (de verweerders) aangegane lijfrentecontract van 
5 juli 1990 verleden voor notaris R. Vandekerckhove, met standplaats te Antwerpen met 
betrekking tot de eigendom, Lamonièrestraat 118 - overgeschreven op het eerste Hypo-
theekkantoor te Antwerpen op 18 juli  1990 onder nr. 6836, boek 6928 nr. 26 en van 
ambtswege ingeschreven boek 2383 nr. 106 - ten laste van (eisers) met ingang van 4 sep-
tember 2001 is ontbonden.
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Zegt voor recht dat (de verweerders) vanaf die datum de uitsluitende eigenaars zijn van 
voornoemd pand.

Zegt voor recht dat (de verweerders) de ontvangen lijfrentetermijnen ten titel van scha-
devergoeding mogen houden.

Veroordeelt (de eisers) bijkomend ten titel van achterstallige lijfrente (aanpassingen) tot 
een bedrag van 8206,66 euro, meer de gerechtelijke interest vanaf de neerlegging van de 
datum van de conclusie, waarin de eisuitbreiding is geschied".

Grieven
De ontbinding van een overeenkomst werkt in beginsel terug tot bij de contractsluiting 

(ex tunc), waardoor de partij en de reeds ontvangen prestaties moeten teruggeven. Dit 
geldt bij de ontbinding ingevolge de vervulling van de ontbindende voorwaarde bedoeld 
in artikel 1183 van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder bij de ontbinding krachtens 
een uitdrukkelijk ontbindend beding en bij de ontbinding als bedoeld in artikel 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek.

Bij duurcontracten met opeenvolgende uitvoeringsdaden of met doorlopende prestaties 
werkt de ontbinding slechts voor de toekomst (ex nunc), wanneer de teruggave in natura 
van het reeds wederzijds gepresteerde niet kan plaatsvinden. In die omstandigheden komt 
het toe aan de feitenrechter te bepalen op welke datum de ontbinding van de overeen-
komst dient in te gaan.

De ontbonden overeenkomst kan na de datum van ontbinding geen bron meer zijn van 
rechten en plichten. In het bijzonder kan de partij ten laste van wie de ontbinding werd 
uitgesproken en die werd veroordeeld tot schadevergoeding, niet veroordeeld worden tot 
uitvoering van de overeenkomst na de datum van de ontbinding. Een schuldeiser dient te 
kiezen tussen ontbinding of uitvoering in natura (beiden al dan niet met schadevergoe-
ding) en kan niet de voordelen van ontbinding en uitvoering in natura cumuleren.

Te dezen hadden de verweerders zowel in eerste aanleg als in hoger beroep vorderingen 
ingesteld zowel tot ontbinding van de lijfrenteovereenkomst als tot uitvoering ervan in na-
tura met name tot betaling van alle tot op de datum van de conclusie van verweerders ver-
vallene rentetermijnen, meer bepaald indexaties en interesten daarop. De eerste rechter 
verwierp de vordering tot ontbinding en verklaarde de vordering tot uitvoering gegrond. 
De appelrechters daarentegen beslissen dat het tussen de eisers en de verweerders aange-
gane lijfrentecontract van 5 juli 1990 ten laste van eisers is ontbonden met ingang van 4 
september 2001, verklaren het schadebeding geldig krachtens hetwelk alle door de eisers 
reeds betaalde rentetermijnen verworven blijven aan de rentegenieter (de verweerders) en 
veroordelen de eiseres bovendien tot uitvoering van de overeenkomst waarbij de appel-
rechters, enerzijds, de uitspraak van de eerste rechter bevestigen "voor zover (de eisers) 
solidair werden veroordeeld tot betaling van een bedrag van 26.313,71 euro en tot beta-
ling van de gerechtskosten, en, anderzijds, de eisers veroordelen "bijkomend ten titel van 
achterstallige lijfrente (aanpassingen) tot een bedrag van 8206,66 euro, meer de gerechte-
lijke interest vanaf de neerlegging van de datum van de conclusie, waarin de eisuitbrei-
ding is geschied".

Door, enerzijds, vast te stellen dat de lijfrenteovereenkomst werd ontbonden lastens de 
eisers met ingang van 4 september 2001 met behoud door de verweerders van de hen 
reeds betaalde rentetermijnen als schadevergoeding en door anderzijds onder uitdrukkelij-
ke verwijzing naar de lijfrenteovereenkomst de eisers te veroordelen tot betaling van de 
nog niet betaalde contractueel bepaalde rentetermijnen, met name indexatieaanpassingen 
en interesten, waaronder indexaties en interesten die betrekking hebben op lijfrenten ver-
schuldigd na 4 september 2001, hebben de appelrechters ten onrechte aan de verweerders 
de voordelen toegekend van zowel uitvoering in natura als ontbinding met schadevergoe-
ding en hebben zij ten onrechte verdere uitwerking verleend aan een overeenkomst die zij 
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zelf ontbonden hebben verklaard met ingang van 4 september 2001, zodat de appelrech-
ters hun beslissing niet naar recht verantwoord hebben (schending van alle in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen).

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerders werpen op dat het middel in zoverre het gericht is tegen de 

beslissing van de appelrechters de tussen partijen gesloten lijfrenteovereenkomst 
te ontbinden, niet ontvankelijk is, omdat het niet opkomt tegen de redenen die 
deze beslissing ondersteunen.

2. Het middel komt in werkelijkheid niet op tegen de beslissing van de appel-
rechters de tussen partijen gesloten lijfrenteovereenkomst te ontbinden, maar wel 
tegen hun beslissing verdere uitwerking te verlenen aan de overeenkomst die zij 
zelf ontbonden hebben verklaard, door indexatieaanpassingen en interesten toe te 
kennen op lijfrenten verschuldigd na datum van de ontbinding.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel
3. Krachtens artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, heeft, voor 

het geval dat een van beide partijen in een wederkerig contract haar verbintenis 
niet nakomt, de partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keuze om 
ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de 
uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, 
met schadevergoeding.

De gerechtelijke ontbinding van een duurcontract werkt in beginsel terug tot 
de dag waarop de rechtsvordering wordt ingesteld.

Vanaf de datum waarop de ontbinding uitwerking heeft,  kan de ontbonden 
overeenkomst voor de partijen bij die overeenkomst geen grondslag van rechten 
of verplichtingen meer zijn.

4. De verweerders vorderden blijkens hun synthese-appelconclusie de veroor-
deling van de eisers tot het betalen van achterstallige indexaties voor de periode 
gaande van 1 januari 1993 tot 31 mei 2005 en van interest op de jaarlijkse tekor-
ten voor de periode gaande van 1 september 1993 tot 31 mei 2005.

5. De appelrechters, die beslissen dat de tussen partijen gesloten lijfrenteover-
eenkomst is ontbonden vanaf de datum van de inleidende dagvaarding van 4 sep-
tember 2001, veroordelen de eisers tot het betalen van de door de verweerders 
gevorderde achterstallige indexaties en interest op de jaarlijkse tekorten ook voor 
de periode na 4 september 2001, op grond van de vaststelling dat deze werden 
berekend overeenkomstig de contractuele bepalingen.

6. Door aldus te oordelen verlenen de appelrechters verdere uitwerking aan de 
overeenkomst na de datum van de ontbinding ervan en schenden ze mitsdien het 
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
Dictum



Nr. 375 - 5.6.09 HOF VAN CASSATIE 1567 

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt over de door de ver-

weerders gevorderde achterstallige indexaties en interest op jaarlijkse tekorten 
voor de periode na 4 september 2001 en over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 376

1° KAMER - 5 juni 2009

1º ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - STAGEREGLEMENT - VORDERING TOT 
NIETIGVERKLARING - NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL - 
ONTVANKELIJKHEID

2º VORDERING IN RECHTE - ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - 
STAGEREGLEMENT - VORDERING TOT NIETIGVERKLARING - NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN 
BIJ DE BALIE TE BRUSSEL - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - STAGEREGLEMENT - 
VORDERING TOT NIETIGVERKLARING - NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE 
BRUSSEL - ONTVANKELIJKHEID

4º ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - STAGEREGLEMENT - VORDERING TOT 
NIETIGVERKLARING - ONTVANKELIJKHEID

5º VORDERING IN RECHTE - ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - 
STAGEREGLEMENT - VORDERING TOT NIETIGVERKLARING - ONTVANKELIJKHEID

6º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - 
STAGEREGLEMENT - VORDERING TOT NIETIGVERKLARING - ONTVANKELIJKHEID

7º ADVOCAAT - KANDIDAAT-STAGIAIR - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - STAGEREGLEMENT - 
VERKLARING OVER STRAF- EN TUCHTONDERZOEKEN - PRIVÉ-LEVEN - INMENGING - INVLOED

8º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 22 - PRIVÉ-
LEVEN - ADVOCAAT - KANDIDAAT-STAGIAIR - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - STAGEREGLEMENT - 
VERKLARING OVER STRAF- EN TUCHTONDERZOEKEN - INMENGING - INVLOED

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - ADVOCAAT - KANDIDAAT-STAGIAIR - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - 
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STAGEREGLEMENT - VERKLARING OVER STRAF- EN TUCHTONDERZOEKEN - PRIVÉ-LEVEN - 
INMENGING - INVLOED

10º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 17.1 - PRIVÉ-LEVEN - 
ADVOCAAT - KANDIDAAT-STAGIAIR - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - STAGEREGLEMENT - 
VERKLARING OVER STRAF- EN TUCHTONDERZOEKEN - INMENGING - INVLOED

1º,  2°  en  3°  De  Nederlandse  Orde  van  Advocaten  bij  de  balie  te  Brussel  heeft  de  
hoedanigheid en het belang in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk  
Wetboek, om een vordering in te stellen tot nietigverklaring van het stagereglement van 
de Orde van Vlaamse Balies dat door overschrijding van bevoegdheid zou zijn aangetast,  
tegen de wetten zou indruisen of op onregelmatige wijze zou zijn aangenomen1. (Art. 17, 
18, 495, 496, 499, 500, 501, §1, en 611, Ger.W.)

4º, 5° en 6° De vordering van een op het tableau ingeschreven advocaat van de Orde van 
Vlaamse Balies tot nietigverklaring van een bepaling van het stagereglement van deze 
Orde, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, indien hij niet aantoont hoe de regels  
betreffende  de inschrijving  op  de lijst  van de kandidaat-stagiairs  hem persoonlijk  en 
rechtstreeks kunnen raken2. (Artt. 17, 501 en 611, Ger.W.)

7º, 8°, 9° en 10° De door het stagereglement van de Orde van Vlaamse Balies opgelegde 
verplichting aan de kandidaat-stagiair om bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de  
stagiairs, een schriftelijke verklaring over te leggen aan de stafhouder in verband met de  
tegen hem lopende straf- of tuchtonderzoeken, kan geen onaanvaardbare inmenging in  
het privé-leven van de betrokkene inhouden3. (Art. 22, Gw. 1994; Art. 8, Verdrag Rechten 
van de Mens; Art. 17.1, I.V.B.P.R.; Artt. 495 en 496, Ger.W.)

(NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL e.a. T. ORDE VAN VLAAMSE BALIES)

ARREST

(AR C.08.0384.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De vordering strekt tot nietigverklaring van artikel 1, laatste zin, van het regle-

ment van de Orde van de Vlaamse Balies van 7 mei 2008 betreffende de stage.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie Cass., 4 april 2005, AR C.04.0336.F, AC, 2005, nr 194, met concl. van eerste advocaat-generaal 
LECLERCQ, en 6 okt. 2006, AR C.05.0394.N, AC, 2006, nr 465.
2 Zie Cass., 6 okt. 2006, AR C.05.0394.N, AC, 2006, nr 465.
3 Het Reglement van de Orde van de Vlaamse Balies betreffende de stage werd op 7 mei 2008 
goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies en gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 28 mei 2008 (p. 27285). Zie Cass., 9 sept. 1999, AR D.98.0005.N, AC, 1999, 
nr 450 (architecten) en 20 maart 2009, AR C.07.0237.N, AC, 2009, nr ..., Arbitragehof, 28 jan. 2003, 
nr 16/2003, B.6.2.2 en B.7.1, 28 juni 2006, nr 108/2006, B.9.1 - B.9.2 en Grondwettelijk Hof, 27 
nov. 2008, nr 170/2008, B.9.
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Ontvankelijkheid van het verzoekschrift tot nietigverklaring uitgaande van de 
eerste verzoeker

1. De tussenkomende partij werpt op dat de vordering tot nietigverklaring van 
de eerste verzoeker niet ontvankelijk is wegens gemis aan belang aangezien hij 
niet in aanmerking komt als groep van personen die, geconfronteerd met een toe-
passing van artikel 1, laatste zin, van het Reglement van de Orde van Vlaamse 
balies betreffende de stage van 7 mei 2008 (hierna: het stagereglement), geacht 
kunnen worden als dusdanig houder te zijn van een grondrecht op eerbiediging 
van het privé-leven. Al zijn leden, de advocaten-stagiairs inbegrepen, zouden het 
stadium van de ontsluiting van de informatie, dat het voorwerp is van de aange-
vochten bepaling, immers voorbij zijn.

De vordering van een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan, hetzij de wet 
anders bepaalt, krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, niet worden 
toegelaten indien de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks belang, dit is een ei-
gen belang, heeft.

2. De Orde van Vlaamse Balies heeft krachtens artikel 495 van het Gerechte-
lijk Wetboek, voor de balies die er deel van uitmaken, de taak te waken over de 
eer, de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van zijn leden en is 
daarbij met name bevoegd voor de stage. Hij neemt ook initiatieven en maatrege-
len die nuttig zijn voor de loyaliteit in het beroep en voor de behartiging van de 
belangen van de advocaat en van de rechtzoekende.

Overeenkomstig artikel 496 van hetzelfde wetboek, stelt de Orde van Vlaamse 
Balies met betrekking tot de bevoegdheden bepaald in artikel 495 passende re-
glementen vast. Artikel 498 van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de regle-
menten die overeenkomstig artikel 496 aangenomen zijn, van toepassing zijn op 
alle advocaten van de balies die van de Orde van Vlaamse Balies deel uitmaken, 
al naar gelang voornoemde reglementen door deze Orde werden aangenomen.

Artikel 611 van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat het Hof van Cassatie 
kennis neemt van vorderingen tot nietigverklaring van de reglementen van de 
Orde van Vlaamse Balies die door overschrijding van bevoegdheid zijn aange-
tast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn aangenomen.

Deze vordering kan, krachtens artikel 501, lid 3, van dat wetboek, worden in-
gesteld door een advocaat van de Orde van Vlaamse Balies of door iedere per-
soon die de hoedanigheid en het belang heeft om te vorderen in de zin van de ar-
tikelen 17 en 18 van het wetboek.

3. Artikel 499 van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de raden van de Orde 
van advocaten van de balies over de toepassing waken van de in vermeld artikel 
496 bepaalde reglementen.

Krachtens artikel  500 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn deze reglementen 
dwingend voor de balies die tot de betrokken Orde behoren.

4. De eerste verzoeker heeft aldus de hoedanigheid en het belang in de zin van 
de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, om een vordering in te stel-
len tot nietigverklaring van het stagereglement dat door overschrijding van be-
voegdheid zou zijn aangetast, tegen de wetten zou indruisen of op onregelmatige 
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wijze zou zijn aangenomen.
De grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring moet 

derhalve worden verworpen.
Ontvankelijkheid van het verzoekschrift tot nietigverklaring uitgaande van de 

tweede verzoeker
5. De tussenkomende partij voert aan dat de vordering tot nietigverklaring van 

de tweede verzoeker niet ontvankelijk is wegens gemis aan belang aangezien de 
verzoeker geen kandidaat-stagiair is maar reeds ingeschreven is op het tableau 
van de Orde van advocaten.

6.  Krachtens artikel  611 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt het  Hof van 
Cassatie kennis van vorderingen tot nietigverklaring van de reglementen van de 
Orde van Vlaamse Balies die door overschrijding van bevoegdheid zijn aange-
tast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn aangenomen.

Deze vordering kan, krachtens artikel 501 van dat wetboek, worden ingesteld 
door een advocaat van de Orde van Vlaamse Balies of door iedere persoon die de 
hoedanigheid en het belang heeft om te vorderen in de zin van de artikelen 17 en 
18 van het wetboek.

De vordering van een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan, tenzij de wet 
anders bepaalt, krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, niet worden 
toegelaten indien de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks belang, dit is een ei-
gen belang, heeft.

7. Te dezen toont de tweede verzoeker niet aan hoe de regels betreffende de in-
schrijving op de lijst van de kandidaat-stagiairs hem persoonlijk en rechtstreeks 
kunnen raken.

De grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring moet 
derhalve worden aangenomen.

Ten gronde
8. De Orde van Vlaamse Balies heeft krachtens artikel 495 van het Gerechte-

lijk Wetboek, voor de balies die er deel van uitmaken, de taak te waken over de 
eer, de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van zijn leden en is 
daarbij met name bevoegd voor de stage. Hij neemt ook initiatieven en maatrege-
len die nuttig zijn voor de loyaliteit in het beroep en voor de behartiging van de 
belangen van de advocaat en van de rechtzoekende.

Overeenkomstig artikel 496 van hetzelfde wetboek, stelt de Orde van Vlaamse 
Balies met betrekking tot de bevoegdheden bepaald in artikel 495 passende re-
glementen vast. Met het oog op de betrekkingen tussen de leden van de onder-
scheiden balies die er deel van uitmaken, bepaalt zij de regels en gebruiken van 
het beroep van advocaat, brengt er eenheid in en stelt te dien einde passende re-
glementen vast.

9. Op grond van deze bepalingen heeft de Orde van de Vlaamse Balies een re-
glement uitgewerkt betreffende de stage. Krachtens artikel 1, laatste zin, van dit 
reglement, moet de kandidaat-stagiair, bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst 
van de stagiairs, een schriftelijke verklaring overleggen aan de stafhouder in ver-
band met de tegen hem lopende straf- of tuchtonderzoeken.
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10. Artikel 22 van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft op eerbiedi-
ging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder 
de voorwaarden door de wet bepaald. De wet, het decreet of de in artikel 134 be-
doelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.

De voormelde bepaling vereist dat elke overheidsinmenging in het recht op 
eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven wordt toegelaten door een 
voldoende precieze wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende 
maatschappelijke behoefte en evenredig is met de nagestreefde wettige doelstel-
ling.

11. Krachtens artikel 8.1. van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens (hierna EVRM), en artikel 17.1 van het Internationaal Verdrag inzake bur-
gerlijke en politieke rechten (hierna IVBPR), heeft eenieder recht op eerbiedi-
ging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.

Artikel 8.2. EVRM staat de inmenging van het openbaar gezag toe met betrek-
king tot de uitoefening van dit recht voor zover die bij de wet is voorzien en in 
een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de 
openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van 
de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijhe-
den van anderen.

Krachtens artikel 8 EVRM kan een inmenging alleen voorzien zijn bij wet, 
wanneer die wet voldoende toegankelijk is voor de rechtzoekende en indien het 
toepassingsgebied en de normatieve inhoud van de regeling voldoende precies 
zijn om de gevolgen ervan met redelijke voorspelbaarheid te voorzien.

12. In de mate de verplichtingen opgelegd door de Orde van Vlaamse Balies in 
verband met het verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs, een zekere 
inperking zouden inhouden van grondrechten, volgt die inperking uit de bepalin-
gen zelf van de artikelen 495 en 496 van het Gerechtelijk Wetboek zoals gewij-
zigd bij wet van 4 juli 2001.

De wetgever heeft daarin duidelijk de taak omschreven die hij aan de gemeen-
schapsorden wilde toewijzen.

De aan de gemeenschapsorden toegewezen bevoegdheden, met name inzake 
de stage van de advocaten, hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening 
van de advocaat te verzekeren en zijn onafhankelijkheid te waarborgen. Door 
aan de gemeenschapsorden de bevoegdheid toe te vertrouwen om passende re-
glementen aan te nemen, onder meer met betrekking tot de stage van de advoca-
ten, met uitsluiting van een overheid die onder de uitvoerende macht ressorteert, 
heeft de wetgever een maatregel genomen die in verhouding staat tot de doelstel-
ling die hij nastreeft.

13. De verplichting van de kandidaat-stagiair om bij zijn verzoek tot inschrij-
ving op de lijst van stagiairs een schriftelijke verklaring over te leggen aan de 
stafhouder in  verband met de tegen hem lopende straf-  of  tuchtonderzoeken, 
strekt ertoe de belangen te handhaven die de wetgever aan de Orde van Vlaamse 
Balies heeft toevertrouwd in de artikelen 495 en 496 van het Gerechtelijk Wet-
boek.
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Enkel indien de stafhouder op de hoogte is gebracht van deze gegevens, kan 
hij met kennis van zaken nagaan of de toelating van een kandidaat-stagiair, de 
door de wet vereiste loyaliteit en de door de wet beschermde eer, rechten en be-
langen van de advocaat en van de rechtzoekende, niet in het gedrang brengt.

De in artikel 1, laatste zin, van het stagereglement vermelde verplichting is 
derhalve noodzakelijk om de belangen te handhaven die de wetgever krachtens 
de artikelen 495 en 496 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Orde van Vlaamse 
Balies heeft toevertrouwd.

Verder is de meldingsplicht enkel bestemd voor de stafhouder die, eveneens 
gebonden door het beroepsgeheim, de gegevens die hij aldus verneemt, uitslui-
tend mag aanwenden om zijn vermelde opdracht uit te voeren.

14. De door het stagereglement opgelegde verplichting aan de kandidaat-stagi-
air om bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs, een schriftelij-
ke verklaring over te leggen aan de stafhouder in verband met de tegen hem lo-
pende straf- of tuchtonderzoeken, kan derhalve geen onaanvaardbare inmenging 
inhouden in het privé-leven van de betrokkene.

15. Artikel 1, laatste zin, van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies 
betreffende de stage, genomen op grond van artikel 496 van het Gerechtelijk 
Wetboek, beantwoordt aan de vereisten van de artikelen 22 van de Grondwet, 8 
EVRM en 17 IVBPR.

Het verzoek moet worden verworpen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering tot nietigverklaring.
Veroordeelt de verzoekers in de kosten.

5 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.Kirkpa-
trick en Lefèbvre.

Nr. 377

1° KAMER - 5 juni 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 3 - TUCHTZAKEN - TUCHTRECHTER - TUCHTSTRAF - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - 
EVENREDIGHEID - TOETSING DOOR HET HOF VAN CASSATIE

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - TUCHTZAKEN - 
TUCHTRECHTER - TUCHTSTRAF - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - EVENREDIGHEID - ARTIKEL 3 
E.V.R.M. - TOETSING DOOR HET HOF

1º en 2° De tuchtrechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in  
feite en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van 
de  bewezen  verklaarde  inbreuken;  het  Hof  vermag  evenwel  na  te  gaan  of  uit  de  
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vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat de tuchtrechter een 
kennelijk  onevenredige  sanctie  heeft  opgelegd  en zodoende artikel  3  E.V.R.M. heeft  
geschonden1.

(C. T. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN)

ARREST

(AR D.08.0024.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 12 november 2008 gewe-

zen door de Nederlandstalige kamer van beroep van het Beroepsinstituut van er-
kende boekhouders en fiscalisten.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. De rechter bepaalt binnen de bij de wet en het EVRM gestelde perken, in 

feite  en derhalve onaantastbaar  de sanctie  die  hij  in  verhouding acht  met  de 
zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken.

Het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen 
van de bestreden beslissing blijkt dat de tuchtrechter een kennelijk onevenredige 
sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3 EVRM heeft geschonden.

2.  De bestreden beslissing grondt het oordeel dat enkel  de meest gestrenge 
sanctie van de tuchtrechtelijke schrapping de gepaste is op:

- de verplichting voor de tuchtinstantie te onderzoeken of de tuchtsanctie in 
verhouding staat tot de ernst van de feiten en de doelstelling van deze sanctie, die 
zowel bestraffend als preventief moet zijn, en waarbij ook rekening dient gehou-
den met de persoonlijke omstandigheden van elke betrokkene zoals deze in con-
creto blijken;

- de wettelijke opdracht om erop toe te zien dat er, enerzijds, een korps van be-
kwame beroepsbeoefenaars  ontstaat  en blijft  bestaan en,  anderzijds,  de werk-
zaamheden waarvoor een  wettelijk  monopolie  werd  toegekend worden  uitge-
voerd met alle vereiste waarborgen van bekwaamheid, onafhankelijkheid en pro-
fessionele rechtschapenheid;

- het mogen eisen van de leden dat deze stipt binnen de vooropgestelde termij-
nen de verslagen zoals bijvoorbeeld over de gevolgde bijscholing voorleggen en 
dat de briefwisseling beantwoord wordt;

- de rol en taak van de boekhouder BIBF;

1 Cass., 27 okt. 2006, AR D.05.0028.N, AC, 2006, nr 520 (dierenartsen); Cass., 13 maart 2008, AR 
D.07.0005.N, AC, 2008, nr 179. 
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- het moeten kunnen rekenen op de voortdurende en nodige beroepsvervolma-
king van hun boekhouder, door de cliënten;

- de garantie die door het Instituut inzake permanente vorming enkel kan wor-
den geboden in de mate zij over de nodige verslagen van haar leden beschikt;

- het al jaren naast zich neer leggen door de eiser van de wettelijke verplich-
ting inzake het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;

- het doorbreken van de solidariteit inzake het betalen van de ledenbijdragen, 
hetgeen extra invorderingskosten en bijkomende kosten voor de overige leden 
met zich brengt;

- de voorafgaande tuchtsanctie van 21 dagen schorsing lastens de eiser van 7 
september 2004 waarbij uitdrukkelijk werd voorzien dat "een ernstige doch rede-
lijke sanctie (de eiser) het meest zal stimuleren zich verder blijvend te richten op 
de eerder overtreden normen ...";

De bestreden beslissing is eveneens gegrond op de vaststellingen dat:
- deze eerdere sanctie geen enkel effect heeft teweeg gebracht bij de eiser;
- zijn houding ten aanzien van de verplichtingen inzake permanente vorming, 

ledenbijdrage en beroepsaansprakelijkheidsverzekering onveranderd is gebleven;
- inzake de bereidheid tot afbetalen, de eiser geen enkel concreet stuk, zoals 

een aflossingsplan, voorlegt;
- geen elementen in het dossier voorhanden zijn waaruit blijkt dat de door de 

bestreden beslissing in eerste aanleg opgelegde sanctie niet in verhouding staat 
tot alle elementen van het dossier.

3. Uit voormelde vaststellingen en redenen blijkt niet dat de sanctie die werd 
opgelegd wegens voormelde inbreuken kennelijk onevenredig is met de zwaarte 
van de inbreuk.

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

5 juni 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslaggever:  
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Wouters en Verbist.

Nr. 378

3° KAMER - 8 juni 2009

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 7 - VERBOD OM HET VERKEER TE HINDEREN 
OF ONVEILIG TE MAKEN - TOEPASSINGSGEBIED
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Uit de artikelen 1 en 7.1 van het Wegverkeersreglement volgt dat het bij artikel 7.1 van het  
Wegverkeersreglement  opgelegde  verbod  om  het  verkeer  te  hinderen  of  onveilig  te 
maken, van toepassing is op alle gebruikers van de openbare weg, en alleen op hen1.  
(Artt. 1 en 7.1, Wegverkeersreglement 1975; zoals van toepassing voor de wijziging bij, 
K.B. 4 april 2003)

(ETHIAS GEMEEN RECHT T. D. e.a.; D. e.a. T. L., ten aanzien van ETHIAS GEMEEN RECHT)

ARREST

(AR C.08.0437.N – AR C.08.0615.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Zaak C.08.0437.N
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 december 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 18 mei 2009 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
Zaak C.08.0615.N
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 december 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 18 mei 2009 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Zaak C.08.0437.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
Zaak C.08.0615.N
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Voeging
1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde vonnis. 
Zij dienen te worden gevoegd.
B. C.08.0437.N.
Middel
Eerste en tweede onderdeel

1 Zie Cass., 1 april 1987, AR 5576, AC, 1986-87, II, nr.457.
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2. Artikel 7.1 van het Wegverkeersreglement, zoals te dezen van toepassing 
voor de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 4 april 2003, maakte deel uit 
van titel 2, toen "Verkeersregels" genoemd.

Artikel 1 van het Wegverkeersreglement, zoals te dezen van toepassing, be-
paalt dat dit reglement "geldt voor het verkeer op de openbare weg van voetgan-
gers, van voertuigen, van trek- last- of rijdieren en van vee. De spoorvoertuigen 
die van de openbare weg gebruik maken, vallen niet onder de toepassing van dit 
reglement".

3. Uit die wettelijke bepalingen volgt dat het bij artikel 7.1 van het Wegver-
keersreglement, zoals te dezen van toepassing, opgelegde verbod om het verkeer 
te hinderen of onveilig te maken, van toepassing is op alle gebruikers van de 
openbare weg, en alleen op hen.

4. Het bestreden vonnis oordeelt uitdrukkelijk dat ter zake vast staat dat de 
landbouwer,  derde verweerder,  geen aarde liet  vallen van een of  ander  land-
bouwvoertuig dat op de rijbaan reed in de zin van artikel 7.1 van het Wegver-
keersreglement.

Het geeft aldus te kennen dat de voormelde wettelijke bepaling te dezen niet 
van toepassing is omdat de modder op de rijbaan ingevolge hevige regenval af-
komstig was van de door de derde verweerder bewerkte naastgelegen akker en 
niet van een weggebruiker.

Het oordeelt verder dat de derde verweerder geen burgerlijke aansprakelijk-
heid draagt voor het ongeval.

5. De twee onderdelen gaan er van uit dat de appelrechters voormeld artikel 
7.1 van het Wegverkeersreglement van toepassing achten maar op onwettige wij-
ze oordelen dat deze overtreding niet bewezen is.

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
6. De appelrechters oordelen op de in het eerste en tweede onderdeel tever-

geefs aangevochten wijze dat de derde verweerder geen fout beging bij dit onge-
val.

Bijgevolg dienden de appelrechters niet te oordelen over het oorzakelijk ver-
band tussen de beweerde fout en de schade.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
C. C.08.0615.N.
Middel
7. Het middel voert dezelfde grieven aan en wordt op dezelfde wijze beant-

woord als in de zaak C.08.0437.N.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.08.0437.N en C.08.0615.N.
Verwerpt de cassatieberoepen en de in de zaak C.08.0615.N gestelde vorde-

ring tot bindendverklaring.
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Veroordeelt de eisers in de respectievelijke zaken in de kosten.

8 juni 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont, 
Foriers en Nelissen Grade.

Nr. 379

3° KAMER - 8 juni 2009

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALGEMEEN - BURGERRECHTERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID WERKNEMER - SCHADE IN DE UITVOERING VAN ZIJN ARBEID - ARTIKEL 18 
ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - TOEPASSINGSGEBIED

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE WERKNEMER - ARTIKEL 18 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - TOEPASSING

1º  Artikel  18  van  de  Arbeidsovereenkomstenwet  beperkt  de  burgerrechtelijke  
aansprakelijkheid van de werknemer wanneer hij bij de uitvoering van zijn arbeid schade  
berokkent aan zijn werkgever of aan derden, maar is niet van toepassing ingeval een 
werknemer zichzelf schade berokkent. (Art. 18, Arbeidsovereenkomstenwet)

2º Wanneer de schade veroorzaakt is door samenlopende fouten, waaronder deze van de  
getroffene, mag degene die de schade heeft veroorzaakt niet tot de volledige vergoeding  
van de schade ten aanzien van de getroffene veroordeeld worden, zodat bij het bepalen  
van de desgevallend gedeelde aansprakelijkheid van een derde voor de schade geleden 
door een werknemer, de fout van de werknemer in aanmerking moet genomen worden. 
(Art. 1382, B.W.; Art. 18, Arbeidsovereenkomstenwet)

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

ARREST

(AR C.08.0568.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 8 april 2009 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Derde onderdeel
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1. Krachtens artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet, is de werknemer in 
geval hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst de werkgever of derden 
schade berokkent,  enkel  aansprakelijk  voor zijn  bedrog of  zijn  zware schuld. 
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk 
dan toevallig voorkomt.

Deze bepaling beperkt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkne-
mer  wanneer  hij  bij  de uitvoering van zijn  arbeid schade berokkent aan zijn 
werkgever of aan derden. Zij is niet van toepassing ingeval een werknemer zich-
zelf schade berokkent.

2. Wanneer de schade veroorzaakt is door samenlopende fouten, waaronder 
deze van de getroffene, mag degene die de schade heeft veroorzaakt niet tot de 
volledige vergoeding van de schade ten aanzien van de getroffene worden ver-
oordeeld.

Voor het bepalen van de desgevallend gedeelde aansprakelijkheid van een der-
de voor de schade geleden door een werknemer, dient derhalve de fout van die 
werknemer in aanmerking te worden genomen.

3. Het arrest weigert op grond van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet te onderzoeken of de eerste verweerder, slachtoffer van een arbeidsongeval, 
zelf ook een fout pleegde bij dit ongeval waarvoor het een derde, die niet de 
werkgever is, aansprakelijk acht.

Zodoende schendt het arrest deze bepaling.
Het onderdeel is gegrond.
Eerste onderdeel
4. Het arrest stelt vast dat de eerste verweerder van de tweede en derde ver-

weerders en van hun aansprakelijkheidsverzekeraar, de eiseres, vergoeding vor-
derde op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek, 
voor de schadeposten die niet door de vierde verweerster, arbeids-ongevallenver-
zekeraar, werden vergoed.

5. In haar appelconclusies voerde de eiseres aan dat de vordering tegen haar 
verzekerden, twee en derde verweerders, diende afgewezen te worden omdat al-
leen de aannemer, vijfde verweerder, verantwoordelijk zou zijn voor de schade, 
daar het ongeval het rechtstreekse gevolg zou zijn van het gebrek aan veilig-
heidsmaatregelen.

6. Het arrest verwerpt en beantwoordt dit verweer door te oordelen dat de aan-
nemer,  vijfde verweerder,  ontegensprekelijk  nagelaten heeft  de nodige veilig-
heidsmaatregelen te nemen, maar dat dit niet wegneemt dat de tweede en de der-
de verweerders op de hoogte waren van de gevaarlijke situatie, dat de tweede 
verweerder onvoorzichtig heeft gehandeld door na te laten de aannemer te wijzen 
op de gevaarlijke situatie waarin de arbeiders aan het werken waren en dat, zon-
der deze onvoorzichtigheid, de schade zich niet zou hebben voorgedaan, zoals ze 
zich heeft voorgedaan.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
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7. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, oordeelt het arrest dat 
de omstandigheid dat de vijfde verweerder nagelaten heeft de nodige veiligheids-
maatregelen te nemen, er niet aan in de weg staat dat de tweede verweerder een 
fout heeft begaan door de aannemer niet te wijzen op de gevaarlijke situatie en 
dat deze fout in oorzakelijk verband staat met de schade geleden door de eerste 
verweerder.

8. Het arrest beslist niet dat de fout van de vijfde verweerder niet in oorzake-
lijk verband staat met het schadegeval.

Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, mist feitelijke grondslag.
Omvang van cassatie
9. De vernietiging van de beslissing dat aan de eerste verweerder geen fout kan 

worden verweten, brengt de vernietiging mede van de beslissing waarbij de re-
gresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar, vierde verweerster, volledig 
gegrond wordt verklaard ten aanzien van de eiseres en de eiseres veroordeeld 
wordt tot het betalen aan de vierde verweerster van een provisie van 125.000 eu-
ro.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het:
- een eventuele fout van de eerste verweerder bij het ongeval in gemeen recht 

niet in aanmerking neemt;
- de tweede verweerder en de eiseres in solidum veroordeelt tot het betalen van 

een provisioneel bedrag van 25.000 euro aan de eerste verweerder;
- de regresvordering van de vierde verweerster tegen de eiseres volledig ge-

grond verklaart en de eiseres veroordeelt tot het betalen aan de vierde verweer-
ster van een provisie van 125.000 euro.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

8 juni 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Nelissen 
Grade.

Nr. 380

3° KAMER - 8 juni 2009

1º ARBEID — ARBEIDSBESCHERMING - WELZIJNSWET WERKNEMERS - PESTERIJEN - 
EEN MET REDENEN OMKLEDE KLACHT - BEGRIP
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2º ARBEID — ARBEIDSBESCHERMING - WELZIJNSWET WERKNEMERS - PESTERIJEN - 
EEN MET REDENEN OMKLEDE KLACHT - DUIDELIJKE OMSCHRIJVING VAN DE INGEROEPEN FEITEN - 
VERANTWOORDING

1º Ook voor de inwerkingtreding van artikel 27 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007  
betreffende de voorkoming van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk,  
waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, diende de  
voormelde  met  redenen  omklede  klacht  van  de  werknemer  voldoende  duidelijk  de 
omschrijving te geven van de als geweld, pesterij of seksueel gedrag ingeroepen feiten,  
met vermelding van de identiteit van de aangeklaagde dader en van het ogenblik en de  
plaats waar deze feiten zich hebben voorgedaan.  (Art. 32tredecies, §1, 1°, Wet 4 aug. 
1996)

2º De verplichting tot duidelijke omschrijving van de ingeroepen feiten wordt verantwoord  
door de omstandigheid dat overeenkomstig artikel  32tredecies, §2, van de voormelde 
wet, de bewijslast van de in paragraaf 1 van dit artikel bedoelde redenen die vreemd zijn  
aan de klacht van de werknemer, bij de werkgever berust. (Art. 32tredecies, §1, 1°, Wet 4 
aug. 1996)

(V. T. autonome openbare instelling UNIVERSITEIT ANTWERPEN)

ARREST

(AR S.08.0142.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2008 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 32tredecies, §1, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 be-

treffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, mag de 
werkgever, behalve om redenen die vreemd zijn aan de klacht, de arbeidsverhou-
ding niet beëindigen met de werknemer die op het vlak van de onderneming of 
instelling die hem tewerkstelt, overeenkomstig de vigerende procedures een met 
redenen omklede klacht heeft ingediend.

2. Ook voor de inwerkingtreding van artikel 27 van het koninklijk besluit van 
17 mei 2007 betreffende de voorkoming van de psychosociale belasting veroor-
zaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 
op het werk, diende de voormelde met redenen omklede klacht van de werkne-
mer voldoende duidelijk de omschrijving te geven van de als geweld, pesterij of 
seksueel gedrag ingeroepen feiten, met vermelding van de identiteit van de aan-
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geklaagde dader en van het ogenblik en de plaats waar deze feiten zich hebben 
voorgedaan.

Deze toen reeds bestaande verplichting tot duidelijke omschrijving van de in-
geroepen feiten wordt verantwoord door de omstandigheid dat overeenkomstig 
artikel 32tredecies, §2, van de voormelde wet, de bewijslast van de in paragraaf 
1 van dit artikel bedoelde redenen die vreemd zijn aan de klacht van de werkne-
mer, bij de werkgever berust.

3. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiser op 24 juni 2003 een aangetekende brief aan de "bevoegde preventie-

adviseur van de dienst preventie en bescherming op het werk" van de verweerder 
heeft verzonden, waarin de eiser voorhoudt het slachtoffer te zijn van "het on-
rechtmatig gedrag" van met naam genoemde personen, die "een permanente be-
ledigende en kwetsende omgeving (creëren)" en "zijn betrekking bovendien in 
gevaar brengen";

- de eiser in de voormelde brief gewag maakt van een document "Opmerkin-
gen van het personeelslid bij het Evaluatieformulier ATP, met bijlagen 1 tot en 
met 10", door hem opgesteld in maart 2003 en aan de Personeelsdienst verzon-
den.

4. De appelrechters oordelen dat:
- de voormelde aangetekende brief bij gebreke van afdoende motivering niet 

kan worden aangezien als  een met redenen omklede klacht,  zoals bedoeld in 
voormeld artikel 32tredecies, §1, 1°, omdat in die brief zelf niet de elementen 
kunnen worden teruggevonden die  het  de  preventieadviseur  mogelijk  moeten 
maken zich een beeld te vormen omtrent de feiten die door de klager als pestge-
drag werden ervaren en die het hem ook mogelijk moet maken de werkgever in 
te lichten en hem passende maatregelen voor te stellen om hieraan te verhelpen;

- de verwijzing in de brief naar de niet bijgevoegde opmerkingen bij het evalu-
atieformulier hieraan niet kan verhelpen;

- ten overvloede, de zeer uitvoerige opmerkingen van de eiser op zijn evalua-
tieverslag evenmin verduidelijken wat hij precies als pestgedrag heeft ervaren en 
wenst aan te klagen.

5. Op grond hiervan vermochten de appelrechters te oordelen dat de beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst door verweerder, met opzegging op 25 juni 
2003 en met onmiddellijke ingang op 30 juni 2003, met uitbetaling van een op-
zeggingsvergoeding, niet in strijd was met voormeld artikel 32tredecies, §1, 1°, 
van de Wet Welzijn Werknemer en de vordering tot veroordeling tot betaling 
van de "forfaitaire vergoeding ontslagbescherming na klacht wegens pesten" af 
te wijzen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
6. Het arrest oordeelt op zelfstandige en door de eiser niet bekritiseerde wijze 

dat de zeer uitvoerige opmerkingen van de eiser op zijn evaluatieverslag even-
min verduidelijken wat hij precies als pestgedrag heeft ervaren en wenst aan te 
klagen.
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In zoverre het onderdeel aanvoert dat de in voormeld artikel 32tredecies, §1, 
1°, bedoelde "met redenen omklede klacht" te dezen kon gebeuren in de vorm 
van een verwijzing in de brief van 23 juni 2003 naar het niet bij de brief gevoeg-
de document met opmerkingen op zijn evaluatieverslag, vertoont het geen belang 
en is het niet ontvankelijk.

7. Door te oordelen dat op basis van de inhoud van de brief van 23 juni 2003, 
ook met de verwijzing naar de opmerkingen op zijn evaluatieverslag, het niet 
mogelijk is te achterhalen welke feiten de eiser aan de bedoelde personen ver-
weet, geeft het arrest een uitlegging van die brief die met de bewoordingen ervan 
niet onverenigbaar is en miskent het dienvolgens de bewijskracht van deze akte 
niet.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede middel
8. In zoverre het middel opkomt tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank te 

Antwerpen van 27 maart 2007 en niet tegen het bestreden arrest is het niet ont-
vankelijk.

9. In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechters partijdig waren, wat zou 
moeten blijken uit een aantal feitelijkheden, is het niet ontvankelijk, daar het Hof 
niet bevoegd is feiten te onderzoeken.

10. In zoverre de eiser grieven aanvoert met betrekking tot de bewijslast en het 
bewijs, wijst de eiser niet de ter zake relevante wetsbepalingen als geschonden 
aan en is het middel niet ontvankelijk.

11. In zoverre het middel de miskenning aanvoert van "een aantal wetten", is 
het niet ontvankelijk wegens gebrek aan precisie, zoals vereist bij artikel 1080 
van het Gerechtelijk Wetboek.

12. In zoverre het middel aanvoert dat de eiser het bewijs leverde dat hij ge-
rechtigd was op een hoger loon, noopt dit tot een onderzoek van feiten, waartoe 
het Hof niet bevoegd is.

13. In zoverre de eiser het Hof verzoekt hem het recht op een "daadwerkelijk 
rechtsmiddel" toe te kennen dat hem een eerlijk proces zou waarborgen, levert 
dit verzoek geen cassatiemiddel op in de zin van artikel 1080 van het Gerechte-
lijk Wetboek, zodat het Hof hierop niet dient in te gaan.

Derde middel
14. Artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling 

van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding, bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van 
de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid 
van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, bepaalt 
dat de artikelen 1 tot 13 van de genoemde wet van 21 april 2007 in werking tre-
den op 1 januari 2008.

Artikel 13 van de wet van 21 april 2007 bepaalt dat de artikelen 2 tot 13 van 
toepassing zijn op de hangende zaken.

15. Op grond van de voormelde wettelijke bepalingen vermocht het arrest de 
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rechtsplegingsvergoeding vast te stellen overeenkomstig het door de wet van 21 
april 2007 gewijzigde artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, daar deze zaak 
nog hangende was op 1 januari 2008.

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

8 juni 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier,  advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. Van 
Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 381

VERENIGDE KAMERS1 - 8 juni 2009

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - 
VOORZIENING TEGEN BESLISSING VAN DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN 
STATE OP GROND VAN ARTIKEL 33 WET RAAD VAN STATE. - BELANG

Aan de regel dat een rechtsgeldig cassatieberoep niet kan ingesteld worden indien de eiser  
geen belang heeft in de zin van artikel 17 en 18, Ger.W. om dit rechtsmiddel in te stellen, 
wordt geen afbreuk gedaan wanneer het cassatieberoep wordt ingesteld op grond van  
artikel 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, dat in het tweede lid  
bepaalt dat het cassatieberoep wordt ingesteld bij verzoekschrift van de belanghebbende 
partij en overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 17 en 18, Ger.W.; Art. 33, Wet 
Raad van State)

(R.S.Z. T. FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE UITZENDKRACHTEN)

ARREST

(AR S.08.0129.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij arrest van 27 april 2009 heeft het Hof de verdaging bevolen van de zaak 

naar de rechtszitting van 18 mei 2009 teneinde de eiser in de gelegenheid te stel-
len zijn standpunt mede te delen met betrekking tot de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd. 
Meester Bruno Maes, loco Meester Antoine de Bruyn, werd gehoord. 
II. CASSATIEMIDDEL

1 Door afdelingsvoorzitter Robert Boes werd in deze zaak verslag uitgebracht op de terechtzitting 
van 20 april 2009, waarna een tussenarrest werd geveld op 27 april 2009 waarbij de verdaging van de 
zaak werd bevolen naar de rechtszitting van 18 mei 2009.
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De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift dat aan dit arrest is ge-
hecht en ervan deel uitmaakt.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Een rechtsgeldig cassatieberoep kan niet worden ingesteld indien de eiser 

geen belang heeft in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet-
boek om dit rechtsmiddel in te stellen. 

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan wanneer, zoals te dezen, het cassatiebe-
roep wordt ingesteld op grond van artikel 33 van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State van 12 januari 1973, dat in het tweede lid bepaalt dat het cassa-
tieberoep wordt ingediend bij  verzoekschrift  van de belanghebbende partij  en 
overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek. 

2.  Het bestreden arrest doet uitspraak over het annulatieberoep van de ver-
weerder  gericht  tegen twee  administratieve beslissingen  van  de  eiser  waarbij 
deze weigert af te zien van de toepassing van de bijdrageopslagen en de verwijl-
intrest. 

Het bestreden arrest verwerpt het annulatieberoep en veroordeelt de verweer-
der tot de gerechtskosten, na ambtshalve te hebben geoordeeld dat de Raad van 
State zonder rechtsmacht is. 

De eiser heeft niet het vereiste belang om op te komen tegen dergelijke beslis-
sing.

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

8 juni 2009 – Verenigde kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, ad-
vocaat-generaal – Advocaat:  mr. De Bruyn.

Nr. 382

2° KAMER - 9 juni 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN 
INFILTRATIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID AAN DE 
HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - DOEL - GEVOLG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID AAN DE 
HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - DOEL - GEVOLG

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
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CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH BEVOEGD VERKLAART OM DIE 
CONTROLE UIT TE OEFENEN - DOEL VAN DEZE CONTROLE - GEVOLG

1º, 2° en 3° De bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering voorgeschreven controle van 
de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de 
hand  van  het  vertrouwelijk  dossier  heeft  tot  doel  het  recht  op  een  eerlijk  proces,  
gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en strekt de verdachte dus tot voordeel,  
zodat de verdachte, die geen grieven aanvoert  tegen de beslissing dat de bijzondere  
opsporingsmethoden regelmatig zijn, geen belang heeft op te komen tegen de beslissing  
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om de gevraagde  
controle  over  de  bijzondere  opsporingsmethode  observatie  uit  te  oefenen  en  zijn  
cassatieberoep bijgevolg niet ontvankelijk is bij  gebrek aan belang1 2.  (Art. 6, Verdrag 
Rechten van de Mens; Artt. 189ter en 235ter, Sv.)

(S. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger

1.  De  eisers,  die  het  voorwerp  hadden  uitgemaakt  van  een  gerechtelijk  onderzoek 
waarbij  de  bijzondere  opsporingsmethode  observatie  werd  aangewend,  werden  bij 
beschikking van de raadkamer te Tongeren van 14 september 2007 verwezen naar de 
correctionele rechtbank aldaar.

Op het ogenblik dat het dossier door de onderzoeksrechter op 23 augustus 2007 voor 
eindvorderingen werd medegedeeld aan het openbaar ministerie werd evenwel verzuimd 
om de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen, teneinde aan dit on-
derzoeksgerecht de mogelijkheid te bieden om, bij toepassing van het artikel 235ter Wet-
boek van Strafvordering, over te gaan tot de controle van de regelmatigheid van de ge-
bruikte bijzondere opsporingsmethode observatie.

Tijdens de rechtspleging voor de correctionele rechtbank werd dit verzuim vastgesteld 
en werd de verdere behandeling van de zaak geschorst om, op vordering van het openbaar 
ministerie en bij toepassing van de artikelen 235ter en 189ter  Wetboek van Strafvorde-
ring, aan de kamer van inbeschuldigingstelling toe te laten alsnog over te gaan tot de bom-
controle. 

De eisers voerden in hun besluiten voor de kamer van inbeschuldigingstelling aan dat 
de vordering van de procureur-generaal om alsnog de bom-controle uit te oefenen, niet 
ontvankelijk was, omdat deze controle diende verricht te worden vóór de raadkamer de 
rechtspleging regelt.

Bij arrest van 13 november 2007 oordeelde de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
zij  wel  degelijk  bevoegd  was  om  de  gevraagde  controle  over  de  bijzondere 
opsporingsmethode observatie uit te oefenen en stelde zij geen onregelmatigheden vast.

De kamer van inbeschuldigingstelling overwoog daarbij: “Waar artikel 189ter (Wet-
boek van Strafvordering) in de mogelijkheid voorziet van een tweede controle over de toe-

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Het O.M. concludeerde eveneens tot de verwerping van de cassatieberoepen, maar was van oordeel 
dat de niet-ontvankelijkheid bij gebrek aan belang enkel betrekking kon hebben op de aangevoerde 
cassatiemiddelen en niet op de cassatieberoepen zelf. Het Hof, dat eerder meermaals, in navolging 
van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, oordeelde dat het onmiddellijk cassatieberoep tegen 
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat, in toepassing van artikel 235ter Wetboek 
van  Strafvordering  de  controle  over  de  regelmatigheid  van  de  bijzondere  opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie uitoefent, in abstracto ontvankelijk is, oordeelt hier dat de cassatieberoepen in 
concreto niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang.
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passing  van  de  bijzondere opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie  op  basis  van  
nieuwe concrete gegevens die pas aan het licht zijn gekomen na de controle van de kamer  
van inbeschuldigingstelling op grond van artikel 235ter (Wetboek van Strafvordering),  
dient vastgesteld te worden dat wanneer, zoals in casu, geen wettigheidscontrole werd  
uitgevoerd door de kamer van inbeschuldigingstelling bij ontstentenis van een vordering  
van het openbaar ministerie, alle mogelijke argumenten met betrekking tot de aangewen-
de bijzondere opsporingsmethoden als nieuw te beschouwen zijn, daarin begrepen de vor-
dering van het openbaar ministerie voor de correctionele rechtbank om de toegepaste bij-
zondere opsporingsmethode observatie op haar wettigheid te laten controleren”. 

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde verder: “De kamer van inbeschuldi-
gingstelling, die bij ontstentenis van een vordering van het openbaar ministerie op het  
einde van het gerechtelijk onderzoek geen controle heeft kunnen uitoefenen over de toe-
passing van de bijzondere opsporingsmethode observatie, is vooralsnog bevoegd om dit  
te doen. Het debat voor de correctionele rechtbank werd weliswaar aangevat, doch de 
procedure werd geschorst vooraleer de procureur des Konings vorderde en partijen hun 
verdediging voorbrachten”.

De eisers tekenden op 14 november 2007 cassatieberoep aan tegen dit arrest. 
2.  In  hun  memorie  bespreken  de  eisers  vooreerst  de  ontvankelijkheid  van  hun 

onmiddellijk cassatieberoep.
Bij arrest van 15 januari 2008 heeft Uw Hof het noodzakelijk geacht om, in de huidige 

zaak, dienaangaande ambtshalve een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk 
Hof. 

Bij arrest nr. 25/2009 van 18 februari 2009, waarin verschillende gelijkluidende preju-
diciële vragen over het onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van in-
beschuldigingstelling, dat overgaat tot de bom-controle, worden beantwoord, oordeelde 
het Grondwettelijk Hof, net zoals in zijn eerder arrest nr. 111/2008 van 31 juli 2008, dat 
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, in de redactie ervan vóór de wijzi-
ging bij de wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis 
en 416 Wetboek van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in 
zoverre het niet voorziet in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling houdende controle,  op basis van het vertrouwelijk verslag, 
van de regelmatigheid van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observa-
tie en infiltratie met toepassing van de artikelen 189ter of 235ter van het Wetboek van 
Strafvordering.

Het  Grondwettelijk  Hof  preciseert  dat  het  zich  niet  uitspreekt  over  de  eventuele 
gevolgen van de wet van 16 januari 2009 op de zaken die aanleiding gegeven hebben tot 
het stellen van deze prejudiciële vragen.

Om aan deze ongrondwettigheid te remediëren volstaat het de leemte in de wet aan te 
vullen en dus het onmiddellijk cassatieberoep toe te laten3.

Het onmiddellijk cassatieberoep van de eisers is bijgevolg ontvankelijk.
3. De eisers voeren twee middelen aan.
In hun eerste middel voeren zij  een schending aan van artikel  235ter  Wetboek van 

Strafvordering, omdat de bom-controle niet meer mogelijk is na de verwijzing door de 
raadkamer, indien er geen voorafgaande controle van de regelmatigheid van de bijzondere 
opsporingsmethode werd verricht. Volgens de eisers was de kamer van inbeschuldiging-
stelling niet bevoegd om alsnog tot de bom-controle over te gaan.

In hun tweede middel voeren de eisers een schending aan van artikel 189ter Wetboek 
van Strafvordering omdat het “verzuim” om de bom-controle te verrichten op het wette-

3 Cass., 14 okt. 2008, AR P.08.1329.N, AC, 2008, nr. 547 met concl. adv.-gen. TIMPERMAN
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lijk voorziene tijdstip, niet kan beschouwd worden als het in dat artikel bedoelde nieuwe 
concrete gegeven dat pas aan het licht is gekomen na de (eerste) bom-controle.

4.  Allereerst  dient  te  worden  nagegaan  of  de  twee  aangevoerde  middelen  wel 
ontvankelijk zijn.

Zoals gebleken is uit het  hiervoor beschreven procedureverloop heeft  de kamer van 
inbeschuldigingstelling  bij  arrest  van  13  november  2007  de  bom-controle  verricht  en 
vastgesteld  dat  de  aangewende  bijzondere  opsporingsmethode  observatie  volkomen 
regelmatig is verlopen.

Sinds het ogenblik waarop deze bom-controle door het bestreden arrest werd verricht, 
is artikel 189ter Wetboek van Strafvordering gewijzigd door de wet van 16 januari 20094. 
Door artikel 2 van deze wet werd artikel 189ter Wetboek van strafvordering, ingevoegd 
bij de wet van 27 december 2005, aangevuld met een vierde lid, luidende: "Buiten het in  
het eerste lid bedoelde geval, kan de feitenrechter of het Hof van Cassatie bij wettigheids-
incidenten met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden observa-
tie en infiltratie, de zaak aan het openbaar ministerie overzenden teneinde deze bij de be-
voegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter be-
paalde controle".

Deze nieuwe bepaling laat toe te verhelpen aan het verzuim van het openbaar ministerie 
om de bom-controle op het door artikel 235ter Wetboek van Strafvordering voorziene 
tijdstip te laten verrichten, door die controle ook nog in een latere fase van de procedure te 
laten uitoefenen.

Het  betreft  hier  zonder  twijfel  een  procedurewet  en  van  dergelijke  wetten  wordt 
aangenomen dat zij, in de regel, onmiddellijk van toepassing zijn op hangende zaken5. Dat 
was overigens ook het standpunt van Uw Hof in zijn arrest van 12 mei 20096.

Er  dient  bijgevolg  te  worden  nagegaan  of  het  nieuwe  artikel  189ter,  vierde  lid, 
Wetboek van Strafvordering, invloed heeft op de verdere afwikkeling van deze zaak en op 
de vroegere rechtspraak van het Hof. 

In  zijn  arrest  van 13 november 20077 oordeelde het Hof  dat het  cassatieberoep dat 
gericht is tegen de beslissing van de feitenrechter, waarbij het dossier naar het openbaar 
ministerie wordt verzonden teneinde de zaak alsnog voor de bij artikel 235ter Wetboek 
van  Strafvordering  voorziene  controle  van  de  regelmatigheid  van  de  bijzondere 
opsporingsmethoden observatie en infiltratie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan 
te  brengen  omdat  de  bom-controle  niet  op  het  door  artikel  235ter  Wetboek  van 
Strafvordering voorziene tijdstip was verricht, evenals het cassatieberoep dat gericht is 
tegen het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om 
die  controle  uit  te  oefenen,  niet  ontvankelijk  is  bij  gebrek  aan  belang,  aangezien  de 
controle  van  de  regelmatigheid  van  de  bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en 
infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier tot doel heeft het recht op een eerlijk 
proces,  gewaarborgd  door  artikel  6  E.V.R.M.,  te  verzekeren  en  de  verdachte  dus  tot 
voordeel strekt. 

In zijn arrest van 14 oktober 20088, die wat de procedure betreft volledig overeenstemt 
met de huidige zaak, lijkt het Hof deze zienswijze evenwel, in navolging van zijn eerder 

4 Wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 Wetboek van 
Strafvordering (BS, 16 januari 2009), in werking getreden op de dag van de publicatie.
5 DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, p. 137, nr. 189; VAN DEN WYNGAERT, 
Chr., Strafrecht, Strafprocesrecht en Internationaal Strafrecht, 5de ed., p. 104
6 Cass., 12 mei 2009, AR P.09.0568.N, AC, 2009, nr.313.
7 Cass., 13 november 2007, AR P.07.1190.N, AC, 2007, nr. 551.
8 Cass., 14 okt. 2008, AR P.08.1329.N, AC, 2008, nr. 547 met concl. adv.-gen. TIMPERMAN 
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arrest  van  19  maart  20089,  te  hebben  verlaten:  in  deze  zaak  werd  niet  alleen  het 
cassatieberoep ontvankelijk verklaard, maar werd daarenboven het middel, dat aanvoerde 
dat de kamer van inbeschuldigingstelling in het bestreden arrest ten onrechte oordeelde 
dat het met toepassing van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering 
mogelijk was, nadat de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig was gemaakt, alsnog, voor 
het  eerst,  de  controle  te  verrichten  over  de  toepassing  van  de  bijzondere 
opsporingsmethode observatie, gegrond bevonden. Het Hof oordeelde: “De vaststelling, 
door  het  vonnisgerecht,  dat  de  controle  van  de  toepassing  van  de  bijzondere 
opsporingsmethoden niet  was verricht op het geëigende tijdstip,  is  niet  het nieuwe en 
concrete  gegeven  dat  de  verwijzing  van  de  zaak  naar  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  wettigt.  Een  dergelijke  verwijzing  veronderstelt  inderdaad  dat, 
voor  het  vonnisgerecht,  gegevens  zijn  ontdekt  betreffende  de  aangewende  bijzondere 
opsporingsmethoden,  welke  kunnen  wijzen  op  het  bestaan  van  een  verzuim,  een 
onregelmatigheid, een nietigheid of de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering en die 
nog niet door de kamer van inbeschuldigingstelling gekend waren op het ogenblik waarop 
deze haar controle krachtens artikel 235ter Wetboek van Strafvordering uitoefende. De 
kamer van inbeschuldigingstelling was dan ook niet bevoegd om de door de bodemrechter 
bevolen  controle  van  de  toegepaste  bijzondere  opsporingsmethode  observatie  te 
verrichten”.

Uit de rechtsoverwegingen van dit arrest blijkt dat het Hof oordeelt dat het belang van 
de  eiser  hierin  bestaat,  dat  de  controle  van  de  regelmatigheid  van  de  bijzondere 
opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie  verplicht  op  het  door  artikel  235ter,  §1, 
tweede en derde lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde tijdstip moet worden verricht, 
om te vermijden dat de feitenrechter kennis zou kunnen nemen van stukken die eigenlijk 
hadden dienen te worden nietigverklaard.

Het Hof overweegt immers: “Artikel 235ter, §5, Wetboek van Strafvordering bepaalt  
dat er verder wordt gehandeld overeenkomstig artikel 235bis, §§5 en 6. Daaruit volgt  
dat, wanneer uit de controle van de bijzondere opsporingsmethoden een onregelmatig-
heid of een nietigheid bij de aanwending ervan blijkt, de stukken die het resultaat ervan  
vaststellen, eventueel zullen worden nietig verklaard, uit het dossier worden verwijderd  
en ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg worden neergelegd. De verwijdering van  
die stukken heeft tot doel de rechter te beletten om kennis ervan te nemen. Dat is de reden  
waarom de controle moet gebeuren vooraleer de zaak bij hem aanhangig is gemaakt”.

De vraag rijst  of  deze rechtsoverwegingen nog langer  relevant  zijn  en dus of  deze 
rechtspraak kan behouden blijven,  nu de wetgever zelf,  door  de wijziging van (onder 
meer)  artikel  189ter  Wetboek  van  Strafvordering  door  de  wet  van  16  januari  2009, 
geoordeeld heeft dat de bom-controle ook nog in een latere fase van de rechtspleging kan 
worden verricht. In dergelijke gevallen is het immers niet meer op absolute wijze uit te 
sluiten  dat  de  verwijdering  van  de  nietig  verklaarde  stukken  bij  toepassing  van  de 
artikelen 235bis, §§5 en 6, waarnaar artikel 235ter Wetboek van strafvordering verwijst, 
zou gebeuren nadat de rechter ervan kennis heeft kunnen nemen. 

Het Hof kan de wettigheid of de regelmatigheid van een bestreden beslissing uiteraard 
alleen toetsen aan de wet zoals die bestond op het ogenblik van de uitspraak van deze 
beslissing. Wanneer de wet evenwel gewijzigd werd tussen het ogenblik van de uitspraak 
van de bestreden beslissing en het ogenblik waarop het Hof zelf uitspraak moet doen over 
het cassatieberoep tegen deze beslissing, moet het Hof, als het een procedurewet betreft 
die van onmiddellijke toepassing is, bij de beoordeling van de gevolgen van de eventueel 
uit te spreken vernietiging, ook rekening houden met deze nieuwe wet. 

Wanneer het Hof het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling zou 

9 Cass., 19 maart 2008, AR P.08.0319.F, AC, 2008, nr. 192.
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vernietigen,  dan moet  het  Hof  bijgevolg rekening houden met  het  thans toepasselijke 
artikel  189ter,  vierde  lid,  Wetboek  van  Strafvordering  (nieuw),  dat  als  procedurewet 
onmiddellijk toepasselijk is op hangende procedures. Dientengevolge zal het Hof, na de 
vernietiging te hebben uitgesproken, het dossier van de rechtspleging aan het openbaar 
ministerie  moeten  overzenden  om  de  zaak  opnieuw  bij  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling aan te  brengen,  die dan weer  tot  de  bom-controle  zou moeten 
overgaan10.

Wanneer rekening gehouden wordt met de gevolgen van deze wetswijziging dan kan de 
vraag  gesteld  worden  welk  belang  de  eisers  nog  kunnen  hebben  bij  de  aangevoerde 
middelen, die alleen maar ertoe kunnen leiden dat zij opnieuw datgene zullen bekomen 
wat zij reeds eerder hadden verkregen, namelijk de controle van de regelmatigheid van de 
toegepaste  bijzondere  opsporingsmethode  observatie.  Deze  eerste  door  de  eisers 
bekritiseerde  bom-controle  gebeurde  volledig  conform  de  thans  geldende  wettelijke 
voorschriften  van  artikel  189ter,  vierde  lid,  Wetboek  van  Strafvordering.  De  nieuwe 
controle  waartoe  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  desgevallend,  in  geval  van 
vernietiging,  zou  moeten  overgaan,  zal  ook  moeten  verlopen  volgens  de  wettelijke 
voorschriften van datzelfde artikel 189ter, vierde lid, Wetboek van Strafvordering. Er kan 
bijgevolg  alleen  maar  worden  vastgesteld  dat  een  eventuele  nieuwe bom-controle  zal 
moeten gebeuren volgens dezelfde voorschriften, onder dezelfde voorwaarden en op basis 
van  hetzelfde  vertrouwelijk  dossier  als  de  bom-controle  die  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling heeft verricht op 13 november 2007.

De eisers hebben er dan ook geen belang meer bij om nu nog de vernietiging te vragen 
van een beslissing die deze controle al volgens de thans geldende wettelijke voorschriften 
heeft gedaan. 

Er  moet  dus worden besloten  dat  de  kritiek  die  de  eisers  uiten in  de aangevoerde 
middelen achterhaald is  door het  nieuwe initiatief van de wetgever om artikel 189ter 
Wetboek van Strafvordering aan te vullen met een vierde lid, dat precies de bedoeling 
heeft om de door de kamer van inbeschuldigingstelling op 13 november 2007 gevolgde 
procedure, waarvan de eisers de rechtsgeldigheid aanvechten, thans wettelijk mogelijk te 
maken.

De aangevoerde middelen zijn, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.
CONCLUSIE: verwerping van het cassatieberoep.

ARREST

(AR P.07.1673.N)

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

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 november 2007.
De eisers voeren in een memorie twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Op verzoek van de procureur des Konings te Tongeren heeft de correctionele 

rechtbank de zaak lastens de eisers uitgesteld naar een latere datum ten einde de 
kamer van inbeschuldigingstelling toe te laten aan de hand van het vertrouwelijk 

10 Cass., 28 april 2009, AR P.08.1738.N, AC, 2009, nr.283.
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dossier een controle uit te oefenen over de regelmatigheid van de bijzondere op-
sporingstechnieken observatie en infiltratie.

Het bestreden arrest stelt vast dat:
- de kamer van inbeschuldigingstelling die bij ontstentenis van een vordering 

van het openbaar ministerie op het einde van het gerechtelijk onderzoek geen 
controle heeft kunnen uitoefenen over de toepassing van de bijzondere opspo-
ringsmethode observatie, vooralsnog bevoegd is om dit te doen;

- de eisers noch het openbaar ministerie de regelmatigheid van de bijzondere 
opsporingsmethode ter discussie hebben gesteld;

- na de gegevens van het strafdossier te hebben getoetst aan die van het ver-
trouwelijk dossier, met betrekking tot de aangewende bijzondere opsporingsme-
thode geen onregelmatigheden worden vastgesteld.

Bijgevolg oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van 
de artikelen 189ter en 235ter van het wetboek van strafvordering, zich bevoegd 
om de gevraagde controle over de bijzondere opsporingsmethode van observatie 
uit te oefenen en stelt dienaangaande geen onregelmatigheden vast.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen 
1. De bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering voorgeschreven controle 

van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en in-
filtratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier heeft tot doel het recht op een 
eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en strekt de ver-
dachte dus tot voordeel.

2. De eisers die geen grieven aanvoeren tegen de beslissing dat de bijzondere 
opsporingsmethoden regelmatig zijn, hebben geen belang op te komen tegen de 
beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart 
om de gevraagde controle over de bijzondere opsporingsmethode observatie uit 
te oefenen.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Middelen
3. De middelen die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de cas-

satieberoepen, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

9 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. W. Descamps, Hasselt.
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Nr. 383

2° KAMER - 9 juni 2009

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — KRACHT VAN GEWIJSDE — ALGEMENE 
BEGRIPPEN

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — ALGEMEEN - 
BEGRIP

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
UITSTEL VAN DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HERSTEL VAN DE PLAATS 
IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - STRAF IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - GEVOLGEN

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - STEDENBOUW - 
HERSTELVORDERING - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - STRAF IN DE 
ZIN VAN ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - GEVOLG

6º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - OVERSCHRIJDING VAN DE 
REDELIJKE TERMIJN VAN DE STRAFVORDERING - ARTIKEL 21TER V.T.SV. - VEROORDELING TOT 
HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER

7º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - DOEL - GEVOLG

8º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - STEDENBOUWKUNDIG 
INSPECTEUR - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - MACHTIGING TOT AMBTSHALVE 
UITVOERING - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER

9º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - DWANGSOM - GEEN 
VERWEER OMTRENT DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE DWANGSOM - MOTIVERINGSPLICHT VAN DE 
RECHTER

10º DWANGSOM - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING VAN HET BEVOEGDE BESTUUR - GEEN 
VERWEER OMTRENT DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE DWANGSOM - MOTIVERINGSPLICHT VAN DE 
RECHTER - GRENZEN

11º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING VAN HET BEVOEGDE BESTUUR - GEEN 
VERWEER OMTRENT DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE DWANGSOM - MOTIVERINGSPLICHT VAN DE 
RECHTER - GRENZEN

1º Met kracht van gewijsde wordt bedoeld de toestand waarin een rechterlijke beslissing  
niet  meer  ongedaan kan worden  gemaakt  door  het  aanwenden  van verzet  of  hoger 
beroep, en bij analogie door een cassatieberoep1. 

2º  en  3°  Met  gezag  van  (rechterlijk)  gewijsde  wordt  bedoeld  de  eigenschap  van  een 

1 DIRIX E., TILLEMAN B., VAN ORSHOVEN P., De Valk Juridisch Woordenboek, Intersentia, Antwerpen, 
2001, p. 185. 
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rechterlijke eindbeslissing die verhindert dat dezelfde vordering tussen dezelfde partijen  
opnieuw ingesteld wordt en waardoor die beslissing met een vermoeden van juistheid is  
bekleed;  een  gewoon  rechterlijk  uitstel  van  de  behandeling  van  de  zaak  is  geen  
dergelijke eindbeslissing, zodat de rechter op de voor het uitstel aangehaalde redenen  
steeds kan terugkomen2. 

4º en 5° De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijk toestand een "straf" is in de zin  
van artikel 6.1 E.V.R.M., brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten  
worden  in  acht  genomen,  waaronder  de  behandeling  van  de  vordering  binnen  een 
redelijke termijn; deze vaststelling heeft niet tot gevolg dat die maatregel in de Belgische 
wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de algemene bepalingen van het Belgisch 
strafrecht en strafprocesrecht, inzonderheid wat betreft het milderen van de straf of zelfs  
de eenvoudige schuldigverklaring, erop toepassing moeten vinden3. 

6º Krachtens artikel 21ter, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering moet  
de strafrechter ook bij de vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn van  
de strafvordering, zo daartoe aanleiding bestaat, de verdachte veroordelen tot teruggave;  
dit geldt evenzeer voor de maatregel van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand in de  zin van artikel  149,  §1,  Stedenbouwdecreet,  die,  zoals  de teruggave, 
strekt tot het herstel van de toestand van vóór het misdrijf. 

7º De herstelvordering, zoals de teruggave bedoeld in artikel 44 Strafwetboek, beoogt de 
beëindiging van een met de strafwet strijdige toestand, meer bepaald van de aantasting  
van de goede ruimtelijke ordening die door het stedenbouwmisdrijf is ontstaan; dit vereist  
niet dat de rechter daarenboven vaststelt dat door dit misdrijf eveneens schade in de zin  
van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek werd veroorzaakt. 

8º Uit artikel 153, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, volgt dat de rechter verplicht is de  
machtiging tot  ambtshalve uitvoering zowel aan de stedenbouwkundige inspecteur als  
aan het college van burgemeester en schepenen te verlenen4. 

9º, 10° en 11° Geen wettelijke bepaling vereist dat bij ontstentenis van elk verweer over de 
rechtsgeldigheid van de door het bestuur gevorderde dwangsom in stedenbouwzaken,  
de rechter zijn beslissing op dit punt in het bijzonder zou motiveren. 

(W. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0023.N)

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

Brussel, correctionele kamer, van 23 maart 2004, 20 juni 2006 en 9 december 
2008.

De cassatieberoepen II zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 
Brussel, correctionele kamer, van 9 december 2008. 

De eisers I en II voeren in afzonderlijke memories die aan dit arrest zijn ge-
hecht, telkens vier middelen aan.

2 Ibid., p.141. 
3 Zie Cass., 14 juni 2006, AR P.05.1632.F, AC, 2006, nr. 329; Cass., 28 okt. 2008, AR P.08.0880.N, 
AC, 2008, nr. 590; Cass., 4 nov. 2008, AR P.08.0081.N, AC, 2008, nr. 608; Cass., 17 feb. 2009, AR 
P.08.1587.N, AC, 2009, nr.131; Zie ook Arbitragehof, 2 maart 1995, nr. 18/95, overweging B.3, AA 
1995, 299. 
4 Cass., 28 okt. 2008, AR P.08.0851.N, AC, 2008, nr. 588; Cass., 17 feb. 2009, AR P.08.1585.N, AC, 
2009, nr.130. 
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Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel van de eisers I
5. Het middel voert miskenning aan van de kracht van gewijsde van het bestre-

den arrest van 23 maart 2004 en van de beslissing op de rechtszitting van 5 juni 
2007 en schending van artikel 149 Grondwet: het arrest van 23 maart 2004 stelde 
de herstelvorderingen van de stedenbouwkundig inspecteur onbepaald uit omwil-
le van de hangende procedures met het oog op regularisatie of opname in een uit-
voeringsplan van het gemeentelijk structuurplan, terwijl op de rechtszitting van 5 
juni 2007 de herstelvorderingen werden uitgesteld wegens de vaststellingsproce-
dures van het  RUP zonevreemde woningen en de annulatieprocedure voor de 
Raad van State; in strijd met die vroegere uitstel en zonder te antwoorden op ei-
sers verweer ter zake, besliste het bestreden arrest dat er geen redenen zijn om 
het resultaat af te wachten van het door de bouwovertreders ingestelde annulatie-
beroep en het hof van beroep geen opportuniteitsbeoordeling van het gevorderde 
herstel toekomt.

6. Met kracht van gewijsde wordt bedoeld de toestand waarin een rechterlijke 
beslissing niet meer ongedaan kan worden gemaakt door het aanwenden van ver-
zet of hoger beroep, en bij analogie door een cassatieberoep. De eisers bedoelen 
evenwel kennelijk: gezag van (rechterlijk) gewijsde. Met gezag van (rechterlijk) 
gewijsde wordt  bedoeld de eigenschap van een rechterlijke eindbeslissing die 
verhindert  dat  dezelfde  vordering  tussen  dezelfde  partijen  opnieuw  ingesteld 
wordt en waardoor die beslissing met een vermoeden van juistheid is bekleed. 

Een gewoon rechterlijk uitstel van de behandeling van de zaak is geen derge-
lijke eindbeslissing. Op de voor het uitstel aangehaalde redenen kan de rechter 
steeds terugkomen.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Vierde middel van de eisers I
9. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, alsmede van de mo-

tiveringsplicht: ten onrechte oordeelt het bestreden arrest dat de overschrijding 
van de redelijke termijn van artikel 6.1 EVRM geen enkel rechtsgevolg heeft 
voor de herstelvordering die nog steeds moet worden bevolen. 

10. De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke toestand een "straf" is 
in de zin van artikel 6.1 EVRM, brengt enkel mee dat de waarborgen van die be-
paling moeten worden in acht genomen, waaronder de behandeling van de vor-
dering binnen een redelijke termijn. 

Voormelde vaststelling heeft niet tot gevolg dat die maatregel in de Belgische 
wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de algemene bepalingen van het Bel-
gisch strafrecht en strafprocesrecht, inzonderheid wat betreft het milderen van de 
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straf of zelfs de eenvoudige schuldigverklaring erop toepassing moeten vinden.
11. Krachtens artikel 21ter, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Straf-

vordering moet de strafrechter ook bij vaststelling van de overschrijding van de 
redelijke termijn van de strafvordering, zo daartoe aanleiding bestaat,  de ver-
dachte veroordelen tot teruggave. Dit geldt evenzeer voor de maatregel van het 
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand in de zin van artikel 149, §1, 
Stedenbouwdecreet 1999 die, zoals de teruggave, strekt tot het herstel van de 
toestand van vóór het misdrijf. 

Het middel faalt naar recht. 
(...)
Tweede middel van de eisers II
14. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 

1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek: het bestreden arrest dat de herstelvordering 
gelijkstelt met een rechtsvordering tot herstel van de schade en dit herstel beveelt 
zonder evenwel schade vast te stellen, is niet regelmatig gemotiveerd noch naar 
recht verantwoord. 

15. De herstelvordering, zoals de teruggave bedoeld in artikel 44 Strafwet-
boek, beoogt de beëindiging van een met de strafwet strijdige toestand, meer be-
paald van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening, die door het steden-
bouwmisdrijf is ontstaan. Dit vereist niet dat de rechter daarenboven vaststelt dat 
door dit misdrijf eveneens schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Bur-
gerlijk Wetboek werd veroorzaakt.

Het middel faalt naar recht. 
Derde middel van de eisers II
16. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 

19 en 153 Stedenbouwdecreet 1999: het bestreden arrest machtigt eveneens het 
college van burgemeester en schepenen om ambtshalve en in de plaats van de 
desgevallend in gebreke blijvende eisers het bestreden arrest ten uitvoer te bren-
gen, ofschoon dit bestuur geen procespartij is in het geding dat aanleiding heeft 
gegeven tot dit arrest. 

17. Artikel 153, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "Voor het geval 
dat de plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat 
wordt hersteld, dat het strijdige gebruik niet binnen die termijn wordt gestaakt of 
dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd, 
beveelt het vonnis van de rechter, bedoeld in de artikelen 149 en 151, dat de ste-
denbouwkundig inspecteur, het college van burgemeester en schepenen en even-
tueel de burgerlijke partij, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien."

18. Deze ambtshalve door de rechter te verlenen machtiging aan het bestuur 
vindt zijn grondslag, niet in de vordering van het bestuur die het herstel vordert, 
maar in de publiekrechtelijke verhouding die wegens het misdrijf ontstaat tussen 
de overtreder enerzijds, de stedenbouwkundig inspecteur en het college van bur-
gemeester en schepenen die tot taak hebben het herstel te benaarstigen, ander-
zijds. 

Uit artikel 153, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 volgt dat de rechter ver-
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plicht is de machtiging tot ambtshalve uitvoering zowel aan de stedenbouwkun-
dig inspecteur als aan het college van burgemeester en schepenen te verlenen.

Het middel faalt naar recht. 
Vierde middel van de eisers II
19. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: nergens moti-

veert het bestreden arrest waarom de dwangsom op wettige wijze, derhalve met 
eerbiediging van de bestuurlijke motiveringsplicht en het algemeen beginsel van 
behoorlijk bestuur, inzonderheid het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheids-
beginsel, werd gevorderd en waarom de dwangsom in verhouding zou staan tot 
het misdrijf. 

20. Geen wettelijke bepaling vereist dat bij ontstentenis van elk verweer over 
de rechtsgeldigheid van de door het bestuur gevorderde dwangsom, de rechter 
zijn beslissing op dit punt in het bijzonder zou motiveren. 

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

9 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. C. Gysen, Mechelen en H.K.Careme, Leuven.

Nr. 384

2° KAMER - 9 juni 2009

1º GRONDWETTELIJK HOF - BESLISSING DIE VASTSTELD DAT EEN WET ONGRONDWETTIG IS - 
AARD - GEVOLG

2º GRONDWETTELIJK HOF - ARREST NR. 105/2007 VAN 19 JULI 2007 - VERNIETIGING 
VAN ARTIKEL 235TER, §6, SV. - ARREST NR. 111/2008 VAN 31 JULI 2008 - NIET-
ONTVANKELIJKHEID VAN HET ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP TEGEN DE CONTROLE OP DE 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - ONGRONDWETTIGHEID - DECLARATIEF KARAKTER - GEVOLG

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - CONTROLE OP DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN DOOR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARRESTEN NR. 105/2007 VAN 19 JULI 2007 EN NR. 
111/2008 VAN 31 JULI 2008 VAN HET GRONDWETTELIJK HOF - DECLARATIEF KARAKTER VAN 
DEZE ARRESTEN - GEVOLG

4º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - GRENZEN
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5º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - 
VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - GRENZEN

1º, 2° en 3° Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wet ongrondwettig is, heeft  
die beslissing in de regel een declaratief karakter en werkt dus retroactief; hieruit volgt  
dat ingevolge de vernietiging van artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering en de  
beslissing  dat  de  eventuele  niet-ontvankelijkheid  van een onmiddellijk  cassatieberoep 
tegen een arrest dat de controle op de bijzondere opsporingsmethoden heeft gedaan,  
ongrondwettig  is,  geacht  moet  worden  dat  tegen  dergelijke  arresten  steeds  een  
onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is geweest; het cassatieberoep tegen het arrest dat  
de  controle  op  de  bijzondere  opsporingsmethoden  uitoefende,  dat  na  het  eindarrest  
wordt ingesteld, is bijgevolg niet ontvankelijk1. 

4º en 5° Het Hof is niet gehouden een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te  
stellen, wanneer die vraag geen betrekking heeft op een aangelegenheid zoals bedoeld  
in artikel 26, §1, Bijzondere Wet Arbitragehof, maar enkel op de gevolgen in de tijd van  
de arresten van het Grondwettelijk Hof. 

(M. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger 

1.  De eiser tekende op 17 december 2008 cassatieberoep aan tegen het arrest van het 
hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 mei 2007, en 
tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Antwerpen,  correctionele  kamer,  van  4 
december 2008.

Het  eerste  arrest  heeft  betrekking  op  de  controle  van  de  regelmatigheid  van  de 
bijzondere opsporingsmethode observatie door de kamer van inbeschuldigingstelling. Het 
tweede  arrest  betreft  het  eindarrest  waarbij  de  eiser  veroordeeld  werd  wegens  de 
vermengde  feiten  van  witwas,  bedrieglijke  namaak en/of  bedrieglijk  gebruik  van  een 
nagemaakt merk, kwaadwillige of bedrieglijke inbreuk op het auteursrecht en de naburige 
rechten,  sluikinvoer  van  sigaretten,  gebruik  van  een  verkeerde  benaming  op  een  T1-
document  en  niet-naleving  van  de  uit  de  communautaire  wetgeving  voortvloeiende 
verplichtingen  om  goederen  op  een  summiere  aangifte-vrachtlijst  onder  hun  juiste 
benaming  te  vermelden,  tot  een  hoofdgevangenisstraf  van  dertig  maanden  en  een 
geldboete van duizend vijfhonderd euro vermeerderd met 45 opdeciemen en alzo gebracht 
op  achtduizend  tweehonderdvijftig  euro  of  een  vervangende  gevangenisstraf  van  drie 
maanden. Op burgerlijk gebied wordt de eiser veroordeeld om aan de burgerlijke partij 
een schadevergoeding te betalen van 8.684,87 euro.

2.  De feiten van de telastleggingen maken het voorwerp uit  van twee verschillende 
zaken, die tijdens de procedure in eerste aanleg werden gevoegd. In de eerste zaak, waarin 
tot observatie werd overgegaan, werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd. De tweede 
zaak  maakt  het  voorwerp  uit  van  een  rechtstreekse  dagvaarding  door  de  Federale 
Overheidsdienst Financiën.

De onderzoeksrechter deelde zijn dossier op 14 november 2005 voor eindvorderingen 
mee  aan  de  procureur  des  Konings.  Deze  laatste  nam  op  25  november  2005 
eindvorderingen,  die  de  zaak  aanhangig  maakten  bij  de  raadkamer.  De 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer dateert van 16 februari 2006.

Bij de behandeling van de zaak door de correctionele rechtbank te Antwerpen werd 
vastgesteld dat de regelmatigheid van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode 
observatie niet door de kamer van inbeschuldigingstelling werd gecontroleerd vooraleer 
de zaken bij de correctionele rechtbank aanhangig werden gemaakt. 

1 Zie de concl. van het O.M. 



Nr. 384 - 9.6.09 HOF VAN CASSATIE 1597 

Bij op tegenspraak gewezen en bij voorraad uitvoerbaar verklaard vonnis van 4 april 
2007 besliste de correctionele rechtbank te Antwerpen de samengevoegde dossiers over te 
maken  aan  het  openbaar  ministerie  teneinde  de  zaak  bij  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling aan te brengen om de controle bepaald in artikel 235ter Wetboek 
van Strafvordering alsnog te doen uitvoeren.  De eiser  kwam van dit  vonnis  in  hoger 
beroep. 

De  procureur-generaal  te  Antwerpen  bracht  daarop  de  zaak  aan  bij  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling.  Deze  stelde  bij  arrest  van  11  mei  2007  vast  dat  er  geen 
onregelmatigheden werden begaan bij de toepassing van de observatie. 

Bij op tegenspraak gewezen vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 
30 mei 2007 werd de eiser voor de vermengde feiten tot straf veroordeeld, alsmede tot 
betaling  van  een  schadevergoeding  aan  de  burgerlijke  partij.  Zowel  de  eiser,  als  de 
vervolgende partij en het openbaar ministerie kwamen van dit vonnis in hoger beroep.

Bij  wat de eiser  betreft  op tegenspraak gewezen arrest  van 4 december  2008 werd 
enerzijds zijn hoger beroep tegen het vonnis van 4 april 2007 niet ontvankelijk verklaard 
en werd hij anderzijds met éénparige stemmen veroordeeld tot de hiervoor vermelde straf 
en tot betaling van een schadevergoeding aan de burgerlijke partij. 

3.  In  zijn  memorie  bespreekt  de  eiser  vooreerst  de  ontvankelijkheid  van  het 
cassatieberoep  tegen  het  arrest  van de kamer van  inbeschuldigingstelling  van  11  mei 
2007.

De eiser houdt voor dat de gecombineerde rechtspraak van het Grondwettelijk Hof2 en 
van Uw Hof in  zijn arresten van 31 oktober  20063 en 14 oktober  20084 leidt  tot  een 
onbillijke situatie: het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 11 mei 2007 
dateert van vóór de arresten van het Grondwettelijk Hof die (onmiddellijk) cassatieberoep 
toelaten. Een cassatieberoep dat binnen vijftien dagen na het wijzen van dit arrest zou zijn 
ingesteld, zou immers door het Hof als niet-ontvankelijk afgewezen geworden zijn, terwijl 
een uitgesteld cassatieberoep na het eindarrest als laattijdig zou worden beschouwd.

De  eiser  stelt  betreffende  deze  aangelegenheid  ook  een  prejudiciële  vraag  aan  het 
Grondwettelijk Hof voor.

In zijn enig middel voert de eiser de schending aan van de artikelen 189ter en 235ter 
van  het  Wetboek  van  Strafvordering:  de  vaststelling  door  het  vonnisgerecht,  dat  de 
controle  van  de toepassing  van  de  bijzondere  opsporingsmethode  observatie  niet  was 
gebeurd  op  het  geëigende  tijdstip,  te  weten  voorafgaand  aan  de  verwijzing  naar  de 
correctionele rechtbank, is geen nieuw en concreet gegeven dat de verwijzing van de zaak 
naar de kamer van inbeschuldigingstelling wettigt. De correctionele rechtbank kon dus 
niet beslissen om de zaak op basis van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering aan het 
openbaar ministerie over te maken met het oog op de controle van de regelmatigheid van 
de aangewende bijzondere opsporingsmethode aan de hand van het vertrouwelijk dossier 
en  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  was  niet  bevoegd  om deze  bom-controle  te 
verrichten.

Wat de omvang van de cassatie betreft preciseert de eiser dat de vernietiging van het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 11 mei 2007 ook moet leiden tot de 
vernietiging van het eindarrest van 4 december 2008.

4. In deze zaak draait alles om de ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 11 mei 2007.

Met  betrekking  tot  deze  problematiek  kunnen  verschillende  standpunten  worden 

2 Grondw.H, arrest nr. 105/2007 van 19 juli 2007 en nr. 111/2008 van 31 juli 2008.
3 Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.0614.N, AC, 2006, nr. 527 met concl. adv.-gen. TIMPERMAN.
4 Cass., 14 okt. 2008, AR P.08.1329.N, AC, 2008, nr. 547 met concl. adv.-gen. TIMPERMAN.
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ingenomen,  die  met  elkaar  gemeen  hebben  dat  zij  steeds  leiden  tot  de  niet-
ontvankelijkheid  van  dit  cassatieberoep.  Indien  dit  cassatieberoep  inderdaad  niet-
ontvankelijk zou zijn, dan moet het middel niet meer beantwoord worden, want dit middel 
betreft enkel de regelmatigheid van dit arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van  11  mei  2007  en  heeft  geen  betrekking  op  de  ontvankelijkheid  zelf  van  dit 
cassatieberoep.

5. Allereerst moet worden vastgesteld dat de door de eiser aangehaalde rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof, die, in combinatie met de rechtspraak van uw Hof, geleid heeft 
tot het erkennen van de mogelijkheid om onmiddellijk cassatieberoep aan te tekenen tegen 
de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling die, in toepassing van artikel 235ter 
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doen over de regelmatigheid van de bijzondere 
opsporingsmethoden observatie en infiltratie, precies tot stand is gekomen ingevolge het 
initiatief van bepaalde eisers die, geconfronteerd met een gelijkaardig probleem als de 
huidige eiser, toch gemeend hebben onmiddellijk cassatieberoep te moeten aantekenen 
tegen  dergelijke  arresten,  ofschoon het  toen  toepasselijke  artikel  253ter  Wetboek  van 
Strafvordering elk rechtsmiddel tegen een dergelijk arrest uitsloot5. 

Deze eisers hebben, anders dan de eiser in de thans voorliggende zaak, tijdig ingezien 
dat zij,  door  contra legem,  toch een onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen de 
arresten  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  in  toepassing  van  artikel  235ter 
Wetboek van Strafvordering en door in het kader van dit cassatieberoep een prejudiciële 
vraag te laten stellen aan het Grondwettelijk Hof betreffende de ontvankelijkheid van een 
dergelijk  cassatieberoep,  desgevallend  een  positief  resultaat  konden  bereiken.  Zij  zijn 
uiteindelijk  in  hun opzet  geslaagd en werden beloond met  een ontvankelijk  verklaard 
onmiddellijk cassatieberoep.

De mogelijkheid om onmiddellijk cassatieberoep in te stellen, eventueel gecombineerd 
met een afstand voor zover het cassatieberoep voorbarig zou zijn, is gekend6. Hetzelfde 
geldt voor de mogelijkheid om een prejudiciële vraag te stellen.

Bovendien is het daarbij  niet  zonder belang te wijzen op het feit,  enerzijds,  dat  de 
beroepen tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof moeten worden ingesteld binnen de 
door de Bijzondere Wet op het Arbitragehof bepaalde termijnen, en, anderzijds, dat zowel 
de beroepen tot vernietiging als de prejudiciële vragen, bij toepassing van artikel 74 van 
laatstgenoemde  wet,  door  toedoen  van  de  griffier  in  het  Belgisch  Staatsblad  worden 
bekendgemaakt in de drie landstalen.

Deze  bekendmakingen  laten  toe  dat  ook  derden  kennis  kunnen  nemen  van  de 
procedures die voor het Grondwettelijk Hof aanhangig zijn en van de inhoud hiervan.

Aan de  hand  van die  bekendmakingen had  de  eiser  bijgevolg  de  mogelijkheid om 
kennis te krijgen van de lopende procedures met betrekking tot artikel 235ter Wetboek 
van Strafvordering en meer bepaald van de verschillende beroepen tot vernietiging die, 
wat artikel 235ter  Wetboek van Strafvordering betreft, dateren van 20 juni 2006 en 29 
juni 2006, zoals blijkt uit het vernietigingsarrest nr. 105/2007 van 19 juli 2007 van het 
Grondwettelijk Hof, waarnaar de eiser herhaaldelijk verwijst.

Kan dan niet worden voorgehouden dat de eiser, die de nodige voorzorgsmaatregelen 
niet heeft genomen om tijdig, binnen vijftien dagen na het wijzen van het arrest van 11 
mei 2007 door de kamer van inbeschuldigingstelling, toch cassatieberoep aan te tekenen 
met  het  verzoek  om  een  prejudiciële  vraag  te  stellen  aan  het  Grondwettelijk  Hof, 

5 Art. 235ter, §6 Wetboek van Strafvordering luidde in de oorspronkelijke versie “§6. Tegen de con-
trole van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling staat geen
rechtsmiddel open”.

6 SONCK, S., Cassatieberoep in strafzaken, 1999, 17; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 
4° Ed. 2007, p. 1420, nr. 3328.
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onvoorzichtig  of  onzorgvuldig was,  zeker  wanneer  hij  wist  of  had kunnen of  moeten 
weten dat er een procedure in vernietiging voor dit Hof hangende was?

Zoals de eerste verweerder in zijn memorie van antwoord aangeeft, heeft een door het 
Grondwettelijk Hof vastgestelde ongrondwettigheid, in beginsel, een declaratief karakter 
en dus een retroactieve werking. Dit betekent dat, als gevolg van de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof in zijn arresten nr. 105/2007 van 19 juli 2007 en nr. 111/2008 van 31 
juli 2008, het artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering in die zin moet worden 
gelezen dat het geacht wordt steeds een onmiddellijk cassatieberoep te hebben toegestaan 
tegen  arresten  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  die  gewezen  worden  met 
toepassing van de artikelen 189ter of 235ter Wetboek van Strafvordering.

Uw Hof oordeelde eerder in het hiervoor geciteerde arrest van 31 oktober 2006, dat het 
cassatieberoep dat openstaat tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling 
wanneer dit  onderzoeksgerecht  uitspraak doet met  toepassing van de artikelen 135 en 
235bis van het Wetboek van Strafvordering, of wanneer het arrest zelf behept is met een 
onregelmatigheid,  onmiddellijk  moet  worden  ingesteld,  zonder  dat  de 
inverdenkinggestelde  de keuze heeft  het  slechts  later,  samen met  het  eindarrest,  in  te 
stellen. 

Deze regel geldt ook voor het cassatieberoep tegen de arresten die in toepassing van 
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering overgaan tot de bom-controle: de procedure 
die voorzien is in artikel 235ter, §1 Wetboek van Strafvordering moet inderdaad helemaal 
afgehandeld zijn, vooraleer de zaak bij de rechter ten gronde wordt aanhangig gemaakt. 
Dit sluit een cassatieberoep na het eindarrest uit.

Uit de bovenstaande elementen lijkt mij te moeten volgen dat de eiser wel degelijk in 
de mogelijkheid was om tijdig een onmiddellijk cassatieberoep in te stellen, maar dat hij 
nagelaten heeft dit te doen. Het cassatieberoep dat hij thans instelt, na het eindarrest, lijkt 
bijgevolg laattijdig en derhalve niet ontvankelijk.

De prejudiciële vraag lijkt mij  niet te moeten worden beantwoord, want deze vraag 
heeft geen betrekking op een aangelegenheid, zoals bedoeld in artikel 26, §1 Bijzondere 
Wet Arbitragehof, maar op de gevolgen in de tijd van de arresten van het Grondwettelijk 
Hof. In het geval van een beroep tot vernietiging beoordeelt het Grondwettelijk Hof zelf 
de  werking  in  de  tijd,  in  toepassing  van  artikel  8  van  de  Bijzondere  Wet  op  het 
Arbitragehof. Wat de uitspraken ingevolge prejudiciële vragen betreft, oordeelde Uw Hof 
bij  arrest  van  20  december  20077 dat  het  aan  de  rechterlijke  macht  toekomt  bij  de 
uitlegging  van  de  wet  de  gevolgen  van  de  schending  van  de  Grondwet  waartoe  het 
Grondwettelijk  Hof  in  een  antwoord  op  een  prejudiciële  vraag  besluit,  in  de  tijd  te 
bepalen. De rechter die de werking in de tijd vaststelt van de door het Grondwettelijk Hof 
vastgestelde  ongrondwettigheid,  dient  daarbij  rekening  te  houden  met  het  rechtmatig 
vertrouwen van de maatschappij in de wettelijke bepalingen en met de dwingende eisen 
van rechtszekerheid. 

6. Wellicht zijn er ook argumenten om de stelling te verdedigen dat de omstandigheid 
dat  de  wet  zelf,  op  het  ogenblik  dat  het  bestreden  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling werd gewezen, het cassatieberoep uitsloot, de eiser in een toestand 
van  onoverkomelijke  dwaling  in  rechte  heeft  gebracht,  die  hem ertoe  heeft  geleid  te 
beslissen geen onmiddellijk cassatieberoep in te stellen.

De  vraag  blijft  dan  evenwel  of  dit  voor  gevolg  moet  hebben  dat  dan  in  alle 
omstandigheden  zou  moeten  worden  toegestaan  dat  de  eiser,  omwille  van  die 
onoverkomelijke dwaling in  rechte,  alsnog een cassatieberoep tegen het arrest  van de 
kamer van inbeschuldigingstelling kan instellen na het eindarrest.

7 Cass. 20 december 2007, AR C.07.0227.N, AC, 2007, nr. 653.
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Ik meen van niet: het is immers zo dat de onoverkomelijke dwaling het verval van het 
recht om cassatieberoep in te stellen wegens het verstrijken van de wettelijk voorziene 
termijn  alleen  kan  tegenhouden  tijdens  de duur  van  de  volstrekte  onmogelijkheid  tot 
handelen van de persoon die de handeling moet stellen8.

Vertrekkende van dit gegeven, moet dan worden vastgesteld dat vanaf de publicatie op 
13  augustus  2007  van  het  vernietigingsarrest  nr.  155/2007  van  19  juli  2007  van  het 
Grondwettelijk Hof, het cassatieberoep niet meer wettelijk uitgesloten was, terwijl vanaf 
de publicatie op 15 september 2008 van het arrest nr. 111/2008 van 31 juli 2008 van het 
Grondwettelijk Hof bovendien ook duidelijk was dat onmiddellijk cassatieberoep moet 
worden toegelaten. 

Wellicht  al  vanaf  de  publicatiedatum van  13  augustus  2007,  maar  zeker  vanaf  de 
publicatiedatum van 15 september 2008 neemt de toestand van onoverkomelijke dwaling 
in rechte in hoofde van de eiser een einde: diende hij dan niet, binnen 15 dagen (minstens) 
vanaf deze (laatste) publicatiedatum, alsnog cassatieberoep in te stellen? 

Kan men zomaar aannemen dat, ook wanneer de toestand van onoverkomelijke dwaling 
in rechte opgehouden heeft te bestaan, de eiser toch nog een afwachtende houding mag 
aanmenen door slechts cassatieberoep in te stellen na het eindarrest?

Ik meen van niet: de eiser heeft niet alleen nagelaten onmiddellijk cassatieberoep aan te 
tekenen binnen 15 dagen na het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 11 
mei 2007, hij heeft daarenboven ook verzuimd om cassatieberoep in te stellen binnen 15 
dagen nadat de toestand van onoverkomelijke dwaling heeft opgehouden te bestaan.

Ook hier  weer  is  het cassatieberoep tegen het  arrest  van 11 mei 2007 laattijdig en 
bijgevolg niet ontvankelijk.

En ook hier weer is er om de hiervoor aangehaalde reden geen grond tot het stellen van 
de voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

7. Ook een derde benadering leidt tot de niet-ontvankelijkheid van dit cassatieberoep.
Deze derde benadering onderzoekt het belang dat de eiser heeft om cassatieberoep in te 

stellen. 
De kamer van inbeschuldigingstelling onderzocht in zijn arrest van 11 mei 2007 de 

regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode observatie. De eiser voert aan dat 
dit  onderzoeksgerecht  niet  bevoegd  was  om  deze  bom-controle  te  doen,  maar  hij 
preciseert  anderzijds  in zijn  memorie,  dat  “de controle  van de regelmatigheid van de 
toegepaste bijzondere opsporingsmethode aan de hand van het (vertrouwelijk) dossier 
absoluut  noodzakelijk  is  ter  vrijwaring  van  de  rechten  van  de  verdediging  en  ter  
beoordeling van de ontvankelijkheid van de strafvordering”.

Wanneer het Hof het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling zou vernietigen, 
dan moet het Hof, volgens het thans toepasselijke artikel 189ter, vierde lid, Wetboek van 
Strafvordering9, het dossier van de rechtspleging aan het openbaar ministerie overzenden 
om de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen, die dan opnieuw tot 
de  bom-controle  zou  moeten  overgaan:  de  eiser  heeft  bijgevolg  geen  belang  bij  zijn 
cassatieberoep dat er alleen maar kan toe leiden dat hij iets krijgt wat hij reeds eerder had 
verkregen,  namelijk  de  controle  van  de  regelmatigheid  van  de  toegepaste  bijzondere 
opsporingsmethode  observatie,  die  hij  beschouwt  als  “absoluut  noodzakelijk  ter 
vrijwaring van de rechten van de verdediging en ter beoordeling van de ontvankelijkheid 
van de strafvordering”. 

Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 11 
mei 2007 is bijgevolg, ook bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

8 Zie Cass., 8 januari 1996, AR S.94.0145.F, AC, 1996, nr. 13
9 gewijzigd bij wet van 16 januari 2009 die op dezelfde datum in werking is getreden.
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In  dit  geval  is  er  geen  reden  om  de  voorgestelde  prejudiciële  vraag  aan  het 
Grondwettelijk  Hof  te  stellen,  omdat  de niet-ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep 
gesteund is op redenen die vreemd zijn aan de wetsbepalingen die het voorwerp uitmaken 
van de prejudiciële vraag.

Deze derde benadering, die leidt  tot  de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
wegens gebrek aan belang keert, - althans in zekere mate -, terug naar het standpunt dat 
het Hof eerder innam in zijn arrest van  13 november 200710. In dit arrest oordeelde het 
Hof onder meer dat het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om de controle van de regelmatigheid van 
de  bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie  aan  de  hand  van  het 
vertrouwelijk dossier uit te oefenen, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, aangezien 
die controle tot doel heeft het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6 
EVRM, te verzekeren en de verdachte dus tot voordeel strekt.

In zijn arrest van 14 oktober 200811 lijkt het Hof deze zienswijze evenwel te hebben 
verlaten: in deze zaak werd het cassatieberoep ontvankelijk verklaard en werd het middel, 
dat  aanvoerde  dat  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  in  het  bestreden  arrest  ten 
onrechte oordeelde dat het met toepassing van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van 
Strafvordering mogelijk was, nadat de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig was gemaakt, 
alsnog, voor het eerst,  de controle te verrichten over de toepassing van de bijzondere 
opsporingsmethode observatie, gegrond bevonden.

Uit de rechtsoverwegingen van dit arrest moet worden afgeleid dat het Hof oordeelt dat 
het  belang  van  de eiser  hierin  bestaat,  dat  de  controle  van de  regelmatigheid van de 
bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie  verplicht  op  het  door  artikel 
235ter,  §1,  tweede  en  derde  lid,  Wetboek  van  Strafvordering  bedoelde  tijdstip  moet 
worden verricht,  om te  vermijden dat  de  feitenrechter  kennis  zou kunnen nemen van 
stukken die eigenlijk hadden dienen te worden nietigverklaard.

Dit “belang”, dat overigens eerder moet worden aanzien als een denkbeeldig of virtueel 
belang, speelt evenwel niet in de thans voorliggende zaak, aangezien de procedure van 
artikel  235ter Wetboek  van  Strafvordering  nog  niet  bestond  op  het  ogenblik  dat  de 
onderzoeksrechter  zijn  dossier  voor  eindvorderingen  aan  de  procureur  des  Konings 
toezond.

8. Indien het Hof, ondanks de hiervoor aangehaalde argumenten, toch zou oordelen dat 
de eiser toch een belang zou hebben bij zijn cassatieberoep, in zoverre dit gericht is tegen 
de beslissing dat de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd was om de gevraagde 
controle over de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie te verrichten, 
dan moet overgegaan worden tot het onderzoek van het aangevoerde middel.

En ook hier weer worden wij geconfronteerd met hetzelfde probleem van het gebrek 
aan belang: de eiser kan er immers geen belang bij hebben de vernietiging te vragen van 
een beslissing waarvan hijzelf uitdrukkelijk aangeeft dat zij absoluut noodzakelijk is ter 
vrijwaring van zijn recht van verdediging en ter beoordeling van de ontvankelijkheid van 
de strafvordering.

Wanneer  ook  hier  het  Hof  deze  stelling niet  zou volgen,  zal  tenslotte  nog moeten 
worden nagegaan of het Hof, in de huidige zaak, in dezelfde zin zou moeten beslissen als 
in het eerder aangehaalde arrest van 14 oktober 2008. 

In dit laatste arrest oordeelde het Hof, in navolging van zijn eerder arrest van 19 maart 
200812, dat overigens ook aangehaald wordt door de eiser, dat de vaststelling, door het 
vonnisgerecht, dat de controle van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden 

10 Cass., 13 november 2007, AR P.07.1190.N, AC, 2007, nr. 551.
11 Cass., 14 okt. 2008, AR P.08.1329.N, AC, 2008, nr. 547 met concl. adv.-gen. TIMPERMAN 
12 Cass., 19 maart 2008, AR P.08.0319.F, AC, 2008, nr. 192.
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observatie en infiltratie niet  verricht was op het geëigende tijdstip,  niet  het nieuwe en 
concrete  gegeven  uitmaakt  dat  de  verwijzing  van  de  zaak  naar  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling, om alsnog tot die controle over te gaan, wettigt.

Zoals gemeld, houdt de huidige zaak evenwel een ander belangrijk element in, dat het 
Hof de kans biedt, gelet op het concrete verloop van de procedure, af te wijken van de 
rechtspraak van het arrest van 14 oktober 2008.

Uit  het  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  blijkt  immers  dat  de 
voorschriften  van  artikel  235ter  Wetboek  van  Strafvordering  nog  niet  van  toepassing 
waren  op  het  ogenblik  dat  de  onderzoeksrechter  zijn  dossier  voor  eindvorderingen 
meedeelde aan de procureur des Konings. 

Uit  het  nazicht  van  de  stukken  van  de  rechtspleging  blijkt  inderdaad  dat  de 
onderzoeksrechter  het  dossier  voor  eindvorderingen  meedeelde  aan  de  procureur  des 
Konings op 14 november 2005 en dat deze laatste eindvorderingen nam die de zaak bij de 
raadkamer  aanhangig  maakten  op  25  november  2005,  hetzij  dus  vóór  de 
inwerkingtreding, op 30 december 2005, van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering. 

In tegenstelling tot  wat zich voordeed in de procedures die aanleiding gaven tot de 
arresten van 19 maart 200813 en van 14 oktober 200814 kan hier geen sprake zijn van enig 
verzuim:  een  “tijdige”  controle  van  de  bijzondere  opsporingsmethode  observatie  in 
toepassing van artikel 235ter  Wetboek van Strafvordering was hier immers op absolute 
wijze uitgesloten, omdat de wettelijke bepaling die deze specifieke procedure invoert, nog 
niet bestond op het ogenblik dat de procureur des Konings door zijn eindvorderingen de 
zaak aanhangig maakte bij de raadkamer.

Het is daarbij van belang op te merken dat de bepalingen van de artikelen 189ter en 
235ter Wetboek van Strafvordering, die een nieuwe fase in de rechtspleging invoegen, 
dienen  beschouwd  te  worden  als  procedurewetten,  die  bijgevolg  van  onmiddellijke 
toepassing zijn op alle hangende zaken, ook op vorderingen die steunen op feiten die 
dateren van vóór de wetswijziging15.

Voor zover al niet zou kunnen worden aangenomen, dat de feitenrechter, die vaststelt 
dat de wetgever een nieuwe verplichte fase in de rechtspleging heeft ingevoerd, die van 
onmiddellijke toepassing is, deze ontwikkeling zou kunnen (en mogen) aanzien als het 
nieuwe concrete gegeven waarop het artikel 189ter Wetboek van Strafvordering (oud) 
doelt,  kan  enkel  en  alleen  vastgesteld  worden  dat  de  feitenrechter  en  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling hier uiteindelijk niets anders doen dan de algemene principes van 
de werking van de wet in de tijd toepassen.

Bovendien rijst de vraag of de feitenrechter, die de kamer van inbeschuldigingstelling 
gelastte  met  de  controle  van de  regelmatigheid  van de  bijzondere  opsporingsmethode 
observatie, en de kamer van inbeschuldigingstelling wel anders konden handelen: elke 
andere beslissing zou immers inhouden in dat gelijke toestanden op een ongelijke wijze 
worden behandeld en zou aldus een niet te verantwoorden discriminatie doen ontstaan. 

Ik  ben  dan  ook  van  oordeel  dat  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  die,  in  die 
omstandigheden, na het tussenvonnis van 4 april 2007 van de correctionele rechtbank te 
Antwerpen, waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling gelast wordt de controle over 
de  toepassing  van  de  bijzondere  opsporingsmethode  observatie  uit  te  oefenen  met 
toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering en na hiertoe door het openbaar 
ministerie  gevorderd  te  zijn,  deze  vordering  ontvangt  en  vaststelt  dat  de  bijzondere 
opsporingsmethode van de observatie regelmatig is verlopen, haar beslissing naar recht 

13 Zie voetnoot 12
14 Zie voetnoot 11
15 DUPONT,  L.  en  VERSTRAETEN,  R.,  Handboek  Belgisch  Strafrecht,  p.  137,  nr.  189;  VAN DEN 
WYNGAERT, Chr., Strafrecht, Strafprocesrecht en Internationaal Strafrecht, 5de ed., p. 104
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verantwoordt.
Wanneer het Hof aldus de stelling dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is bij gebrek 

aan  belang,  in  zoverre  het  gericht  is  tegen  de  beslissing  waarbij  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling zich bevoegd acht om de gevraagde controle over de bijzondere 
opsporingsmethoden observatie uit te oefenen, niet zou volgen, zal het Hof dus alleszins 
moeten vaststellen dat het middel, om de hiervoor aangevoerde redenen, in elk geval faalt 
naar recht.

CONCLUSIE: verwerping van beide cassatieberoepen

ARREST

(AR P.09.0054.N)

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

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 mei 2007, en tegen het 
arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 4 decem-
ber 2008. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De eiser werd ingevolge een bevel van de raadkamer van de rechtbank van 

eerste aanleg te Antwerpen van 16 februari 2006 in verband met een container 
namaaksigaretten naar de correctionele rechtbank verwezen wegens mededader-
schap aan:

- A. witwassen;
- B.I bedrieglijk namaak en/of bedrieglijk gebruik van een nagemaakt merk;
- B.II kwaadwillige of bedrieglijke inbreuk op het auteursrecht en de naburige 

rechten,
De FOD-Financiën dagvaardde van zijn kant de eiser rechtstreeks wegens me-

dedaderschap aan: 
- Feit 1: sluikinvoer van sigaretten, niet voorzien van in België geldige fiscale 

kentekens; 
- Feit 2: gebruik van een verkeerde benaming op een T1-document; 
Feit 3: niet-naleving van de uit de communautaire wetgeving voorvloeiende 

verplichting om goederen op een summiere aangifte-vrachtlijst onder hun juiste 
benaming te vermelden. 

Tijdens het  vooronderzoek was  gebruik gemaakt  van  de  bijzondere  opspo-
ringsmethode observatie. De kamer van inbeschuldigingstelling had de regelma-
tigheid van de toepassing ervan niet gecontroleerd vooraleer de zaken bij de cor-
rectionele rechtbank aanhangig werden gemaakt. 

Bij op tegenspraak gewezen en bij voorraad uitvoerbaar verklaard vonnis van 
4 april 2007 voegde de correctionele rechtbank te Antwerpen de beide zaken sa-
men en besliste de samengevoegde dossiers over te zenden aan het openbaar mi-
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nisterie teneinde de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen 
om de controle bepaald in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering alsnog te 
doen uitvoeren. De eiser kwam van dit vonnis in hoger beroep. 

De procureur-generaal te Antwerpen bracht daarop de zaak aan bij de kamer 
van inbeschuldigingstelling. Deze stelde bij arrest van 11 mei 2007 vast dat er 
geen onregelmatigheden werden begaan bij de toepassing van de observatie. 

Het op tegenspraak gewezen vonnis van de correctionele rechtbank te Antwer-
pen van 30 mei 2007 veroordeelde de eiser voor de vermengde feiten tot straf, 
alsmede tot betaling van een schadevergoeding aan de burgerlijke partij. 

Zowel de eiser, als de vervolgende partij en het openbaar ministerie kwamen 
van dit vonnis in hoger beroep.

Het wat de eiser betreft op tegenspraak gewezen arrest van 4 december 2008 
verklaarde enerzijds zijn hoger beroep tegen het vonnis van 4 april 2007 niet ont-
vankelijk en veroordeelde hem anderzijds met éénparige stemmen tot een zwaar-
dere straf en tot betaling van schadevergoeding aan de burgerlijke partij. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Artikel 235ter,  §6,  Wetboek van Strafvordering zoals het van toepassing 

was op het ogenblik van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 
11 mei 2007, bepaalde dat tegen de controle van het vertrouwelijk dossier door 
de kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmiddel openstaat.

Het arrest nr. 105/2007 van het Grondwettelijk Hof van 19 juli 2007 heeft die 
bepaling vernietigd. Dit arrest is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
13 augustus 2007.

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr. 111/2008 van 31 juli 2008 geoor-
deeld dat artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 
11 Grondwet schendt, in zoverre het niet voorziet in een onmiddellijk cassatiebe-
roep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling houdende contro-
le, op basis van het vertrouwelijk dossier, van de regelmatigheid van de toepas-
sing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie met toepas-
sing van de artikelen 189ter of 235ter Wetboek van Strafvordering.

2. Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wet ongrondwettelijk is, 
dan heeft die beslissing in de regel een declaratief karakter en werkt dus retroac-
tief.

Hieruit volgt dat ingevolge de vernietiging van artikel 235ter, §6, Wetboek van 
Strafvordering en de beslissing dat de eventuele niet-ontvankelijkheid van een 
onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest dat de controle heeft gedaan, on-
grondwettig is, geacht moet worden dat tegen dergelijke arresten steeds een on-
middellijk cassatieberoep mogelijk is geweest.

3. Niettegenstaande het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling van 11 mei 2007 is gewezen vooraleer het Grondwettelijk Hof artikel 235-
ter, §6, Wetboek van Strafvordering heeft vernietigd, moet aangenomen worden 
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dat tegen die beslissing toch altijd onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is ge-
weest.

4. Bij arrest van 31 oktober 2006 heeft het Hof over de wettelijke onmogelijk-
heid van een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van in-
beschuldigingstelling die een bom-controle uitvoert, het Grondwettelijk Hof een 
prejudiciële  vraag gesteld.  Bij  arrest  nr.  109/2007 van 26 juli  2007 heeft  het 
Grondwettelijk Hof die vraag zonder voorwerp verklaard.

Vanaf het arrest van het Hof van 31 oktober 2006 kon een normaal voorzichtig 
eiser weten dat de grondwettigheid van de niet-ontvankelijkheid van het onmid-
dellijk cassatieberoep ernstig ter discussie stond.

5. Het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is van 11 mei 
2007. Op dat ogenblik waren in verband met de onmogelijkheid van elk cassatie-
beroep reeds meerdere prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof. 
Iedereen wist of kon dit weten ingevolge de publicatie van de wettelijk voorge-
schreven berichten in het Belgisch Staatsblad.

Hieruit volgt dat de vraag over een onmiddellijk cassatieberoep tegen beslis-
singen over de bom-controle in betwisting was en dat onmiddellijk cassatiebe-
roep zeker niet was uit te sluiten. 

6. In dergelijke omstandigheden stelt een normaal voorzichtige eiser die niet 
met zekerheid weet of kan weten dat zijn cassatieberoep al dan niet voorbarig is, 
toch onmiddellijk cassatieberoep in. Hij kan dan ofwel zonder berusting afstand 
van zijn cassatieberoep doen ofwel een aan het Grondwettelijk Hof te stellen pre-
judiciële vraag opwerpen. 

De niet-ontvankelijkheid van eisers cassatieberoep is hier dan ook noch onver-
mijdbaar, noch onbillijk en niet in strijd met het vertrouwen van de maatschappij 
in de wettelijke bepalingen en met de dwingende eisen van rechtszekerheid.

Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van 11 mei 2007 is dan ook niet ontvankelijk.

7. De eiser vraagt het Grondwettelijk Hof de navolgende prejudiciële vraag te 
stellen: 

"Schenden de artikelen 235bis, 235ter, 373 en 416 van het Wetboek van Straf-
vordering, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang ge-
lezen artikel 6 EVRM, door enkel een cassatieberoep toe te laten tegen een arrest 
gewezen in zuivere controle van de regelmatigheid van de bijzondere opspo-
ringsmethode observatie aan de hand van het vertrouwelijk dossier gedurende 15 
dagen volgend op het wijzen van dit arrest, bij uitsluiting van de mogelijkheid 
cassatieberoep in te  stellen tegen het  eindarrest,  wanneer het  arrest  houdende 
controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode observatie 
aan de hand van het vertrouwelijk dossier werd gewezen op 11 mei 2007, aldus 
voorafgaand  aan  arresten  van  het  Grondwettelijk  Hof  dd.  19  juli  2007 
(105/2007) en 31 juli 2008 (111/2008) waarbij geoordeeld werd dat tegen een ar-
rest houdende controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsme-
thode observatie  aan de  hand van het  vertrouwelijk  dossier  een rechtsmiddel 
moet kunnen worden aangewend, respectievelijk dat een cassatieberoep tegen 
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een arrest houdende controle van de regelmatigheid van de bijzondere opspo-
ringsmethode observatie aan de hand van het vertrouwelijk dossier moet worden 
ingesteld binnen een termijn van 15 dagen die onmiddellijk volgt op het wijzen 
van dit arrest door de kamer van inbeschuldigingstelling?"

8. De voorgestelde prejudiciële vraag heeft geen betrekking op een aangele-
genheid zoals bedoeld in artikel 26, §1, Bijzondere Wet Arbitragehof, maar wel 
op de gevolgen in de tijd van de arresten van het Grondwettelijk Hof.

Er is derhalve geen grond tot het stellen van een prejudiciële vraag. 
Middel
9. Het middel dat gericht is tegen het arrest van 4 december 2008, voert schen-

ding aan van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering: deze wetsbepaling laat 
de rechtbank of het hof van beroep niet toe de kamer van inbeschuldigingstelling 
te gelasten overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering controle 
uit te oefenen over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden obser-
vatie en infiltratie waarmee deze kamer overeenkomstig die laatste wetsbepaling 
had moeten worden gelast vooraleer de zaak aanhangig werd gemaakt bij de cor-
rectionele rechtbank; derhalve was de kamer van inbeschuldigingstelling hier on-
bevoegd om de opgedragen controle uit te oefenen; de onwettigheid van het ar-
rest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 11 mei 2007 tast bijgevolg 
eveneens de wettigheid van het eindarrest van de correctionele kamer van 4 de-
cember 2008 aan. 

10. Tegen het bedoelde arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling kan 
thans niet meer worden opgekomen. 

Het middel is niet ontvankelijk. 
Ambtshalve  onderzoek  van  de  beslissingen  van  het  arrest  van  4  december 

2008
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

9 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs.  P.  Vandemeulebroecke,  Antwerpen,  T.  Decaigny,  Antwerpen  en  De 
Bruyn.

Nr. 385

2° KAMER - 9 juni 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
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BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - ARTIKEL 149, §1, 
EERSTE LID, STEDENBOUWDECREET - VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUITEND ADVIES VAN DE 
HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - TOEPASSELIJK TIJDSCRITERIUM VOOR HET VERPLICHT 
INWINNEN VAN HET ADVIES

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - ARTIKEL 198BIS, 
TWEEDE LID, STEDENBOUWDECREET 1999 - OVERGANGSREGELING - TOEPASSINGSGEBIED

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - ARTIKEL 198BIS, 
TWEEDE LID, STEDENBOUWDECREET 1999 - OVERGANGSREGELING - MOGELIJKHEID OM HET 
EENSLUIDEND ADVIES VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID ALSNOG IN TE WINNEN - 
TOEPASSINGSGEBIED

1º Artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, dat overeenkomstig artikel 189bis,  
eerste  lid  van  datzelfde  decreet,  in  werking  treedt  nadat  de  Hoge  Raad  voor  het  
Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijk reglement ervan is goedgekeurd, laat niet  
toe  het  verplicht  voorafgaand  eensluidend  advies  van  de  Hoge  Raad  voor  het  
Herstelbeleid uit te stellen tot na het instellen van de herstelvordering bij brief aan het 
parket  en  vóór  de  inleiding  bij  dagvaarding  voor  de  rechter,  aangezien  de  
beleidsbeslissing van het bestuur, na advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid,  
nog vóór het instellen van de vordering bij het parket moet worden genomen; niet de  
datum van de dagvaarding, maar de datum van de brief waarbij de herstelvordering aan 
het parket is meegedeeld, is aldus de toepasselijke tijdslimiet voor het verplicht inwinnen  
van het advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

2º Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999, betreft de herstelvorderingen die 
reeds  waren ingediend op het  ogenblik  dat  artikel  149,  §1,  eerste  lid,  van datzelfde 
decreet in werking is getreden en die bijgevolg nog niet voor advies werden voorgelegd  
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid; dit betreft niet alleen de vorderingen die reeds  
bij de strafrechter aanhangig werden gemaakt, maar ook die vorderingen die enkel bij  
brief aan het parket waren medegedeeld op een ogenblik dat, bij ontstentenis van een  
functionerende Hoge Raad voor het Herstelbeleid, onmogelijk vooraf het bindend advies, 
opgelegd door deze wetsbepalingen, kon worden ingewonnen. 

3º Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt niet dat herstelmaatregelen 
waarvoor nog niet werd gedagvaard, van de mogelijkheid tot het inwinnen van een niet-
bindend  advies  worden  uitgesloten;  de  coherentie  van  het  herstelbeleid  vereist  dit  
evenmin1. 

(M. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST)

ARREST

(AR P.09.0138.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 17 december 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

1 Arbitragehof, arrest nr. 71/2007 van 26 april 2007, B.7.4., BS 13 juni 2007, 32006. 
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 149, §1, eerste lid, en 198-

bis Stedenbouwdecreet 1999: het bestreden arrest oordeelt onterecht dat onge-
acht het niet-eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid de 
herstelvordering van het bestuur, die vóór 16 december 2005 bij brief aan het 
parket werd meegedeeld ontvankelijk is, ook al werd die vordering pas na 16 de-
cember 2005 bij dagvaarding voor de rechter aanhangig gemaakt; de brief betreft 
immers slechts de mededeling van een voorgenomen "herstelmaatregel" die en-
kel door de navolgende dagvaarding alle kenmerken van een herstelvordering 
verkrijgt; bijgevolg maakt niet de brief aan het parket maar enkel de daaropvol-
gende dagvaarding een "herstelvordering" bij de rechter aanhangig; zowel artikel 
149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 als de overgangsbepaling van artikel 
198bis Stedenbouwdecreet 1999 beogen met "vordering(en)" dan ook slechts de 
herstelmaatregel eenmaal deze effectief met een dagvaarding voor de strafrechter 
aanhangig wordt gemaakt; de vordering tot herstel die niet vóór de datum van in-
werkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, dit is  16 december 
2005, bij dagvaarding is aanhangig gemaakt, is niet ontvankelijk wanneer zij niet 
is voorafgegaan door het verplichte en eensluidend advies van deze Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid. 

2. Artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "De bepalingen 
met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbe-
leid, zoals bedoeld in artikel 149, §1, en artikel 153, treden pas in werking nadat 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke regle-
ment is goedgekeurd."

Overeenkomstig die bepaling treedt het eerste lid van artikel 149, §1, Steden-
boudecreet 1999 in werking nadat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opge-
richt en het huishoudelijk reglement ervan is goedgekeurd. Vanaf die datum, dit 
is 16 december 2005, is het advies van de Hoge Raad vereist betreffende de door 
een stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen 
in te stellen herstelvorderingen. 

Die bepaling laat niet toe dit verplicht advies uit te stellen tot na het instellen 
van de vordering bij brief aan het parket en voor de inleiding bij dagvaarding 
voor de rechter. De beleidsbeslissing van het bestuur, na advies van de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid, moet immers nog vóór het instellen van de vorde-
ring bij het parket worden genomen. Niet de datum van de dagvaarding maar de 
datum van de brief waarbij de herstelvordering aan het parket is meegedeeld, is 
aldus de toepasselijke tijdslimiet voor het verplicht inwinnen van het advies van 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

3. Artikel 198bis,  tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt:  "De rechter 
kan de ingediende vorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 
maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid, alsnog voorleggen voor eensluidend advies aan de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid." 
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Die bepaling betreft de herstelvorderingen die reeds waren ingediend op het 
ogenblik dat artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 in werking is 
getreden en die bijgevolg nog niet voor advies werden voorgelegd aan de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid. Dit betreft niet alleen de vorderingen die reeds bij 
de strafrechter aanhangig werden gemaakt maar ook die vorderingen die enkel 
bij brief aan het parket waren meegedeeld op een ogenblik dat, bij ontstentenis 
van een functionerende Hoge Raad voor het Herstelbeleid, onmogelijk vooraf het 
bindend advies, opgelegd bij artikel 149, §1, eerste lid, en 198bis, eerste lid, Ste-
denbouwdecreet 1999, kon worden ingewonnen. In beide gevallen gaat het om 
maatregelen die het bestuur bij brief bij het parket inleidde op een ogenblik dat 
onmogelijk advies aan de Hoge Raad voor het  Herstelbeleid kon worden ge-
vraagd, en het bestuur aldus alleen moest beslissen. De daaropvolgende dagvaar-
ding van het parket verandert daar niets aan. Het ligt voor de hand dat de rechter 
in beide gevallen de mogelijkheid moet hebben om alsnog het advies aan te vra-
gen.  Artikel  198bis,  tweede  lid,  Stedenbouwdecreet  1999 bepaalt  niet  dat  de 
maatregelen waarvoor nog niet werd gedagvaard, van deze mogelijkheid tot het 
inwinnen van een niet-bindend advies worden uitgesloten. De coherentie van het 
herstelbeleid vereist dit evenmin. 

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

9 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. K. Bouve, Brugge.

Nr. 386

2° KAMER - 9 juni 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING - 
BEKLAAGDE VEROORDEELD TOT DWANGSOM - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VAN DE VROEGERE 
BURGERLIJKE PARTIJ IN OPHEFFING VAN DE DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING VAN DE 
DWANGSOM ONGEGROND VERKLAARD - HOGER BEROEP VAN DE RECHTSTREEKS DAGENDE PARTIJ - 
BEVESTIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS - CASSATIEBEROEP VAN DE RECHTSTREEKS DAGENDE 
PARTIJ - CASSATIEBEROEP NIET BETEKEND AAN DE RECHTSTREEKS GEDAAGDE PARTIJ - 
ONTVANKELIJKHEID

2º DWANGSOM - STRAFZAKEN - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING - BEKLAAGDE 



1610 HOF VAN CASSATIE 9.6.09 - Nr. 386 

VEROORDEELD TOT DWANGSOM - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VAN DE VROEGERE BURGERLIJKE 
PARTIJ IN OPHEFFING VAN DE DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING VAN DE DWANGSOM 
ONGEGROND VERKLAARD - HOGER BEROEP VAN DE RECHTSTREEKS DAGENDE PARTIJ - BEVESTIGING 
VAN HET BEROEPEN VONNIS - CASSATIEBEROEP VAN DE RECHTSTREEKS DAGENDE PARTIJ - 
CASSATIEBEROEP NIET BETEKEND AAN DE RECHTSTREEKS GEDAAGDE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Niet-ontvankelijk is het cassatieberoep van de rechtstreeks dagende partij die - na 
als  beklaagde  veroordeeld  te  zijn  op  de  herstelvordering  tot  het  betalen  van  een  
dwangsom voor iedere dag vertraging in de uitvoering van de hoofdveroordeling en na de 
vroegere burgerlijke partij  rechtstreeks te hebben gedagvaard voor de strafrechter  tot  
opheffing  van  de  veroordeling  tot  het  betalen  van  een  dwangsom,  wegens  de  
onmogelijkheid  om  de  hoofdveroordeling  na  te  leven  -  dit  cassatieberoep  tegen  de 
beslissing  van  de  appelrechters,  die  het  beroepen  vonnis,  waarbij  de  rechtstreekse  
dagvaarding ongegrond wordt verklaard, bevestigen, niet heeft doen betekenen aan de  
rechtstreeks gedaagde partij1. (Art. 418, Sv.)

(V. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van de provincie Limburg) 

ARREST

(AR P.09.0140.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 17 december 2008.
De eiser voert in een memorie één grief en drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het cas-

satieberoep van de eiser, rechtstreeks dagende partij tot opheffing van een hem 
bij vonnis opgelegde dwangsom, werd betekend aan de verweerders.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Grief en middelen
2. Zowel de grief als de middelen betreffen niet de ontvankelijkheid van het 

cassatieberoep. Ze behoeven dus geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-

1 Cass., 6 maart 1990, AR 3597, AC, 1989-90, nr. 410.
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vocaat: mr. L. Savelkoul, Hasselt.

Nr. 387

2° KAMER - 9 juni 2009

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - CORRECTIONELE OF 
POLITIERECHTBANK - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECHTER - DAGVAARDING OF 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - KWALIFICATIE VAN DE FEITEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

2º STRAFVORDERING - CORRECTIONELE OF POLITIERECHTBANK - AANHANGIGMAKING VAN DE 
ZAAK BIJ DE RECHTER - DAGVAARDING OF VERWIJZINGSBESCHIKKING - KWALIFICATIE VAN DE FEITEN 
- VERPLICHTING VAN DE RECHTER

3º STEDENBOUW — ALGEMEEN - DAGVAARDING - OVERSCHRIJVING OP HET 
HYPOTHEEKKANTOOR - ONJUISTE OMSCHRIJVING VAN HET KADASTRAAL PERCEEL WAAROP HET 
ONROEREND GOED GELEGEN IS - SANCTIE - GEVOLG

4º DAGVAARDING - STEDENBOUWMISDRIJF - OVERSCHRIJVING OP HET HYPOTHEEKKANTOOR - 
ONJUISTE OMSCHRIJVING VAN HET KADASTRAAL PERCEEL WAAROP HET ONROEREND GOED GELEGEN 
IS - SANCTIE - GEVOLG

1º en 2° In correctionele of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen  
beschikking van verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen,  
niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnisgerechten aanhangig,  
maar  de  feiten  zoals  zij  blijken  uit  de  stukken van het  gerechtelijk  onderzoek of  het  
opsporingsonderzoek  en  die  aan  de  verwijzingsbeschikking  of  de  dagvaarding  ten 
grondslag  liggen;  de  strafrechter  moet  aan het  strafbare  feit  de juiste  kwalificatie  en  
omschrijving geven en mag daartoe de vermeldingen van de telastlegging aanpassen,  
verbeteren of vervangen, mits hij daarbij bij het gepleegde feit blijft, zoals het bepaald of  
bedoeld is in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt1.  (Artt. 129, eerste lid, 130, 
160, en 182, Sv.)

3º en 4° Daar de sanctie voor de niet-vermelding van de kadastrale omschrijving van het  
onroerend goed dat het voorwerp is van het stedenbouwmisdrijf of van de identificatie  
van de eigenaar ervan, alleen de mogelijkheid is voor de hypotheekbewaarder om de  
overschrijving te weigeren, zijn er  geen redenen de strafvordering niet  ontvankelijk  te  
verklaren, als de overschrijving eenmaal heeft plaatsgehad; hetzelfde geldt wanneer de  
vermelding  in  de  dagvaarding  van  de  kadastrale  omschrijving  of  van  de  eigenaar 
verkeerd zou zijn2.  (Artt. 84, 141 en 143, Hypotheekwet; Artt. 146, 149, §1, 150, 151 en 
160, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, aangesteld voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest, 
e.a. T. D.)

1 Cass., 23 sept. 1987, AR 6005, nr. 51; Cass., 8 dec. 1992, AR 5908, nr. 774; Cass., 7 sept. 1994,  
AR P.94.1051.F, nr. 364; Cass., 28 jan. 1997, AR P.96.0039.N, nr. 51; Cass., 25 nov. 1997, AR 
P.95.1350.N,  nr.  500;  Cass.,  21  juni  2000,  AR  P.00.0446.F,  nr.  389;  Cass.,  23  okt.  2002,  AR 
P.02.0958.F, nr. 561; Cass., 13 sept. 2005, AR P.05.0657.N, AC., 2005, nr. 430; Cass., 5 sept. 2006, 
AR P.06.0649.N, AC., 2006, nr. 389; VAN OVERBEKE S., "De interpretatie van de telastlegging", RW, 
1999-2000, p. 1177.
2 Zie Cass., 13 mei 1986, AR 18, AC, 1985-86, 1236 en RW, 1987-88, p. 673, met noot VANDEPLAS 
A., "Bouwovertredingen en overschrijving van de dagvaarding"; Cass., 5 okt. 1999, AR P.97.0897.N, 
AC, 1999, nr. 503. 
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ARREST

(AR P.09.0201.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 17 december 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 146 en 149, §1, eerste 

lid, Stedenbouwdecreet 1999 en de artikelen 182, 199, 200 en 215 Wetboek van 
Strafvordering: in zoverre het bestreden arrest, door vast te stellen "dat er geen 
misdrijven werden vastgesteld op de percelen in de dagvaarding", bedoelt dat 
geen misdrijven werden vastgesteld op de percelen met kadastrale aanduiding en 
oppervlakte zoals in de dagvaarding, kon het hieruit niet wettig de vrijspraak van 
de verweerder en de onbevoegdheid tot kennisname van eisers herstelvordering 
afleiden.

2. In correctionele of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewe-
zen beschikking tot verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te 
verschijnen, niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnis-
gerechten aanhangig, maar de feiten zoals ze blijken uit de stukken van het on-
derzoek of het opsporingsonderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de 
dagvaarding ten grondslag liggen. De strafrechter moet aan het strafbare feit de 
juiste kwalificatie en omschrijving geven en mag daartoe de vermeldingen van 
de telastlegging aanpassen, verbeteren of vervangen, mits hij daarbij bij het ge-
pleegde feit blijft, zoals het bepaald of bedoeld is in de akte die de zaak bij hem 
aanhangig maakt.

3. Het bestreden arrest oordeelt "dat er geen misdrijven werden vastgesteld op 
de percelen vermeld in de dagvaarding. De feiten voorzien onder de tenlasteleg-
gingen A, B en C doen zich voor op het perceel sectie I nr. 773 K, groot 27 a 38 
ca en niet op sectie I nr. 775 F, groot 24 a 29 ca zoals blijkt uit het bijkomend on-
derzoek (kadastrale legger). De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen D, E, 
F, G en H doen zich voor op sectie I 773 K, groot 27 a 38 ca en niet op sectie X 
773 K groot 24 a 29 ca".

Het bestreden arrest stelt niet vast dat de feiten gepleegd op het perceel sectie I 
nr. 773 K, groot 27 a 38 ca, niet dezelfde zijn als deze die blijken uit de stukken 
van het opsporingsonderzoek en die aan de dagvaarding ten grondslag liggen.

Op grond van de verkeerde aanduiding in de dagvaarding van de kadastrale 
gegevens en oppervlakte, vermochten de appelrechters niet wettig te besluiten tot 
de vrijspraak van de verweerder en hun onbevoegdheid voor het beoordelen van 
de herstelvordering.
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Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 182, 199, 200 en 215 

Wetboek van Strafvordering, de artikelen 146, 149, §1, 150, 151 en 160 Steden-
bouwdecreet 1999 en, voor zoveel als nodig, de artikelen 84, 141 en 143 Hypo-
theekwet: een verkeerde aanduiding in de overgeschreven dagvaarding van het 
kadastraal  nummer  van  het  perceel  waarop  het  stedenbouwmisdrijf  werd  ge-
pleegd, liet de appelrechters niet toe om de verweerder vrij te spreken en hun on-
bevoegdheid met betrekking tot de herstelvordering vast te stellen.

5. Artikel 160, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "De dagvaarding 
voor de correctionele rechtbank op grond van artikel 146, of het exploot tot inlei-
ding van het geding, bedoeld in artikelen 149 tot en met 151, is pas ontvankelijk 
na een overschrijving in het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen 
gelegen zijn."

Artikel 160, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "De dagvaarding of 
het exploot vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het 
voorwerp is van het misdrijf, en identificeert de eigenaar ervan, in de vorm en 
onder de sanctie, voorgeschreven door de wetgeving inzake de hypotheken."

De sanctie is bepaald in artikel 143 Hypotheekwet, naar luid waarvan de hypo-
theekbewaarder mag weigeren het geheel van de formaliteit waarvan de open-
baarmaking gevraagd is, te vervullen of het gevraagde getuigschrift af te geven 
indien niet voldaan is aan het bepaalde in de artikelen 139 tot 142 van de zelfde 
wet.

6. Daar de sanctie voor de niet-vermelding van de kadastrale omschrijving van 
het onroerend goed dat het voorwerp is van het misdrijf of de identificatie van de 
eigenaar  ervan,  alleen de  mogelijkheid is  van de hypotheekbewaarder  om de 
overschrijving te weigeren, zijn er geen redenen de strafvordering niet ontvanke-
lijk te verklaren, als de overschrijving eenmaal heeft plaatsgehad. 

Hetzelfde geldt wanneer de vermelding in de dagvaarding van de kadastrale 
omschrijving of van de eigenaar verkeerd zou zijn. Een vrijspraak van de be-
klaagde is geenszins te verantwoorden door de enkele vaststelling dat de overge-
schreven dagvaarding betrekking heeft op percelen met andere kadasternummers 
waarop geen inbreuken worden vastgesteld, wanneer niet tevens wordt aangeno-
men dat een verbetering van de kadasternummers in de dagvaarding een wijzi-
ging zou betekenen van het werkelijke voorwerp van de vervolging.

Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden arrest  in zoverre het  zich onbevoegd verklaart  om 

kennis te nemen van de herstelvordering.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
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Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

9 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 388

2° KAMER - 9 juni 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - RECHTSPERSOON - 
VERTEGENWOORDIGING - LASTHEBBER AD HOC - BEVOEGDHEID

2º STRAFVORDERING - AANWENDING VAN RECHTSMIDDELEN - RECHTSPERSOON - 
VERTEGENWOORDIGING - LASTHEBBER AD HOC - BEVOEGDHEID

1º en 2° Wanneer, ingeval tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om 
hem  te  vertegenwoordigen  een  strafvordering  wordt  ingesteld  wegens  dezelfde  of 
samenhangende feiten, door de rechtbank een lasthebber ad hoc is aangewezen om de  
rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze laatste bevoegd om namens de 
rechtspersoon als beklaagde rechtsmiddelen, met inbegrip van cassatieberoep, aan te  
wenden  tegen  de  beslissingen  over  de  tegen  deze  rechtspersoon  ingestelde  
strafvordering1. (Art. 2bis, V.T.Sv.)

(I. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0446.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 17 februari 2009. 
De eisers voeren geen middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen van de eisers II
1. Overeenkomstig artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-

ring is, wanneer, ingeval tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is 
om hem te vertegenwoordigen een strafvordering wordt ingesteld wegens dezelf-
de of samenhangende feiten, door de rechtbank een lasthebber ad hoc is aange-
1 Cass., 26 sept. 2006, AR P.05.1663.N,  AC, 2006, nr. 435 met conclusie van advocaat-generaal 
VANDEWAL
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wezen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, uitsluitend deze laatste be-
voegd om namens de rechtspersoon als beklaagde rechtsmiddelen, met inbegrip 
van cassatieberoep,  aan  te  wenden tegen de  beslissingen over  de tegen  deze 
rechtspersoon ingestelde strafvordering.

De eisers II werden hier vervolgd en veroordeeld samen met de vennootschap 
voor en namens wie zij cassatieberoep hebben ingesteld, terwijl in de huidige 
vervolging voor deze laatste bij vonnis van de correctionele rechtbank te Tonge-
ren van 26 mei 2005 een lasthebber ad hoc was aangesteld. 

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
2. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

9 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. T. Decaigny, Antwerpen.

Nr. 389

2° KAMER - 10 juni 2009

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD 
DOOR EEN BELGISCHE OVERHEID - TENUITVOERLEGGING IN HET BUITENLAND - OVERLEVERING VAN 
DE BETROKKENE - SPECIALITEITSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE

2º UITLEVERING - ACTIEVE UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD 
DOOR EEN BELGISCHE OVERHEID - TENUITVOERLEGGING IN HET BUITENLAND - OVERLEVERING VAN 
DE BETROKKENE - SPECIALITEITSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE

3º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - KADERBESLUIT - VOORWERP - OVERLEVERING 
ONDER DWANG VAN DE VERVOLGDE PERSOON MET HET OOG OP BERECHTING

4º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD 
DOOR EEN BELGISCHE OVERHEID - TENUITVOERLEGGING IN HET BUITENLAND - OVERLEVERING VAN 
DE VERVOLGDE PERSOON - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING TOT OVERLEVERING DOOR DE 
UITVOERENDE STAAT - GEVOLG

1º  en  2°  Het  in  art.  34,  §1,  Wet  19  december  2003  betreffende  het  Europees 
aanhoudingsbevel, bedoelde specialiteitsbeginsel heeft alleen tot doel de vervolging in  
België wegens andere feiten dan die welke aan de overlevering ten grondslag liggen te 
verhinderen1. 

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2009, nr.389. 
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3º  De  wet  tot  implementatie  van  het  kaderbesluit  betreffende  het  Europees 
aanhoudingsbevel strekt ertoe om met name de berechting van de vervolgde persoon te  
verzekeren,  door  zijn  overlevering  onder  dwang  te  regelen  volgens  een  andere  
procedure dan die van het uitleveringsrecht2 . 

4º De beslissing van de uitvoerende Staat zelf, dat de overlevering van de persoon aan de  
verzoekende Staat  nietig  is,  ontneemt  laatstgenoemde alleen het  recht  zich van een 
gedwongen verschijning van de verdachte te verzekeren door hem van zijn vrijheid te 
beroven;  deze  beslissing  ontneemt  daarentegen  de  verzoekende  Staat,  op  het  
grondgebied waarvan het misdrijf werd gepleegd, het recht niet om vervolgingen in te  
stellen, welk recht hij op grond van zijn principale bevoegdheid had kunnen uitoefenen, 
zonder een Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen3. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0170.F)

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

correctionele kamer, van 17 december 2008, op verwijzing gewezen ingevolge 
het arrest van het Hof van 3 oktober 2007.

De eiser voert in een memorie een middel aan.
Op 6 mei 2009 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een conclusie 

neergelegd.
Op de rechtszitting van 13 mei 2009 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe ver-

slag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
Op 28 mei 2009 heeft de verweerster, met toepassing van artikel 1107 van het 

Gerechtelijk Wetboek, een nota neergelegd.
II. FEITEN
Op 29 september 2005 vaardigt  de onderzoeksrechter te Charleroi tegen de 

verweerster een Europees aanhoudingsbevel  uit  wegens oplichting. Die feiten 
werden in België gepleegd.

Op 3 november 2005 staat het hof van beroep te Venetië, op grond van het 
voormelde bevel, de overlevering toe van de verweerster aan de Belgische ge-
rechtelijke overheid. Deze overlevering vindt plaats op 9 januari 2006.

Op 10 januari 2006 vaardigt de voormelde onderzoeksrechter tegen haar een 
bevel tot aanhouding uit.

Op 8 mei 2006 vernietigt het Italiaanse Hof van Cassatie het arrest van het hof 
van beroep te Venetië en beveelt het de invrijheidstelling van de verweerster.

Op verzoek van het openbaar ministerie wordt zij op 27 juni 2006, door de 
correctionele rechtbank te Charleroi, uitspraak doende in raadkamer, in vrijheid 
gesteld.

Het bestreden arrest, dat op tegenspraak is gewezen, verklaart de vervolgingen 
niet ontvankelijk op grond van de weigering van het Italiaanse Hof van Cassatie 

2 Ibid. 
3 Ibid.
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om de verweerster aan België over te leveren.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die op 31 maart 2009 op de 

griffie is ingekomen, i.e. buiten de termijn van twee maanden die bij artikel 420-
bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering is bepaald, aangezien de zaak op de 
algemene rol was ingeschreven op 28 januari 2009. 

Ambtshalve  middel,  dat  de  schending aanvoert  van de  artikelen 3  van  het 
Strafwetboek en 37 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel

Naar luid van artikel 3 Strafwetboek, wordt het misdrijf, op het grondgebied 
van het Rijk door Belgen of door vreemdelingen gepleegd, gestraft overeenkom-
stig de bepalingen van de Belgische wetten.

Krachtens artikel 37, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel, kan een persoon, 
overgeleverd op grond van een Europees aanhoudingsbevel, uitgevaardigd door 
een Belgische rechterlijke autoriteit, niet worden vervolgd, veroordeeld of van 
zijn vrijheid benomen wegens een ander, vóór zijn overlevering gepleegd straf-
baar feit dan dat waarop de overlevering betrekking heeft.

Enerzijds heeft het in het voormelde artikel bedoelde specialiteitsbeginsel al-
leen tot doel de vervolging in België te verhinderen wegens andere feiten dan die 
welke aan de overlevering ten grondslag liggen.

Anderzijds strekt de wet tot implementatie van het kaderbesluit betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel ertoe om met name de berechting van de vervolgde 
persoon te verzekeren, door zijn overlevering onder dwang te regelen volgens 
een andere procedure dan die van het uitleveringsrecht.

Bijgevolg ontneemt de beslissing van de uitvoerende Staat zelf, dat de overle-
vering van die persoon aan de verzoekende Staat nietig is, laatstgenoemde alleen 
het recht zich van een gedwongen verschijning van de verdachte te verzekeren 
door hem van zijn vrijheid te beroven. Deze beslissing ontneemt daarentegen de 
verzoekende Staat, op het grondgebied waarvan het misdrijf werd gepleegd, het 
recht niet om vervolgingen in te stellen, welk recht hij op grond van zijn princi-
pale bevoegdheid had kunnen uitoefenen, zonder een Europees aanhoudingsbe-
vel uit te vaardigen

Door, op grond van het voormelde artikel 37, te beslissen dat de verweerster 
die aan België is overgeleverd terwijl tegelijkertijd geweigerd werd het Europees 
aanhoudingsbevel ten uitvoer te leggen en die ondertussen is vrijgelaten zonder 
voorwaarden, niet meer kan worden vervolgd voor de feiten die aan haar overle-
vering  ten grondslag liggen,  verantwoordt  het  arrest  zijn  beslissing niet  naar 
recht.

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



1618 HOF VAN CASSATIE 10.6.09 - Nr. 389 

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

10 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. M.F. Nicaise, Charleroi.

Nr. 390

2° KAMER - 10 juni 2009

1º NATIONALITEIT - VORDERING TOT VERVALLENVERKLARING - ARREST VAN HET HOF VAN 
BEROEP - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — ALLERLEI - 
NATIONALITEIT - VORDERING TOT VERVALLENVERKLARING - ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP - 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

3º NATIONALITEIT - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - GEWAARBORGDE RECHTEN EN 
VRIJHEDEN - RECHT OP DE DUBBELE NATIONALITEIT

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - VOORWERP - VORDERING TOT 
VERVALLENVERKLARING VAN DE NATIONALITEIT - BESLISSING DIE DE BELGISCHE NATIONALITEIT 
ONTNEEMT AAN IEMAND MET EEN ANDERE NATIONALITEIT

5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP - VRAAG WAAROP HET 
ANTWOORD NIET KAN LEIDEN TOT DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP - VRAAG WAAROP HET 
ANTWOORD NIET KAN LEIDEN TOT DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

7º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP - VRAAG ZONDER GEVOLG 
VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

8º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP - VRAAG ZONDER GEVOLG 
VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

1º en 2° Het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep dat in eerste en  
laatste  aanleg  uitspraak  doet  over  de  vordering  tot  vervallenverklaring  is  alleen 
ontvankelijk voor zover de verweerder in deze vordering zich voor het hof van beroep er  
zich  tevergeefs  heeft  op  beroepen  dat  hij  de  Belgische  nationaliteit  verkregen  had 
wegens de nationaliteit van de vader of de moeder of wegens de omstandigheid dat hij in  
België  is  geboren uit  een ouder  die zelf  in  België  is  geboren;  het  cassatieberoep is  
daarenboven enkel ontvankelijk wanneer het gemotiveerd wordt door de onwettigheid of  
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de onregelmatigheid van de verwerping van deze rechtmatig opgeworpen exceptie1.

3º  en  4°  Aangezien  het  Verdrag  Rechten  van de  Mens  niet  het  recht  op  de  dubbele  
nationaliteit waarborgt, is het arrest dat iemand de Belgische nationaliteit ontneemt en 
dat vaststelt dat betrokkene Tunesiër blijft, geen beslissing die onderworpen is aan het  
recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel dat bij art. 13 van dat Verdrag is gewaarborgd. 

5º en 6°  Het Hof moet het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen wanneer het  
cassatieberoep niet ontvankelijk is en het antwoord op de vraag, hoe dan ook, niet tot de  
ontvankelijkheid van het cassatieberoep kan leiden2. 

7º en 8° Het Hof moet het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag stellen wanneer het  
cassatieberoep  tegen  het  arrest  dat  uitspraak  doet  over  de  vordering  tot  
vervallenverklaring  van  de  nationaliteit  niet  ontvankelijk  is  en  de  aangevoerde  
ongrondwettigheid alleen gevolgen kan hebben voor de gegrondheid van de vordering tot  
vervallenverklaring en niet voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep3. 

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0295.F)

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

sel, burgerlijke kamer, van 26 januari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan 

en werpt twee prejudiciële vragen op.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden arrest verklaart de eiser vervallen van de Belgische nationali-

teit, met toepassing van artikel 23, §1, 2°, van de wet van 28 juni 1984 betreffen-
de sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoe-
ring van het wetboek van de Belgische nationaliteit.

Overeenkomstig artikel 23, §6, tweede lid, van de voormelde wet, worden de 
cassatieberoepen ter zake, ingesteld en berecht zoals is voorgeschreven voor de 
cassatieberoepen in criminele zaken.

2. Krachtens artikel 23, §1, van de voormelde wet van 28 juni 1984, kunnen de 
Belgen die hun nationaliteit niet hebben verkregen van een ouder die Belg was 
op de dag van hun geboorte en de Belgen wier nationaliteit niet op grond van ar-
tikel 11 werd toegekend, vervallen worden verklaard van de Belgische nationali-
teit, indien zij die hebben verkregen op grond van valse verklaringen of indien 
zij ernstig tekortkomen aan hun verplichtingen als Belgisch burger.

Het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep dat uitspraak doet in 

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2009, nr.390. 
2 Ibid. 
3 Ibid.
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eerste en laatste aanleg over de vordering tot vervallenverklaring, is  overeen-
komstig artikel 23, §6, eerste lid, alleen ontvankelijk voor zover de verweerder in 
deze vordering voor het hof van beroep tevergeefs heeft aangevoerd dat hij de 
Belgische nationaliteit verkregen had wegens de nationaliteit van de vader of de 
moeder of wegens de omstandigheid dat hij in België is geboren uit een ouder 
die zelf in België is geboren. Het cassatieberoep is daarenboven enkel ontvanke-
lijk wanneer het gemotiveerd wordt door de onwettigheid of de onregelmatigheid 
van de verwerping van deze rechtmatig opgeworpen exceptie.

3. De eiser heeft voor het hof van beroep niet geconcludeerd. Het blijkt dus 
niet dat hij daar de enige exceptie heeft opgeworpen waarvan de verwerping een 
cassatieberoep mogelijk maakt die op dat punt met redenen moet zijn omkleed. 
Het blijkt al evenmin dat hij de grondwettigheid van de bepaling heeft betwist 
krachtens welke alleen de Belgen van vreemde afkomst, blootstaan aan de voor-
melde  vordering  tot  vervallenverklaring  wegens  ernstige  tekortkomingen  aan 
hun verplichtingen als burger.

4. Tot staving van het cassatieberoep voert de eiser drie middelen aan. Volgens 
de eerste is de vordering tot vervallenverklaring alleen toepasselijk op de natio-
naliteitsverkrijgingen van na de inwerkingtreding van de wet van 6 augustus 
1993 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit. Volgens het 
tweede middel voldoet het cassatieberoep, wegens de beperking ervan, niet aan 
het vereiste van een daadwerkelijk rechtsmiddel dat door artikel 13 EVRM wordt 
gewaarborgd. Het derde middel voert ten slotte aan dat het bestreden arrest, door 
de vervallenverklaring uit te spreken, het recht op eerbiediging van het privé- en 
gezinsleven miskent.

Het eerste en derde middel houden geen verband met de reden waarvan de 
wet, zoals hierboven gezegd, de ontvankelijkheid van het cassatieberoep doet af-
hangen.

Het voormelde artikel 13 waarborgt het recht op een daadwerkelijk rechtsmid-
del tegen iedere beslissing die de in het verdrag toegekende rechten en vrijheden 
kan schenden. Dat verdrag waarborgt niet het recht op de dubbele nationaliteit.

Het arrest dat de eiser zijn Belgische nationaliteit ontneemt en daarbij vaststelt 
dat hij Tunesiër blijft, is dus geen beslissing die onderworpen is aan het recht op 
een daadwerkelijk rechtsmiddel.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk omdat het niet op de bij de 
wet voorgeschreven wijze is gemotiveerd.

5. De eiser voert aan dat de wettelijke bepaling waaruit de voormelde niet-ont-
vankelijkheid is afgeleid, de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt. Hij verzoekt 
het Hof het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die in substantie 
luidt als volgt: schendt artikel 23, §6, eerste lid, Wetboek van de Belgische Nati-
onaliteit de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, in zoverre het de ver-
weerder verbiedt cassatieberoep in te stellen tegen de vordering tot vervallenver-
klaring die bij het Hof geen aangifte doet van een onwettige of onregelmatige af-
wijzing van de bij wet bepaalde exceptie die hij voor de appelrechters heeft doen 
gelden?

De ongrondwettigheid waarover de eiser zich beklaagt ligt in de verschillende 
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behandeling door de wet tussen, enerzijds, degenen die van oorsprong Belg zijn 
of beweren dit te zijn en, anderzijds, zij die dit niet zijn, aangezien het cassatie-
beroep alleen openstaat voor de burgers van de eerste categorie en alleen wan-
neer de opgeëiste hoedanigheid hen ten onrechte werd geweigerd.

Ook al zou het Grondwettelijk Hof beslissen dat dit verschil in behandeling 
discriminatoir is, dan nog zou daar niet uit volgen dat het cassatieberoep van de 
eiser ontvankelijk is.

Indien het bekritiseerde onderscheid als discriminatoir zou worden beschouwd, 
zou daar immers uit volgen dat het cassatieberoep zou moeten openstaan voor ie-
dere verweerder in de vordering tot vervallenverklaring, ongeacht de wijze waar-
op hij Belg is geworden en ongeacht de reden die tot staving van zijn cassatiebe-
roep wordt aangevoerd, op voorwaarde dat die reden betrekking heeft op de af-
wijzing van een verweer voor de bodemrechters.

De eiser voert niet aan dat artikel 23, §6, eerste lid, Wetboek van de Belgische 
Nationaliteit, discriminatoir is in zoverre het de ontvankelijkheid van het cassa-
tieberoep doet afhangen van een voor het hof van beroep aangevoerd en door dat 
hof verworpen middel.

Aangezien geen van de drie door de eiser voorgedragen middelen voor de bo-
demrechters lijkt te zijn aangevoerd, leidt het voormelde artikel 23, §6, eerste lid, 
tot de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, ook al zou het wegens de 
overige beperkingen die het aan het cassatieberoep stelt, ongrondwettig moeten 
worden verklaard.

6. De eiser vraagt tevens dat het Grondwetttelijk Hof een prejudiciële vraag 
wordt gesteld inzake artikel 23, §1, 2°, Wetboek van de Belgische Nationaliteit. 
De vraag is in wezen of deze bepaling de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt in 
zoverre de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit door ernstige te-
kortkoming aan de verplichtingen die ermee gepaard gaan, alleen kan worden 
gevorderd ten aanzien van de Belgen die hun nationaliteit niet hebben verkregen 
van een Belgische ouder op de dag van hun geboorte en aan wie deze nationali-
teit al evenmin op grond van artikel 11 van het voormelde wetboek werd toege-
kend.

De eventuele ongrondwettigheid van het voormelde artikel 23, §1 kan gevol-
gen hebben voor de gegrondheid van de vordering tot vervallenverklaring, reden 
waarom de vraag had moeten worden gesteld aan de rechters die kennis ervan 
dienden te nemen. Aangezien de zaak niet regelmatig bij het Hof aanhangig werd 
gemaakt, kan het Hof de wettigheid niet toetsen van de op deze vordering gewe-
zen beslissing.

Er is bijgevolg geen grond om de prejudiciële vraag te stellen, aangezien zij 
niet de norm tot voorwerp heeft waaruit de niet-ontvankelijkheid van het cassa-
tie-beroep wordt afgeleid.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. G.-H.Beauthier, Brussel.

Nr. 391

2° KAMER - 10 juni 2009

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - OPZETTELIJKE 
DOODSLAG - MOTIVERING - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE - DOOR DE BESCHULDIGDE 
TOEGEGEVEN FEITEN

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - OPZETTELIJKE DOODSLAG - 
MOTIVERING - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE - DOOR DE BESCHULDIGDE TOEGEGEVEN FEITEN

3º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - OPZETTELIJKE DOODSLAG - 
HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE - 
DOOR DE BESCHULDIGDE TOEGEGEVEN FEITEN

4º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - OPZETTELIJKE 
DOODSLAG - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN VOORBEDACHTE RADE - MOTIVERING - 
VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 6, E.V.R.M.

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - OPZETTELIJKE DOODSLAG - 
VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN VOORBEDACHTE RADE - MOTIVERING - VERPLICHTING - 
DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 6, E.V.R.M.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - HOF 
VAN ASSISEN - EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - OPZETTELIJKE DOODSLAG - VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEID VAN VOORBEDACHTE RADE - MOTIVERING - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE

7º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - OPZETTELIJKE DOODSLAG - 
VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN VOORBEDACHTE RADE - HOF VAN ASSISEN - 
SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 6, E.V.R.M.

8º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - OPZETTELIJKE 
DOODSLAG - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN VOORBEDACHTE RADE - MOTIVERING

9º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - OPZETTELIJKE DOODSLAG - 
VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN VOORBEDACHTE RADE - MOTIVERING
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10º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - OPZETTELIJKE DOODSLAG - 
VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN VOORBEDACHTE RADE - HOF VAN ASSISEN - 
SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING

1º, 2° en 3°  Wanneer uit de akte van verweer die in het debat is overgelegd blijkt dat de  
eiser heeft toegegeven dat hij zijn partner heeft vermoord en heeft aanvaard zich voor die  
daad te verantwoorden, terwijl hij blijft beweren dat hij het niet had gepland en uit de  
stukken van de rechtspleging niet blijkt dat hij om een wijziging van de kwalificatie heeft  
verzocht via een aanvullende vraag aan de jury, kan hij zich niet erover beklagen dat hij  
onwetend werd gelaten van de redenen waarom hij  schuldig werd bevonden aan een  
door hem toegegeven doodslag1. 

4º, 5°, 6° en 7° De motiveringsvereiste van het verdict, die samengaat met het recht op een  
eerlijke behandeling van de zaak dat door art. 6.1 E.V.R.M. is gewaarborgd, verplicht het  
hof van assisen dat de voorbedachte raad in aanmerking neemt, niet om de redenen 
uiteen te zetten waarom de duur van de niet betwiste tijdspanne tussen het misdadig  
opzet en de handeling volgens het hof volstaat om de conclusie te rechtvaardigen die het  
eruit haalt2. 

8º, 9° en 10° Aangezien het hof van assisen, door te oordelen dat het slachtoffer negen  
messteken  werden  toegebracht  volgens  een  beredeneerd  plan,  vermeldt  dat  de  
tijdspanne tussen de beslissing om te doden en de handeling, zoals blijkt uit de materiële 
feiten waarvan niet wordt betwist dat zij hebben plaatsgevonden, de eiser in staat heeft  
gesteld zijn plan te doen rijpen, was laatstgenoemde aldus in staat om de concrete reden  
te  begrijpen  waarom  bevestigend  op  de  vraag  betreffende  de  verzwarende 
omstandigheid van voorbedachte raad werd geantwoord3. 

(G.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0425.F)

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

bestuurlijk arrondissement Brussel Hoofdstad, van 10 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 4 juni 2009 een conclusie 

neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 10 juni 2009 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag 

uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het de redenen niet opgeeft van de schuldig-

verklaring van de eiser aan moord, een verklaring die alleen steunt op de twee 
bevestigende antwoorden op de vragen betreffende de doodslag en de verzwa-
rende omstandigheid ervan.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.391. 
2 Ibid.
3 Ibid.



1624 HOF VAN CASSATIE 10.6.09 - Nr. 391 

Eerste onderdeel
Uit de akte van verdediging die in het debat is overgelegd blijkt dat de eiser 

heeft toegegeven dat hij zijn partner heeft gedood en heeft aanvaard zich voor 
die daad te verantwoorden. Hij blijft echter beweren dat hij die daad niet met 
voorbedachte rade heeft gepleegd.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt overigens niet dat de eiser om een 
wijziging van de kwalificatie heeft verzocht via een aanvullende vraag aan de ju-
ry.

De eiser mag zich dus niet erover beklagen dat hij in het ongewisse werd gela-
ten omtrent de redenen waarom hij schuldig werd bevonden aan een door hem 
toegegeven doodslag.

Het arrest heeft bijgevolg de in het middel vermelde bepalingen niet kunnen 
schenden door de eiser te veroordelen wegens de doodslag die in de eerste vraag 
is bedoeld.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De motiveringsvereiste van het verdict, die samengaat met het recht op een 

eerlijke behandeling van de zaak dat door artikel 6 van het Verdrag tot Bescher-
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is gewaar-
borgd, brengt voor het hof van assisen dat de voorbedachte raad in aanmerking 
neemt, niet de verplichting met zich mee om de redenen uiteen te zetten waarom 
de duur van de niet betwiste tijdspanne tussen het misdadig opzet en de hande-
ling, volgens het hof volstaat om de conclusie te rechtvaardigen die het eruit af-
leidt.

Het arrest oordeelt dat de negen messteken het slachtoffer volgens een berede-
neerd plan werden toegebracht. Het vermeldt aldus dat de tijdsspanne tussen de 
beslissing om te doden en de handeling, zoals blijkt uit de materiële feiten waar-
van niet wordt betwist dat zij hebben plaatsgevonden, de eiser in staat heeft ge-
steld zijn plan te doen rijpen.

De eiser was aldus in staat om de concrete reden te begrijpen waarom bevesti-
gend op de tweede vraag werd geantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel dat het ontbreken van een mogelijk toezicht van het Hof op de mo-

tivering van het arrest aanklaagt, herhaalt de kritiek die reeds hierboven is afge-
wezen en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Derde en vierde middel
De eiser verwijt het arrest dat het zijn veroordeling voor de telastlegging B, 

slagen toegebracht aan zijn zoon, niet motiveert.
Het arrest veroordeelt de eiser echter tot één enkele straf van zevenentwintig 

jaar opsluiting wegens moord en slagen.
Om de straf met redenen te omkleden maakt het arrest weliswaar ook melding 

van de slagen die het kind zijn toegebracht, doch het verwijst er alleen naar om 
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daarin de bevestiging te zien van een neiging tot geweld die met het eerste mis-
drijf wordt geassocieerd en die voortvloeit uit de persoonlijkheidsstudie van de 
beschuldigde.

Aangezien de middelen dus alleen de tweede beschuldiging betreffen en de 
straf naar recht verantwoord is door de in de eerste beschuldiging bewezen ver-
klaarde misdaad, zijn de middelen bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

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

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

10 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Steffens – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. A. Leroy, Brussel en L. Kennes, Brussel.

Nr. 392

2° KAMER - 10 juni 2009

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - 
VERPLICHTING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING - 
ARTIKEL 6, E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - HOF 
VAN ASSISEN - EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING - 
DRAAGWIJDTE

4º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - 
VERPLICHTING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - ARTIKELEN 342 EN 348, SV. - TOEPASSING

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING - 
ARTIKEL 6, E.V.R.M. - ARTIKELEN 342 EN 348, SV. - TOEPASSING

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - HOF 
VAN ASSISEN - EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING - ARTIKELEN 
342 EN 348, SV. - TOEPASSING
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7º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - 
VERPLICHTING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE - ANONIEME GETUIGENIS

8º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING - 
ARTIKEL 6, E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE - ANONIEME GETUIGENIS

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - HOF 
VAN ASSISEN - EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING - 
DRAAGWIJDTE - ANONIEME GETUIGENIS

10º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGENIS - BEWIJSWAARDE 
- BEWIJS TOT STAVING - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - 
VERPLICHTING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE

1º, 2° en 3° Naar luid van een arrest Hof Mensenrechten van 13 jan. 2009, in zake Richard 
Taxquet tegen het Koninkrijk België, houdt het recht op een eerlijke behandeling van de  
zaak dat bij art. 6.1 E.V.R.M. is gewaarborgd, voor het hof van assisen de verplichting in  
om in zijn uitspraak over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de 
jury overtuigd hebben van de schuld of onschuld van de beschuldigde alsook de concrete  
redenen te vermelden waarom op alle vragen ja of neen werd geantwoord1. 

4º,  5° en 6° Wegens het gezag van gewijsde dat het interpreterend arrest van het Hof  
Mensenrechten van 13 jan. 2009 thans heeft en de voorrang, op het intern recht, van de  
internationale rechtsregel die vervat is in een door België geratificeerd verdrag, is het Hof  
verplicht de artt. 342 en 348 Sv. buiten toepassing te laten, in zoverre deze de regel  
vastleggen die het Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens welke de verklaring 
van de jury niet met redenen moet worden omkleed. 

7º, 8°, 9° en 10° De bevestiging alleen door het hof van assisen, dat de eiser schuldig is  
aan doodslag en dat er geen grond is om hem daarvan te verschonen, drukt de concrete  
redenen niet uit waarom de door de eiser betwiste kwalificatie bewezen werd verklaard 
en stelt het Hof niet in staat na te gaan of met name de veroordeling op doorslaggevende  
wijze gegrond is op de anonieme getuigenis tegen de beschuldigde, dan wel of zij steun  
vindt in andere bewijsmiddelen die de voormelde getuigenverklaring overeenkomstig art.  
341, derde lid, Sv., staven. 

(L.J.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0547.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van assisen van de 

provincie Luxemburg van 19 februari 2009, alsook tegen alle tussenarresten die 
dat rechtscollege in de loop van het debat over de tegen de eiser ingebrachte be-
schuldiging heeft gewezen.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 2 juni 2009 een conclusie 

op de griffie neergelegd.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.392. 
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Op de rechtszitting van 10 juni 2009 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt 
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de arresten van 9 februari 

2009 betreffende de samenstelling van de jury, tegen het arrest van 10 februari 
2009 dat het verzoek tot dagvaarding van de anonieme getuige op de rechtszit-
ting verwerpt, tegen het arrest van 11 februari 2009 dat een werkend jurylid van 
zijn opdracht ontslaat en tegen het arrest van 18 februari 2009 dat het verzoek tot 
motivering van het verdict bij het geschil ten gronde voegt

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het veroordelend arrest van 19 
februari 2009

Ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden

Naar luid van een arrest van 13 januari 2009 van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens in  zake Richard Taxquet tegen het  Koninkrijk  België, 
houdt het recht op een eerlijke behandeling van de zaak dat bij artikel 6.1 van het 
verdrag is gewaarborgd, voor het hof van assisen de verplichting in om in zijn 
uitspraak over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de 
jury overtuigd hebben van de schuld of onschuld van de beschuldigde alsook de 
concrete redenen te vermelden waarom op alle vragen ja of neen werd geant-
woord.

Wegens het gezag van gewijsde dat het interpreterend arrest thans heeft en de 
voorrang, op het intern recht, van de internationale rechtsregel die vervat is in 
een door België geratificeerd verdrag, is het Hof verplicht de artikelen 342 en 
348 Wetboek van Strafvordering buiten toepassing te laten, in zoverre deze de 
regel vastleggen die het Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens welke 
de verklaring van de jury niet met redenen moet worden omkleed. 

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, inzonderheid uit de akte 
van  beschuldiging,  blijkt  dat  de  eiser  die,  als  dader  of  mededader,  vervolgd 
wordt wegens doodslag, in de loop van het voorbereidend onderzoek, over de 
hem ten laste gelegde feiten verklaringen heeft afgelegd die worden ontkracht 
door een getuige wiens identiteit, met toepassing van de artikelen 86bis en 86ter 
Wetboek van Strafvordering, verborgen wordt gehouden.

In de conclusie die de eiser op de rechtszitting van het hof van assisen van 18 
februari 2009 heeft neergelegd, vraagt hij dat het verdict met redenen wordt om-
kleed opdat hij, in geval van veroordeling, de redenen zou begrijpen die de jury 
ertoe hebben gebracht hem schuldig te verklaren, en opdat het Hof van Cassatie 
de wettigheid ervan zou kunnen toetsen.

Wat de tegen de eiser ingebrachte beschuldiging van doodslag betreft, werd 
aan de jury een hoofdvraag gesteld betreffende zijn deelneming aan een doodslag 
met het oogmerk om te doden, een bijkomende vraag betreffende de wettelijke 
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verschoningsgrond van uitlokking en twee aanvullende vragen over de kwalifica-
tie die in artikel 401 Strafwetboek wordt bedoeld. De jury heeft de eerste vraag 
bevestigend en de tweede vraag ontkennend beantwoord en heeft daarbij de na-
volgende vragen onbeantwoord gelaten.

Het bestreden arrest veroordeelt de eiser tot achttien jaar opsluiting wegens 
doodslag, op grond van het verdict dat, op de in de bewoordingen van de wet ge-
stelde vragen, uitsluitend met ja of neen antwoordt. Het arrest vermeldt dat er 
geen grond is om de schuldigverklaring anders te motiveren, omdat de nauwkeu-
righeid van die vragen een passend tegengewicht vormt voor de bondigheid van 
de uitspraak.

De bevestiging alleen dat  de eiser schuldig is  aan doodslag en dat  er geen 
grond is om hem daarvan te verschonen, drukt evenwel de concrete redenen niet 
uit waarom de door de eiser betwiste kwalificatie bewezen werd verklaard en 
stelt het Hof niet in staat na te gaan of met name de veroordeling op doorslagge-
vende wijze gegrond is op de anonieme getuigenis tegen de beschuldigde, dan 
wel of zij steun vindt in andere bewijsmiddelen die de voormelde getuigenver-
klaring overeenkomstig artikel 341, derde lid, Wetboek van Strafvordering, sta-
ven.

Hoewel de beslissing conform de Belgische wetgeving is die de juryleden geen 
rekenschap vraagt van de wijze waarop zij tot hun overtuiging zijn gekomen, is 
zij strijdig met artikel 6 van het Verdrag, wanneer ze zó wordt geïnterpreteerd 
dat het recht op een eerlijke behandeling van de zaak betekent dat de uitspraak 
met redenen wordt omkleed.

Er is geen grond om de middelen van de eiser te onderzoeken die niet tot cas-
satie zonder verwijzing kunnen leiden.

Dictum
Het Hof,
Verklaart het debat en de verklaring van de jury nietig in zoverre deze betrek-

king hebben op de eiser.
Vernietigt het arrest van het hof van assisen van de provincie Luxemburg van 

19 februari 2009, in zoverre het uitspraak doet over de tegen de eiser ingestelde 
strafvordering.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van het hof 
van assisen van de provincie Luxemburg en dat van dit arrest melding zal wor-
den gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiser in één vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat 
de overige drievierde ten laste van de Staat.

Verwijst  de aldus beperkte zaak naar het  hof van assisen van de provincie 
Luik.

10 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: 
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mrs. D. De Quévy, Brussel, A. Amrani, Brussel en S. Brainis, Brussel.

Nr. 393

2° KAMER - 10 juni 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGEN TEN HUIZE EN HUISZOEKINGEN - PRIVÉ-
WONING - OPROEP VANUIT DE WONING - TOEGANG VAN DE POLITIE TOT DE WONING - 
VOORWAARDEN

2º WOONPLAATS - OPSPORINGSONDERZOEK EN GERECHTELIJK ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
OPSPORINGEN TEN HUIZE EN HUISZOEKINGEN - PRIVÉ-WONING - OPROEP VANUIT DE WONING - 
TOEGANG VAN DE POLITIE TOT DE WONING - VOORWAARDEN

1º en2° Uit art. 1, 4°, wet 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen  
opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht, alsook uit art. 27 wet 5 aug. 
1992 op het  politieambt,  blijkt  dat  de politie  zonder  bevel  tot  huiszoeking  en zonder  
toestemming van de bewoner,  in  een niet  voor  het  publiek  toegankelijke plaats  mag 
binnengaan, wanneer een oproep vanuit die plaats een gevaar meldt dat op geen andere  
wijze kan worden afgewend dan met een onmiddellijke tussenkomst van de agenten ter  
plaatse; de rechtstreekse toegang van de politie tot een privé-woning van waaruit een  
noodoproep uitgaat, is niet onderworpen aan de identificatie en de instemming van de 
persoon die het werkelijke genot heeft van de plaats en evenmin aan opzoekingen om 
vast te stellen of de oproeper dat genot heeft. 

(M. D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0641.F)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
Eerste onderdeel
Het oorspronkelijke proces-verbaal vermeldt dat de verbalisanten een telefoni-

sche oproep hebben ontvangen van iemand die meldt "dat hij zich op de derde 
verdieping van zijn woning aan de Eisenhouwerlaan 68 te 1030 Schaarbeek be-
vindt en wordt bedreigd en geslagen door drie gewapende mannen". Het proces-
verbaal voegt daaraan toe dat het "communicatiecentrum (van de politie) het op-
roepende nummer heeft willen contacteren maar rechtstreeks bij de spraakberich-
ten terechtkwam".
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Door te oordelen, enerzijds, dat de noodoproep uitging van de woning waar, na 
het doorzoeken van het gebouw, de huiszoeking werd uitgevoerd, en, anderzijds, 
dat de oproeper niet tijdig kon worden bereikt, geven de appelrechters aan het 
voormelde proces-verbaal geen interpretatie die onverenigbaar is met de bewoor-
dingen ervan en miskennen zij bijgevolg de bewijskracht van die akte niet.

Voor het overige preciseert de eiser de "daarop volgende processen-verbaal 
van het strafdossier" niet, waarvan volgens hem de kamer van inbeschuldiging-
stelling ook hier de bewijskracht heeft miskend.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
In zoverre het middel het arrest verwijt dat het oordeelt dat de tussenkomst van 

de agenten niet als een ernstige inbreuk op de beginselen van een eerlijke behan-
deling van de zaak valt aan te merken, oefent het kritiek uit op een ten overvloe-
de gegeven reden van de appelrechters en is het niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang.

De rechtstreekse toegang van de politie tot een privéwoning van waaruit een 
noodoproep uitgaat, is niet onderworpen aan de identificatie en de instemming 
van de persoon die het werkelijke genot heeft van de plaats en evenmin aan op-
zoekingen om vast te stellen of de oproeper dat genot heeft.

Uit artikel 1, 4°, van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedu-
rende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht, als-
ook uit artikel 27 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, blijkt im-
mers dat de politie zonder bevel tot huiszoeking en zonder de toestemming van 
de bewoner, in een niet voor het publiek toegankelijke plaats mag binnengaan, 
wanneer een oproep vanuit die plaats een gevaar meldt dat op geen andere wijze 
kan worden afgewend dan door een onmiddellijke tussenkomst van de agenten 
ter plaatse.

Deze inmenging van de overheid in het recht op eerbiediging van het privé-le-
ven is bij wet bepaald en is een maatregel die in een democratie noodzakelijk is 
ter bescherming van de gezondheid of rechten en vrijheden van anderen.

Het arrest omkleedt de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling re-
gelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht, beslissing volgens welke 
de politie, gealarmeerd door iemand die meldt dat hij thuis door drie gewapende 
individuen wordt aangevallen, dadelijk het gebouw mocht binnengaan waar de 
lichamelijke integriteit van die persoon, ook al is deze niet geïdentificeerd, ern-
stig bedreigd leek. 

Het onderdeel kan op dat punt niet worden aangenomen 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

10 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, 
advocaat-generaal  –  Advocaten: mrs.  M.  Colangelo,  Brussel,  O.  Ozen,  Brussel  en A. 
Louf, Brussel.

Nr. 394

2° KAMER - 10 juni 2009

1º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VOORWAARDEN - 
TEGENAANWIJZING VOOR HET RISICO OP HET PLEGEN VAN NIEUWE ERNSTIGE STRAFBARE FEITEN - 
BEGRIP

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VOORWAARDEN - TEGENAANWIJZING 
VOOR HET RISICO OP HET PLEGEN VAN NIEUWE ERNSTIGE STRAFBARE FEITEN - BEGRIP

1º en 2° Door,  als tegenaanwijzing voor de invrijheidstelling van een veroordeelde, het  
risico te vermelden op het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten, verplicht art. 47,  
§1, 2°, Wet Strafuitvoering, de rechter niet om die strafbare feiten te preciseren noch om  
de ernst ervan te vermelden1. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0780.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Luik, van 27 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser verwijt het vonnis dat het de exacte inhoud van de ernstige strafbare 

feiten niet vermeldt waarvan het risico om deze te plegen de weigering van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling verantwoordt. Een strafbaar feit inzake verdo-
vende middelen is immers niet noodzakelijk ernstig.

Door, als tegenaanwijzing voor de invrijheidstelling van een veroordeelde, het 
risico te vermelden op het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten, verplicht 
artikel 47, §1, 2°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtsposi-
tie van de veroordeelden, de rechter niet om die strafbare feiten te preciseren 

1 Zie Cass., 13 juni 2007, AR P.07.0704.F, AC, 2007, nr 325. 
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noch om de ernst ervan te vermelden.
Het vonnis zegt dat het risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare fei-

ten samengaat met de verslaving van de eiser aan verdovende middelen.
Met  deze  overweging verantwoordt  de  strafuitvoeringsrechtbank regelmatig 

haar beslissing en verantwoordt ze deze naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

10 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. S. Rwanyindo, Luik.

Nr. 395

2° KAMER - 10 juni 2009

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 65 - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING TEGEN BETALING VAN EEN SOM - 
VOORWAARDE

2º STRAFVORDERING - VERVAL - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING TEGEN BETALING VAN 
EEN SOM - VOORWAARDE

3º DADING - STRAFZAKEN - WEGVERKEERSWET - WETSBEPALINGEN - ARTIKEL 65 - VERVAL 
VAN DE STRAFVORDERING TEGEN BETALING VAN EEN SOM - VOORWAARDE

4º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, ARTIKEL 441 - STRAFVORDERING VERVALLEN DOOR BETALING VAN EEN 
GELDSOM - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING

1º, 2° en 3°  De betaling door de overtreder van de som die met toepassing van art. 65, §1,  
Wegverkeerswet,  wordt  geïnd,  doet  de  strafvordering  vervallen,  tenzij  het  openbaar 
ministerie binnen de maand, te rekenen vanaf de dag van betaling, de betrokkene kennis 
geeft van zijn voornemen die vordering in te stellen. (Art. 65, §2, Wegverkeersreglement 
1975)

4º Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, dat is ingesteld met toepassing van 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder verwijzing, een veroordeling wegens een misdrijf  
waarvoor  de  strafvordering  vervallen  was  door  betaling,  binnen  de  voorgeschreven 
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termijn, van een onmiddellijke inning1. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE, in zake B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0854.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De eiser geeft een vonnis aan, dat in strijd zou zijn met de wet, en vordert de 

nietigverklaring ervan in de volgende bewoordingen:
"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie, ondergetekende procureur-

generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat de minister van Justitie hem bij 
brief van 27 april 2009, ref. WL31/6/CAN/09/792, opdracht heeft gegeven om, 
overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, bij het Hof aan-
gifte te doen van het in kracht van gewijsde gegane vonnis van de politierecht-
bank te Charleroi van 10 december 2007, dat de genaamde B. H., geboren te 
Mont-sur-Marchienne  op 23  december  1967,  wegens  overdreven snelheid  bij 
verstek veroordeelt tot een geldboete van 50 euro, gebracht op 275 euro, of tot 
een aanvullende vervallenverklaring van het recht tot sturen gedurende vijftien 
dagen, tot betaling van het bedrag van 25 euro, gebracht op 137, 50 euro, en in 
de kosten die op het bedrag van 52,31 euro worden begroot.

Blijkt evenwel dat tegen Mevrouw B H. verkeerdelijk vervolgingen waren in-
gesteld, vermits de strafvordering ondertussen, op 12 september 2006, was ver-
vallen doordat de overtreedster binnen de voorgeschreven termijn een onmiddel-
lijke inning heeft betaald.

Op de voorziening van de procureur-generaal, die is ingesteld met toepassing 
van artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, vernietigt het Hof zonder 
verwijzing het vonnis houdende veroordeling wegens een misdrijf waarvoor de 
strafvordering was vervallen, wegens onmiddellijke inning van een geldsom bin-
nen de voorgeschreven termijn (Cass., 6 juni 2000, AC, nr. 344).

Om die redenen, vordert ondergetekende procureur-generaal dat het aan het 
Hof moge behagen het aangegeven arrest te vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing, en 
te zeggen dat er geen grond bestaat tot verwijzing.

Brussel, 28 mei 2009,
voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) D. Vandermeersch"
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Met toepassing van artikel 3, 2°, eerste en derde streepje, van het koninklijk 

besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een 
som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie 

1 Cass., 6 juni 2000, AR P.00.0584.F, AC, 2000, nr 344. 
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over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten, werd H. B. op 3 augustus 2006 
verzocht om het bedrag van 95 euro te betalen wegens het overschrijden, op de 
autosnelweg, van de toegelaten maximumsnelheid, overtreding die werd vastge-
steld te Jumet op 21 juli 2006.

De overtreedster heeft deze som op 12 september 2006 met een overschrijving 
betaald.

Krachtens artikel 65, §2, van de wet betreffende de politie over het wegver-
keer, vervalt de strafvordering door deze betaling, tenzij het openbaar ministerie 
binnen een maand, te rekenen van de dag van de betaling, de betrokkene kennis 
geeft van zijn voornemen die vordering in te stellen.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de procureur des Konings 
dergelijke kennisgeving heeft verricht.

Door H. B. aldus te veroordelen wegens de overtreding die aanleiding heeft 
gegeven tot de betaling van een geldsom door betrokkene, schendt het vonnis het 
voormelde artikel 65, §2.

De vordering is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Gelet op artikel 441 Wetboek van Strafvordering,
Vernietigt het vonnis van de politierechtbank te Charleroi van 10 december 

2007 in zake H. B.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beslissing.
Zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing.

10 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 396

1° KAMER - 11 juni 2009

INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - VERSCHULDIGD KARAKTER - 
VERGOEDING VAN ZAAKSCHADE - RAMING NA SCHADEGEVAL - SCHULD - AARD - GEVOLG

Wanneer  de  verzekeringsovereenkomst  voorziet  in  de  verplichting  om  zaakschade  te 
betalen  en  die  verplichting  na  de totstandkoming van het  schadegeval  moet  worden  
geraamd, vormt die verplichting, vóór de raming ervan, geen sommenschuld zodat de  
moratoire interest niet verschuldigd is vanaf de totstandkoming van het schadegeval of  
vanaf de ingebrekestelling. (Art. 1153, B.W.)

(N. T. FORTIS INSURANCE BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)
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(AR C.08.0196.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1147 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt de verweerster om aan de eiser, voor de post "voertui-

gen", 98.661,62 euro te betalen, vermeerderd met de interest tegen de opeenvolgende ren-
tevoeten van de moratoire interest vanaf 23 april 2004 tot de algehele betaling, als vergoe-
ding voor de schade ten gevolge van het verlies van de in de afgebrande garage gestalde 
voertuigen, zulks om alle redenen ervan die geacht worden uitdrukkelijk te zijn weergege-
ven, en inzonderheid om de onderstaande redenen:

"De voor  de voertuigen verschuldigde vergoeding is  pas  opeisbaar  vanaf  de datum 
waarop de deskundige zijn verslag heeft  neergelegd (23 april  2004);  voor het overige 
geldt de gedinginleidende dagvaarding van 27 juli 1993 als ingebrekestelling; de aanma-
ning tot betaling mag gebeuren vóór de datum waarop de schuld opeisbaar wordt (zie 
Cass., 19 juni 1988-89, AC, nr. 611); in dat geval zal de interest pas vanaf de datum waar-
op de schuld opeisbaar wordt, verschuldigd zijn".

Grieven
Artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "Inzake verbintenissen die al-

leen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, bestaat de schadever-
goeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders dan in de wettelijke inte-
rest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen. Die schadevergoeding is verschul-
digd zonder dat de schuldeiser enig verlies hoeft te bewijzen. Zij is verschuldigd te reke-
nen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet 
lopen".

De moratoire  interest  waarin die  bepaling voorziet,  strekt onder  de daarin bepaalde 
voorwaarden, tot vergoeding van de schade die de schuldeiser heeft geleden ten gevolge 
van de laattijdige uitvoering door de schuldenaar van zijn verbintenis om het verschuldig-
de bedrag te betalen.

Artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek maakt het ingaan van de moratoire interest af-
hankelijk van twee voorwaarden, namelijk de opeisbaarheid van de schuld en het bestaan 
van een aanmaning tot betaling. Volgens dezelfde bepaling is een schuldvordering opeis-
baar als zij momenteel verschuldigd is, zodat de houder ervan de onmiddellijke betaling 
ervan kan vorderen, en zulks, ook al is het bedrag ervan nog niet vastgesteld.

Volgens de verzekeringsovereenkomst die de eiser met de verweerster heeft gesloten 
op 11 februari 1992 (polis nr. 03/46.379.753/00), is laatstgenoemde ertoe gehouden eisers 
gebouwen, gelegen aan de avenue du Port en de rue Ulens, te verzekeren tegen het risico 
brand. De dekking geldt ook voor de in die gebouwen gestalde voertuigen.
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De overeenkomst bevat geen enkel specifiek beding over de betalingstermijn voor de 
krachtens die overeenkomst verschuldigde schadevergoeding, behalve over de betalings-
termijn voor de vergoeding voor schade aan het gebouw. Krachtens artikel 6 van de ge-
meenschappelijke voorwaarden van voornoemde overeenkomst wordt die vergoeding be-
taald naarmate het gebouw opnieuw wordt opgebouwd of hersteld.

In dit geval kent het bestreden arrest een vergoeding van 98.661,62 euro toe voor de 
schade ten gevolge van het verlies van de in de afgebrande garage gestalde voertuigen. 
Wat  de interest  betreft,  kent  het bestreden arrest  moratoire interest  toe  vanaf 23 april 
2004, zijnde de datum van neerlegging van het gerechtsdeskundigenverslag.

In zoverre het bestreden arrest beslist dat de moratoire interest niet vóór 23 april 2004 
verschuldigd is, daar de schuld vóór die datum niet opeisbaar is, ofschoon de verplichting 
voor de verweerster om de schade ten gevolge van het verlies van de litigieuze voertuigen 
te dekken ontstaan is bij de totstandkoming van het risico, namelijk op 27 februari 1992, 
en ofschoon de eiser de verweerster in gebreke heeft gesteld haar verbintenis uit te voeren 
uiterlijk op 27 juli 1993, zijnde de datum van de gedinginleidende dagvaarding, schendt 
het de in het middel aangewezen bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Wanneer de in een verzekeringsovereenkomst vastgelegde verbintenis om een 

vergoeding te betalen als herstel van zaakschade, na de totstandkoming van het 
schadegeval moet worden geraamd, vormt die verbintenis, vóór de raming ervan, 
geen sommenschuld in de zin van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel dat staande houdt dat de moratoire interest verschuldigd is krach-
tens artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, dus vanaf de totstandkoming van 
het risico, dus vanaf de ingebrekestelling, faalt naar recht.

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

11 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advocaten: 
mrs. Mahieu en Heenen.

Nr. 397

1° KAMER - 11 juni 2009

1º ARTS - UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE - GEBREK AAN INFORMATIE - PATIËNT - 
AANSPRAKELIJKHEID - VOORWAARDEN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
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ALGEMEEN - GENEESHEER - GEBREK AAN INFORMATIE - PATIËNT - VOORWAARDEN

1º en 2° De patiënt die aantoont dat een geneesheer een fout heeft begaan door op hem 
een ingreep uit te voeren zonder zijn voorafgaande vrije en geïnformeerde toestemming, 
moet,  om vergoeding  voor de schade ten gevolge van die ingreep te verkrijgen,  het  
bestaan van een oorzakelijk verband tussen die fout en die schade aantonen1. (Art. 1382, 
B.W.)

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

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0199.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 31 mei 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1315, eerste en tweede lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest hervormt het beroepen vonnis, verwerpt de rechtsvorderingen van de eiseres-

sen en veroordeelt hen in de kosten van de twee aanleggen op grond dat zij niet hebben 
aangetoond dat er een oorzakelijk verband bestond tussen hun schade en de fout van de 
eerste verweerster, namelijk dat zij de eerste eiseres had geopereerd onder peridurale an-
esthesie zonder haar over de keuze van dat type anesthesie te hebben geraadpleegd.

Hoewel het arrest aanneemt dat de eerste eiseres " de wens heeft geuit onder algemene 
verdoving te worden geopereerd", dat er bij haar " ten gevolge van de peridurale anesthe-
sie verschillende complicaties zijn opgetreden" en dat de eerste verweerster een fout heeft 
begaan door vooraf niet met de eerste eiseres te overleggen over de keuze van het soort 
verdoving, is het van oordeel dat het niet bewezen is dat die fout in oorzakelijk verband 
staat met de door de eiseressen geleden schade, en zulks om de onderstaande redenen:

"Wanneer een patiënt aantoont dat een geneesheer een fout heeft begaan door op hem 
een ingreep uit te voeren zonder zijn voorafgaande vrije en geïnformeerde toestemming, 
kan hij slechts vergoeding voor de door die ingreep veroorzaakte schade verkrijgen indien 
hij het bestaan van een oorzakelijk verband tussen die fout en die schade aantoont (Cass., 
12 mei 2006, AC, nr. 270);

Zoals eerder uiteengezet, heeft (de eerste eiseres), toen zij op consult kwam bij dokter 
F., een wens of een voorkeur geuit met betrekking tot de algemene verdoving;

Zij heeft nooit beweerd dat zij een peridurale anesthesie formeel zou hebben gewei-
gerd;

Indien (de eerste eiseres) formeel zou hebben geweigerd, zou zij er trouwens toch alles 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.397.
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voor gedaan hebben om zich om achttien uur aan te melden bij de dienst opname van het 
ziekenhuis, zoals haar chirurg had gevraagd, om de meeste kansen te hebben om met de 
anesthesist te kunnen overleggen over de keuze van de verdoving;

Zo ook zou (de eerste eiseres), indien zij een peridurale anesthesie formeel zou hebben 
geweigerd (wat hier niet het geval is), niet nagelaten hebben die weigering kenbaar te ma-
ken tijdens de hele ochtend vóór de litigieuze ingreep, en zou zij het verplegend personeel 
of zelfs elke op de dienst eventueel aanwezige arts, daarover hebben aangesproken;

Om dezelfde redenen zou zij die weigering hebben herhaald toen zij, in het operatie-
kwartier, enkele ogenblikken vóór de litigieuze ingreep, met dokter F. sprak; (...)

Gelet op de bovenstaande overwegingen is het niet bewezen dat (de eerste eiseres), in-
dien er een gesprek was geweest tussen de patiënte en de anesthesist tijdens de (korte) zie-
kenhuisopname vlak vóór de litigieuze ingreep, de aanbeveling van haar chirurg niet zou 
hebben gevolgd, dat zij bij haar voorkeur voor een algemene verdoving zou gebleven zijn 
door het psychologische comfort te verkiezen, dat erin bestaat dat zij het gebruik van de 
chirurgische instrumenten,  die door haar als 'lawaaierig en traumatiserend' werden be-
stempeld, niet zou gewaarworden, en dat zij bijgevolg zou aanvaard hebben de postopera-
tieve lichamelijke pijn te doorstaan waarop dokter F. allusie had gemaakt in zijn schrifte-
lijk verslag en in zijn verklaring aan de gerechtsdeskundige;

In dezelfde onderstelling, en zelfs indien zou worden aangenomen dat (de eerste eise-
res) bij haar voorkeur voor een peridurale (lees: algemene) verdoving zou gebleven zijn, 
is het evenmin bewezen dat de patiënte erin zou zijn geslaagd haar keuze (die in essentie 
van geneeskundige aard is) op te dringen aan de geneesheer-anesthesist en dat zij, in het 
andere geval, de reddende ingreep en de daarvoor vereiste peridurale anesthesie zonder 
meer zou hebben geweigerd;

De (eiseressen) leveren niet het bewijs van het oorzakelijk verband tussen de fout en de 
schade".

Grieven
(...)
Derde onderdeel
Zodra was vastgesteld dat "bij (de eerste eiseres) ten gevolge van de peridurale anesthe-

sie verschillende complicaties zijn opgetreden", dat zij had gemeld "dat zij dat soort anes-
thesie niet wenste" en dat de eerste verweerster "een fout heeft begaan door op haar per-
soon een ingreep uit te voeren zonder haar voorafgaande vrije en geïnformeerde toestem-
ming te hebben verkregen", diende de eerste eiseres niet het bewijs te leveren van een oor-
zakelijk verband tussen die fout en haar schade.

Met de voornoemde vaststellingen stond immers met zekerheid vast dat de eerste eise-
res, zonder de niet-gewenste peridurale anesthesie, geen schade zou hebben geleden en 
dus dat er een oorzakelijk verband bestond tussen de fout van de eerste verweerster en die 
schade.

Ook al zouden de voornoemde vaststellingen onvoldoende zijn - quod non - om het 
oorzakelijk verband te bewijzen tussen de fout van de eerste verweerster en de schade van 
de eerste eiseres, dan nog zouden de verweersters eventueel moeten bewijzen dat het ge-
brek aan instemming van de eerste eiseres met een operatie onder peridurale anesthesie, 
geen verband houdt met de schade van de eerste eiseres.

Dit met toepassing van de artikelen 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek krachtens welke degene die beweert bevrijd te zijn het 
bewijs moet leveren van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweegge-
bracht.
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Concreet moesten de verweersters dus bewijzen dat, ook al was de schade van de eerste 
eiseres het gevolg van de operatie onder peridurale anesthesie, de fout van de eerste ver-
weerster niet de oorzaak is van de schade van de eiseressen.

Een dergelijk bewijs kon slechts geleverd worden indien de verweersters aantoonden 
dat de schade van de eiseressen zich zelfs zonder de fout van de eerste verweerster zou 
hebben voorgedaan, met andere woorden, dat de eiseressen dezelfde schade zouden heb-
ben ondergaan, ook al had de eerste verweerster gevraagd of de eerste eiseres instemde 
met een peridurale anesthesie.

Hieruit volgt dat de beslissing die de vorderingen van de eiseressen niet-gegrond ver-
klaart voornamelijk omdat "zij niet het bewijs leveren van het oorzakelijk verband tussen 
de fout en de schade" niet naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 1315, 
tweede lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde onderdeel
De patiënt die aantoont dat een geneesheer een fout heeft begaan door op hem 

een ingreep uit te voeren zonder zijn voorafgaande vrije en geïnformeerde toe-
stemming, moet, om vergoeding voor de door die ingreep veroorzaakte schade te 
verkrijgen, het bestaan van een oorzakelijk verband tussen die fout en die schade 
aantonen.

Het onderdeel dat staande houdt dat, wanneer wordt vastgesteld dat een ge-
neesheer een fout heeft begaan door een ingreep uit te voeren zonder de vooraf-
gaande vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt en dat laatstgenoem-
de ten gevolge van die ingreep schade heeft geleden, de patiënt niet het bewijs 
dient te leveren van een oorzakelijk verband tussen die fout en die schade, maar 
dat het aan de geneesheer staat te bewijzen dat die fout niet in oorzakelijk ver-
band staat met de schade, faalt naar recht.

(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

11 juni 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter -  Verslaggever:  de h. 
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 398

1° KAMER - 11 juni 2009
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — TUCHTZAKEN - 
GEWETTIGDE VERDENKING - ORDE DER GENEESHEREN - PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE - 
GRIEVEN - HOUDING JEGENS DE VOORZITTER VAN DE RAAD - GEVOLG

De  omstandigheid  dat  het  aan  de  verzoeker  ten  laste  gelegde  tuchtrechtelijk  vergrijp  
betrekking heeft  op zijn houding jegens de voorzitter van een raad van de Orde van  
geneesheren kan bij de verzoeker en derden een gewettigde verdenking doen ontstaan 
over de strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de raad van de Orde die over de  
zaak uitspraak moet doen. (Art. 656, Ger.W.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0179.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede en door meester Roland Hougardy, advocaat bij 

de balie te Charleroi, ondertekende akte die op 9 april 2009 ter griffie van het 
Hof is neergelegd, vraagt de eiser dat de zaak betreffende de tuchtvervolging die 
tegen hem is ingesteld, wegens gewettigde verdenking wordt onttrokken aan de 
raad van de Orde van geneesheren van de provincie Henegouwen.

Bij arrest van 7 mei 2009 heeft het Hof beslist dat het verzoekschrift niet ken-
nelijk onontvankelijk is.

De raad van de Orde van geneesheren van de provincie Henegouwen heeft op 
20 mei 2009 de bij artikel 656, derde lid, 1°, b) van het Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven verklaring gesteld.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De omstandigheid dat het aan de eiser ten laste gelegde tuchtrechtelijk vergrijp 

betrekking heeft op zijn houding jegens de voorzitter van de raad van de Orde 
van geneesheren van de provincie Henegouwen kan bij de eiser en derden een 
gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onafhankelijkheid en onpar-
tijdigheid van de raad van de Orde die over de zaak uitspraak moet doen.

Het verzoek is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de tegen de eiser ingestelde tuchtzaak wordt onttrokken aan de 

raad van de Orde van geneesheren van de provincie Henegouwen.
Verwijst de zaak naar de raad van de Orde van geneesheren van de provincie 

Namen.
Veroordeelt de Orde van geneesheren in de kosten.

11 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter - Verslaggever: de h. Si-
mon –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
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Advocaat: mr. R. Hougardy, Charleroi.

Nr. 399

1° KAMER - 12 juni 2009

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP - 
BESLISSING WAARTEGEN NOG VERZET OF DERDEN VERZET MOGELIJK IS - GEVOLGEN

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - GERECHTELIJK WETBOEK - REGELS INZAKE DE RECHTSPLEGING - 
TOEPASSELIJKHEID

3º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - RAAD VOOR DE 
MEDEDINGING - BESLISSING - HOGER BEROEP - HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL - RECHTSPLEGING 
- VEROORDELING TOT DE KOSTEN

4º ECONOMIE - WET ECONOMISCHE MEDEDINGING - RAAD VOOR DE MEDEDINGING - BESLISSING 
- HOGER BEROEP - HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL - RECHTSPLEGING - VEROORDELING TOT DE 
KOSTEN

1º Het cassatieberoep van een niet-verschenen partij  tegen de verstekbeslissing is niet  
ontvankelijk  wanneer tegen de beslissing nog verzet  kan worden aangetekend;  geen 
enkele bepaling belet evenwel dat een cassatieberoep zou worden ingesteld door een 
partij die nog over het buitengewoon rechtsmiddel van het derden verzet beschikt1.  (Art. 
1076, Ger.W.)

2º Een in het Gerechtelijk wetboek gestelde regel is op een bepaalde rechtspleging niet  
van toepassing, wanneer die regel wordt tegengesproken of wanneer de rechtspleging 
anders  geregeld  wordt  ofwel  door  een  vroegere,  niet  uitdrukkelijk  opgeheven  
wetsbepaling, ofwel door een latere wetsbepaling. (Art. 2, Ger.W.)

3º en 4° Wanneer het hof van beroep te Brussel  het hoger beroep ingesteld door een 
economische entiteit  tegen de beslissing van de Raad voor de Mededinging of diens  
voorzitter gegrond verklaart, kan de Belgische Staat in de regel worden veroordeeld in de  
kosten; geen andere partij kan voor deze kosten aansprakelijk worden gesteld.  (Art. 75, 
WBEM)

(BELGISCHE STAAT, Minister van ondernemen en vereenvoudigen  T. FEDERATIE VAN CINEMA'S VAN BELGIË vzw 
e.a.)

ARREST

(AR C.08.0270.N)

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

het Hof van Beroep te Brussel, dat uitspraak doet in hoger beroep tegen beslis-
singen van de Raad voor de Mededinging.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 23 okt. 2006, AR C.05.0582.F, www.cass.be.
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging;
- de artikelen 1017,1018, 1021 en 1022, in de versie ervan zoals gewijzigd door de wet 

van 21 april 2007, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 57, 58, 59, 60, 61, 75 en 76 van de gecoördineerde wet van 15 september 

2006 tot bescherming van de economische mededinging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart de beroepen gegrond, vernietigt de beroepen beslissing 

van 16 april 2007 van de Raad voor de mededinging. Zegt dat de verdere afhandeling van 
het verzoek van (de vierde verweerster, minstens in bindend- en gemeenverklaring opge-
roepen partij) staat aan de Raad voor de mededinging door een anders samengestelde ka-
mer. Veroordeelt (de eiser) tot betaling van de gedingkosten voor het (hof van beroep) 
rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, en begroot deze in hoofde van ieder van de (eerste 
drie verweersters) op 6.786,00 euro.

Op grond van de motieven:
"49. Het middel inzake de schending van artikel 19 van de WBEM houdt in dat de ka-

mer van de Raad die de bestreden beslissing heeft genomen, niet was samengesteld zoals 
bepaald door de wet.

Artikel 19 WBEM bepaalt: 'De Raad wordt ingedeeld in kamers, elk bestaande uit drie 
raadsleden. De Algemene vergadering van de Raad legt jaarlijks de samenstelling van de 
kamers vast en kiest daaruit de voorzitters'.

(De eerste verweerster) heeft bij monde van haar advocaat op 30 maart 2007, 3 mei en 
19 september 2007 aan de voorzitter van de Raad gevraagd om mededeling van de beslis-
sing van de Algemene Vergadering inzake de samenstelling van de kamers zoals bedoeld 
in artikel 19 WBEM, maar geen beslissing in die zin vernomen of bekomen.

Zij leidt er uit af dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststaat dat 
zulke beslissing niet werd genomen.

52. In het arrest van 23 augustus 2007 heeft het hof overwogen, op basis van de duide-
lijke tekst van de wet en de parlementaire commentaar hierbij (Parl. Doc. 51 2180/001, p. 
48,  Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 2005/2006) dat,  anders dan onder de 
vroegere regelgeving gold, de samenstelling van de kamers van de Raad niet meer toe-
komt aan zijn Voorzitter, maar aan de Algemene Vergadering (zie ook F. Wijckmans, De 
nieuwe Belgische mededingingswet, R. W. 2006-07, 632, nr. 42).

Geen enkele wettelijke bepaling voorziet in de mogelijkheid dat de Algemene Vergade-
ring die bevoegdheid zou kunnen delegeren aan de Voorzitter. Ook van een initiatiefrecht 
van de Voorzitter inzake die samenstelling en de aanwijzing van de voorzitters van de ka-
mers maakt artikel 19 WBEM overigens geen gewag.

Aangezien de Raad zijn bevoegdheden uitoefent bij kamers die bestaan uit drie raadsle-
den, behoudens uitzondering in de wet bepaald, kan de Raad zijn bevoegdheden niet uit-
oefenen zonder dat de in artikel 19 bedoelde beslissing is genomen door de Algemene 
Vergadering.

De bedoelde bepaling is dus essentieel voor de werking van de Raad.
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53. Zoals alle overige bepalingen van de WBEM, behoort ook artikel 19 ervan tot de 
openbare orde.

Het strekt overigens tot waarborg zowel van de ondernemingen die verschijnen voor de 
Raad als van de leden van de Raad zelf die bij toepassing van artikel 19 boven elke ver-
denking van zaaksgerichte affectatie blijven.

54. De naleving van artikel 19 WBEM staat overigens niet aan een soepele werking van 
de Raad in de weg.

De minister merkt op dat wegens de mogelijke toepassing van artikel 44, §8, WBEM - 
bij beroep tegen een beslissing van een auditeur - minstens vier leden van de Raad be-
schikbaar dienen te blijven voor een bepaalde zaak.

De Raad telt evenwel twaalf leden, die allen zitting kunnen houden in alle zaken, die al-
len, zowel de zes voltijdse als de zes deeltijdse leden, én alleen én collegiaal kunnen zit-
ting houden en die allen in aanmerking komen voor een aanwijzing door de Algemene 
Vergadering om de werkzaamheden van een kamer voor te zitten.

Er kan dus geen organisatorisch probleem rijzen.
55. Aangezien de beslissingen bedoeld in artikel 19 ook tot waarborg strekken van de 

rechten van de ondernemingen voor de Raad, behoort hun inhoud publiek toegankelijk te 
zijn.

Artikel 68, §2, WBEM schrijft die publicatie in het Belgisch Staatsblad en op de websi-
te van de Raad voor de mededinging trouwens voor.

Er kon dus geen enkele reden bestaan om op het verzoek van (de eerste verweerster) 
niet in te gaan en die beslissingen niet mee te delen.

56. Bij ontstentenis van publicatie van de beslissingen inzake de samenstelling van de 
kamers van de Raad zoals bepaald in artikel 68, §2, WBEM, kan de naleving van artikel 
19 door het (hof van beroep) enkel worden getoetst indien de beslissing of minstens het 
administratief dossier waarin ze thuis hoort, doet blijken dat de kamer die over de zaak 
heeft beslist regelmatig is samengesteld (vgl. Cass. 15 februari 2007, www juridat. be).

Noch de bestreden beslissing, noch het administratief dossier doet evenwel blijken dat 
de kamer werd samengesteld zoals bepaald in artikel 19 WBEM.

Het middel betreffende de schending van artikel 19 WBEM moet dan ook worden aan-
genomen. Het verantwoordt de vernietiging van de bestreden beslissing.

(...)
105. Wegens de vernietiging van de bestreden beslissing dient de Raad het verzoek van 

(de vierde verweerster, minstens in bindend - en gemeenverklaring opgeroepen partij) op-
nieuw te behandelen.

Aangezien de Raad een administratief rechtscollege is, dient het anders te zijn samen-
gesteld bij het hernemen van de behandeling van het verzoek.

106. De drie (eerste verweersters) vragen ieder om de kosten van de rechtspleging voor 
het (hof van beroep) ten laste te leggen van (de vierde verweerster, minstens in bindend - 
en gemeenverklaring opgeroepen partij) en (de eiser) in solidum.

Als onderdeel van die kosten vorderen ze eveneens een vergoeding voor de honoraria 
en kosten die ze tot dusver hebben moeten dragen wegens de bijstand van een advocaat.

(De eerste en de tweede verweersters) vragen daarenboven een vergoeding voor die bij-
stand tijdens de procedure voor de Raad voor de mededinging.

(De vierde verweerster, minstens in bindend - en gemeenverklaring opgeroepen partij) 
vraagt geen rechtsplegingsvergoeding en meent overigens niet te kunnen worden veroor-
deeld tot de door (de eerste drie verweersters) gevorderde bedragen.
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107. Betreffende de begroting van de rechtsplegingsvergoeding overweegt het (hof van 
beroep) dat de (eerste drie verweersters) een beroep hebben moeten doen op hooggespeci-
aliseerde raadslieden die zeer uitgebreide beschouwingen hebben moeten ontwikkelen in 
een bepaald complexe materie.

Ze hebben voor het hof ook een procedure in verschillende stadia, ieder met zijn speci-
ficiteit, moeten voeren.

De vorderingen van (de eerste drie verweersters), die strekken tot vernietiging van een 
beslissing zijn niet in geld waardeerbaar.

Rekening houdend met het geheel van de voormelde bijzonderheden die eigen zijn aan 
de voorliggende zaak en met de reglementair bepaalde maxima en minima wordt het be-
drag van de rechtsplegingsvergoeding wegens de rechtspleging voor het hof voor ieder 
van de (eerste drie verweersters) bepaald op 6.600,00 euro".

Grieven
Eerste onderdeel
De procedure van toezicht op de concentraties, zoals geregeld door de artikelen 57 en 

volgende van de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van de eco-
nomische mededinging is een procedure van administratieve machtiging, die verschilt van 
de procedures die betrekking hebben op beperkende feitelijke gedragingen of op alle za-
ken tussen partijen die beweren houder te zijn van een subjectief recht.

Het gevolg van deze karakteristiek bestaat erin dat de procedure van hoger beroep, zo-
als geregeld door de artikelen 75 en 76 van voormelde wet, bij het Hof van Beroep te 
Brussel geen geding, noch geschil aanhangig maakt, respectievelijk, in de zin van de aan-
gehaalde artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.

De uitgaven en kosten van deze procedure in hoger beroep worden dan ook niet gere-
geld door de desbetreffende bepalingen van titel IV van boek II, vierde deel, van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de eiser onwettig veroordeelt tot de gedingkosten 
ten belope van 6.786,00 euro te voordele van elk van de eerste drie verweersters, zoals 
voorzien in titel IV van boek II, vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek, omdat deze be-
palingen niet toepasselijk zijn (schending van de aangehaalde artikelen 1017, eerste lid, 
1018, 1021 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek) op een procedure inzake administra-
tieve machtiging (schending van de artikelen 57, 58, 59, 60, 61, 75 en 76 van de aange-
haalde wet van 15 september 2006).

Tweede onderdeel
1. Krachtens het aangehaald artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ver-

wijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, 
tenzij bijzondere wetten anders bepalen.

Aldus kan enkel iemand die partij was in het geding tot die kosten worden veroordeeld.
Men is slechts partij als men met een persoonlijk belang betrokken is in een rechtsge-

ding, waarbij men tegen de andere partij(en) conclusie heeft genomen.
Een derde, die geen partij was, kan dan ook niet op die grondslag veroordeeld worden.
Hieruit volgt dat de eiser niet wettig op grond van voormeld artikel 1017, eeerste lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek is veroordeeld tot de gedingkosten ten belope van 6.786,00 
euro ten voordele van elk van de eerste drie verweersters (Schending van het aangehaald 
artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

2. Ook al zijn de artikelen 1382 en volgende inzake de quasi-delictuele aansprakelijk-
heid te aanzien als een bijzondere wet die anders bepaalt, dan nog kan het eindvonnis de 
gedingkosten slechts ten laste leggen van een partij in het geding.



Nr. 399 - 12.6.09 HOF VAN CASSATIE 1645 

De regel is immers dat, hoewel een partij in beginsel alleen in de kosten kan worden 
veroordeeld als zij in het ongelijk wordt gesteld, de kosten, ondanks haar gelijk, haar toch 
ten laste kunnen worden gelegd als ze door haar schuld zijn veroorzaakt.

Men is slechts partij als men met een persoonlijk belang betrokken is in een rechtsge-
ding, waarbij men tegen de andere partij(en) conclusie heeft genomen.

Een derde, die geen partij was, kan dan ook niet op die grondslag veroordeeld worden.
Hieruit volgt dat de eiser, die geen partij was (schending van het aangehaald artikel 

1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek), niet wettig op grond van de artikelen 
1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake de quasi-delictuele aansprakelijk-
heid is veroordeeld tot de gedingkosten ten belope van 6.786,00 euro ten voordele van elk 
van de eerste drie verweersters (schending van de artikelen 1382 tot en met 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek).

3. Er bestaat geen regel, noch bijzondere bepaling krachtens dewelke de gedingkosten, 
rechtsplegingsvergoeding  inbegrepen,  ten laste  dienen  te  worden  gelegd  van de  eiser, 
wanneer een hoger beroep tegen een beslissing van de Raad voor de mededinging in con-
centratiezaken wordt ingewilligd en de bestreden beslissing wordt vernietigd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de eiser, die geen partij was in het geding en bij 
ontbreken van een bijzondere wet die anders bepaalt (Schending van het aangehaald arti-
kel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek), onwettig veroordeeld tot de geding-
kosten ten belope van 6.786,00 euro ten voordele van elk van de eerste drie verweersters, 
terwijl die kosten enkel ten laste kunnen worden gelegd van de in het ongelijk gestelde 
partij (schending van het aangehaald artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweersters werpen op dat het cassatieberoep, in de hypothese dat de ei-

ser geen partij was in de procedure voor het hof van beroep, voorbarig is aange-
zien tegen de beslissing nog verzet kan worden gedaan.

2. Krachtens artikel 1076 van het Gerechtelijk Wetboek loopt de termijn om 
cassatieberoep in te stellen, ten aanzien van de niet verschenen partij eerst vanaf 
de dag waarop verzet tegen de bij verstek gewezen beslissing niet meer toelaat-
baar is. Uit die bepaling volgt dat het cassatieberoep van een niet- verschenen 
partij tegen de verstekbeslissing niet ontvankelijk is, wanneer tegen de beslissing 
nog verzet kan worden aangetekend.

3. De eiser die door het bestreden arrest in de kosten is veroordeeld, is geen 
niet-verschenen partij in de zin van vermeld artikel 1076 die nog verzet zou kun-
nen aantekenen, maar is door die veroordeling partij in de bestreden beslissing 
geworden.

4.  Geen enkele bepaling belet  dat  een cassatieberoep zou worden ingesteld 
door een partij die nog over het buitengewoon rechtsmiddel van het derden ver-
zet beschikt.

5. De eiser kan ter zake aldus geldig een cassatieberoep instellen.
Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep kan niet worden 

aangenomen.
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Middel
Eerste onderdeel
6. Artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de in dit wetboek gestel-

de regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze 
geregeld  worden  door  niet  uitdrukkelijk  opgeheven  wetsbepalingen  of  door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing 
van de bepalingen van dit wetboek.

Voornoemd artikel betekent dat een in het Gerechtelijk wetboek gestelde regel 
op een bepaalde rechtspleging niet van toepassing is, wanneer die regel wordt te-
gengesproken of wanneer de rechtspleging anders geregeld wordt ofwel door een 
vroegere, niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepaling, ofwel door een latere wets-
bepaling.

7. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek in 
de regel van toepassing is op de rechtspleging voor het Hof van Beroep te Brus-
sel met toepassing van artikel 75 van de gecoördineerde wet van 15 september 
2006 tot bescherming van de economische mededinging (hierna: wet economi-
sche mededinging).

8. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat deze procedure geen geding of geschil is 
in de zin van het Gerechtelijk Wetboek, faalt naar recht.

Tweede onderdeel
9. Wanneer het Hof van Beroep te Brussel, het hoger beroep ingesteld door 

een economische entiteit tegen de beslissing van de Raad voor de Mededinging 
of diens voorzitter, gegrond verklaart, kan de Belgische Staat in de regel worden 
veroordeeld in de kosten. Geen andere partij kan voor deze kosten aansprakelijk 
worden gesteld.

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters 
en Verbist.

Nr. 400

1° KAMER - 12 juni 2009

1º WRAKING - STRAFZAKEN - ARREST DAT EEN WRAKINGSVERZOEK AFWIJST - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE - OPDRACHT VAN HET HOF
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2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - WRAKING - ARREST - CASSATIEBEROEP - 
VORM

3º WRAKING - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP - VORM

1º Op het cassatieberoep van de beklaagde tegen een arrest dat afwijzend beschikt op zijn  
verzoek tot wraking van de magistraat van een correctionele kamer van een rechtbank 
die moet kennis nemen van de tegen hem ingestelde strafvordering, onderzoekt het Hof  
ambtshalve de wettigheid van de bestreden beslissing1. 

2º  en 3°  Het cassatieberoep tegen een arrest dat  uitspraak doet  over  een verzoek tot  
wraking van een rechter in een strafzaak kan worden ingesteld volgens de vormen van  
het Wetboek van Strafvordering, ook al wordt de behandeling ervan toevertrouwd aan de 
eerste kamer van het Hof2. (Artt. 417 e.v., Sv.)

(S.)

ARREST

(AR C.09.0241.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 april 2009 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Mr. De Geest, advocaat te Brussel, heeft op 20 mei 2009 ter griffie van het 

Hof een memorie neergelegd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een verzoek tot 

wraking van een rechter in een strafzaak kan worden ingesteld volgens de vor-
men van het wetboek van strafvordering, ook al wordt de behandeling ervan toe-
vertrouwd aan de eerste kamer van het Hof.

2. Het cassatieberoep is ontvankelijk.
Ontvankelijkheid van de memorie
3. De zaak werd vastgesteld op de zitting van 29 mei 2009. De memorie neer-

gelegd op 20 mei 2009 is ontvankelijk.
Grond van het cassatieberoep
Eerste middel
4. De eiseres voert aan dat het "onverenigbaar is (met de artikelen 149 van de 

Grondwet, artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 

1 Zie Cass., 11 sept. 2008, AR C.08.0344.F, www.cass.be. 
2 Zie Cass., 27 feb. 2002, AR P.01.1775.F, AC, 2002, nr. 141; Cass., 24 jan. 2008, AR P.08.0019.N, 
www.cass.be.
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van de Grondwet en het rechtsbeginsel van het recht van verdediging) dat een 
rechter in verband met een zaak die bij hem aanhangig is meer of andere uitspra-
ken zou kunnen doen wanneer het een zaak betreft die door de pers wijd en breed 
bekendgemaakt is en dienvolgens het onderwerp zou uitmaken dat tot de publie-
ke gesprekssfeer behoort".

5. De grief lijkt te verwijten aan het hof van beroep dat het, bij het beoordelen 
van de gegrondheid van de wraking, rekening heeft gehouden met de belangstel-
ling van de media voor de zaak en met het feit dat de zaak gekend was door het 
publiek.

Het hof van beroep doet dat evenwel niet maar verwerpt de wraking omdat het 
gesprek waarvan sprake in de memorie van de eiseres, plaats greep buiten de 
zaak zelf en louter verband hield met regels van wellevendheid. 

Het maakt het door de eiseres vermelde onderscheid niet en maakt in het bij-
zonder geen onderscheid al naar gelang een zaak van media-belangstelling geniet 
of niet. Het hof van beroep vermeldt in het arrest, in antwoord op de conclusie 
van de eiseres en om te benadrukken dat dit gesprek geen verband houdt met de 
rechtspleging, dat in een los gesprek een allusie is gemaakt op een eerder inci-
dent in de zaak Beaulieu en dat dit binnen de grenzen van de algemene bekend-
heid van de gegevens van dat incident is geschied.

6. De grief moet worden verworpen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
7. Volgens de grief zou het hof van beroep de grief van vijandigheid van de 

rechter tegenover de raadsman van de verzoekster beantwoord hebben met een 
reden over de vijandigheid tussen de rechter en de verzoekster zelf. 

8. Het hof van beroep maakt geen onderscheid tussen de partij en haar raads-
man maar onderzoekt of er een vijandigheid bestaat tegenover de partij  zoals 
vertegenwoordigd door haar raadsman.

9. De grief berust op een onvolledige lezing van het arrest en mist feitelijke 
grondslag.

Tweede onderdeel
10. Anders dan het onderdeel aanvoert, draagt het arrest het bewijs niet op van 

partijdigheid en vijandschap aan de eiseres maar onderzoekt het geheel van de 
omstandigheden waaruit die partijdigheid of vijandschap zouden kunnen blijken.

11.  De grief  berust  op een onjuiste  lezing van het  arrest  en mist  feitelijke 
grondslag.

Derde middel
12. Het middel geeft niet aan, met de nodige nauwkeurigheid, op welk verweer 

van de eiseres het arrest niet zou hebben geantwoord.
Het middel is wegens vaagheid niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek
13. Op het cassatieberoep van de beklaagde tegen een arrest dat afwijzend be-
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schikt op zijn verzoek tot wraking van de magistraat van een correctionele kamer 
van een rechtbank die moet kennis nemen van de tegen hem ingestelde strafvor-
dering, onderzoekt het Hof ambtshalve de wettigheid van de bestreden beslis-
sing.

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

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

12 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Thijs,  advocaat-generaal  –  Advocaat: mr.  B.  de 
Geest, Brussel.

Nr. 401

1° KAMER - 12 juni 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — WINSTEN - ABNORMALE OF GOEDGUNSTIGE VOORDELEN - 
BEGRIP

2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — WINSTEN - ABNORMALE OF GOEDGUNSTIGE VOORDELEN - 
ARTIKEL 26, EERSTE LID, W.I.B. (1992) - DRAAGWIJDTE

3º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — ALGEMEEN - BEROEPSKOSTEN - ARTIKEL 49 W.I.B. 
(1992) - DRAAGWIJDTE

4º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — ALGEMEEN - BEROEPSKOSTEN - ABNORMALE OF 
GOEDGUNSTIGE VOORDELEN - CORRELATIE - TAAK VAN DE RECHTER

1º Zonder dat noodzakelijkerwijs vereist is dat de verrichting is geschied met de bedoeling  
een belastbare winst aan de belasting te onttrekken, wordt onder 'abnormale voordelen',  
die voordelen verstaan die, gelet op de economische omstandigheden van het ogenblik,  
strijdig  zijn  met  de  gewone  gang  van  zaken,  met  de  regels,  of  met  de  gevestigde 
handelsgebruiken, en onder 'goedgunstige voordelen', de voordelen die worden verleend  
zonder de uitvoering van een verbintenis te vormen, of die welke worden verleend zonder  
enige tegenwaarde1. (Art. 26, eerste lid, W.I.B. 1992)

2º Artikel 26, eerste lid, W.I.B. (1992) heeft betrekking op de vaststelling van de belastbare  
winsten van de nijverheids, handels- of landbouwondernemingen en houdt een afwijking  
in  van de bepalingen van de  belastingwet  die  slechts  de  in  het  vermogen  van  een 
onderneming opgenomen winsten aan de belasting onderwerpen, met uitsluiting van die  
welke zij had kunnen verkrijgen indien zij haar zaken anders had beheerd dan zij heeft  

1 Zie de conclusie van het O.M.
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gedaan2. (Art. 26, eerste lid, W.I.B. 1992)

3º  Artikel  49  W.I.B.  (1992)  verduidelijkt  de  voorwaarden  waaronder  de  kosten  die  de  
belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen, als beroepskosten 
aftrekbaar zijn. Dit artikel is een autonome wetsbepaling ten aanzien van artikel 26 W.I.B.  
(1992) 3. (Artt. 26 en 49, W.I.B. 1992)

4º Een uitgave moet niet als een beroepskost worden aangezien indien ze in aanmerking  
komt  voor  het  bepalen  van  de  belastbare  inkomsten  van  diegene  die  de  daarmee 
overeenstemmende  betaling  heeft  ontvangen;  uit  de  omstandigheid  dat  uitgaven niet  
voldoen aan de voorwaarden om als beroepskosten aftrekbaar te zijn, volgt niet dat die 
uitgaven abnormale of goedgunstige voordelen vormen in de zin van artikel 26, eerste lid,  
W.I.B. (1992), en evenmin dat ze, om te kunnen worden belast, gevoegd hadden moeten 
worden bij de eigen winst waarvan ze, doordat ze als beroepskosten zijn verworpen, niet  
mogen worden afgetrokken.  De rechter  die beslist  dat de administratie op grond van 
artikel 49 W.I.B. (1992) terecht de door de belastingplichtige aangevoerde beroepskosten  
heeft verworpen, dient bijgevolg niet na te gaan of de voorwaarden voor de toepassing 
van artikel 26, eerste lid, van dat wetboek vervuld zijn4 5.  (Artt. 26, eerste lid, en 49, 
W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. WALTER VAN GASTEL nv)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs: 
1. De feiten. 
Verweerster  in  cassatie  werd  voor  de  aanslagjaren  1999  en  2000  een  bericht  van 

wijziging toegezonden waarbij  met  toepassing van artikel  49 W.I.B.  (1992)  de aftrek 
wordt verworpen als beroepskost van de bestuurdersvergoedingen die zij in 1998 en 1999 
betaalde aan de NV W&D Invest.  Het beroepskarakter van die uitgaven werd door de 
taxatieambtenaar betwist  omdat bleek dat  de NV W&D geen adequate  tegenprestaties 
leverde voor de aan haar toegekende vergoedingen.

Verweerster betwistte de daaropvolgende aanslagen in de vennootschapsbelasting en 
voerde voor het hof van beroep in ondergeschikte orde voor het eerst de toepasselijkheid 
aan van artikel 26 W.I.B. (1992).

Het thans bestreden arrest verwerpt enerzijds de door verweerster gedane uitgaven als 
beroepskosten  in  de  zin  van  artikel  49  W.I.B.  (1992),  maar  oordeelt  anderzijds  dat 
diezelfde uitgaven onder toepassing vallen van artikel 26, eerste lid, W.I.B. (1992).

2.   De voorziening in cassatie.   
In het eerste middel tot cassatie verwijt eiser de appelrechters artikel 49 W.I.B. (1992) 

te hebben geschonden door middels de toepassing van artikel 26, eerste lid, W.I.B. (1992) 
op de kwestieuze kosten, de toepassing van artikel 49 W.I.B. (1992) te neutraliseren om 
kosten die manifest niet aan de voorwaarden van dat laatste artikel voldoen toch uit het 
belastbaar resultaat van verweerster te sluiten.

3.   Bespreking.  
3.1. De oude tekst van artikel 24, eerste lid WIB (1964) luidde als volgt: “Wanneer een 

in België gevestigde onderneming zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enige band van  
wederzijdse onafhankelijkheid bevindt ten aanzien van een in het buitenland gevestigde  
onderneming, worden alle abnormale en goedgunstige voordelen die zij wegens die band  
verleent aan laatstbedoelde onderneming,  of  aan personen en ondernemingen die met  

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Geoordeeld in dezelfde zin op dezelfde dag, Cass., AR F.07.0037.N, F.08.0003.N, F.08.0015.N en 
F.08.0076.N
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deze laatste belangen gemeen hebben, bij haar eigen winsten gevoegd”. In die periode 
was er geen wetsbepaling die een dubbele belasting kon tegengaan.

Dit veranderde echter met de wet van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen 
die artikel 24 WIB (1964) aanvulde met een derde lid, luidend als volgt: “Bij de eigen 
winsten van een onderneming wordt eveneens gevoegd het bedrag van alle abnormale en 
goedgunstige  voordelen  die  zij  verleent  aan  natuurlijke  of  rechtspersonen,  behalve 
wanneer  die  voordelen  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  in  aanmerking  komen voor  het  
bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijgers”. 

Abnormale of goedgunstige voordelen kunnen dus niet langer belast worden bij de ver-
strekker indien ze in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten 
van de verkrijger (men spreekt hier van een ontsnappingsclausule).6

De COM IB verduidelijkt een en ander als volgt: “Artikel 24, derde lid, WIB (thans ar-
tikel 26, eerste lid, W.I.B. 1992) ingevoegd – met ingang van aj. 1991 – door artikel 256 
W.22.12.1989) houdt een uitbreiding in van artikel 24 WIB in die zin dat abnormale of  
goedgunstige voordelen die een in België gevestigde onderneming aan natuurlijke perso-
nen of rechtspersonen – dus ook Belgische – verleent bij haar winst worden gevoegd. Ar-
tikel 24, derde lid WIB (thans artikel 26, eerste lid WIB 1992) is evenwel niet van toepas-
sing indien die voordelen in aanmerking komen bij het bepalen van de in België belastba-
re inkomsten van de verkrijgers”.7 

Van zodra de wet van 22 december 1989 het toepassingsgebied van artikel 24 WIB 
1964 had uitgebreid tot winstverschuivingen tussen Belgische ondernemingen werd in de 
rechtsleer verdedigd dat dit verbod van dubbele belasting ook van toepassing was in de 
hypothese dat  de fiscus een beroep deed op artikel  44 W.I.B.  1964 (thans artikel  49 
W.I.B. 1992) om kosten te verwerpen die eigenlijk neerkwamen op verleende abnormale 
en goedgunstige voordelen. 

De Administratie heeft zich steeds gekant tegen die opvatting. De als vrijgevigheid ver-
worpen kosten maken deel uit van de winst van de vennootschap die het voordeel heeft 
verleend en worden aldaar belast. Zij worden een tweede maal belast in hoofde van de ge-
nieter van de voordelen indien ze voor hem belastbare inkomsten uitmaken. Reeds gerui-
me tijd stelt de fiscus vast dat management fees worden toegekend aan vennootschappen-
bestuurders met als uitsluitend doel winst te verschuiven van een winstgevende naar een 
verlieslatende vennootschap of met de loutere bedoeling om in hoofde van de verstrekker 
een uitgavepost te creëren zonder dat door de vennootschap-bestuurder een tegenprestatie 
wordt geleverd. De fiscus wil de strikte toepassing van artikel 49 W.I.B 1992 om bepaal-
de misbruiken te bestrijden, niet opgeven omdat de strijd tegen de fiscale fraude een prio-
riteit vormt in vergelijking met beschouwingen inzake dubbele belasting. De niet-aftrek-
baarheid van bepaalde uitgaven als beroepskosten op grond van artikel 49 W.I.B. 1992 ten 
name van een bepaalde belastingplichtige vormt volgens de fiscus geen hinderpaal om het 
inkomen dat ingevolge die uitgave bij een andere belastingplichtige ontstaat aan belasting 
te onderwerpen.8

3.2. Artikel 24 WIB 1964 werd vervangen door artikel 3 van de wet van 28 juli 1992. 
Het artikel 26, eerste lid WIB 1992 luidt in de versie die van toepassing is op dit geschil 
als volgt: “Wanneer een in België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige  
voordelen verleent, worden die voordelen, onder voorbehoud, van het bepaalde in artikel  
54, bij haar eigen winst  gevoegd, tenzij  die voordelen in aanmerking komen voor het  

6 Zie o.m. BEGHIN,  P.,  FLAMANT,  K. en VAN DE WOESTEYNE,  I.,  Handboek Vennootschapsbelasting 
2007-2008, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2007, 70.
7 COM I.B., artikel 26 WIB 1992, nr. 26/3.
8 Parl. Vr. nr. 1371 van 17 januari 1995, DUPRE, Bull. Bel., 1995, nr. 752, 2425; Parl. Vr. nr. 148 
van 26 oktober 1998, GEHLEN, Bull. Bel, 1999, nr. 791, 900-903.
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bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger”.
De Administratie was tot voor kort van oordeel dat de ontsnappingsclausule enkel van 

toepassing is indien het gaat om in België belastbare inkomsten.9 Thans aanvaardt de fis-
cus dat de ontsnappingsclausule kan worden ingeroepen indien een Belgische onderne-
ming een voordeel verstrekt aan een buitenlandse vennootschap, voor zover de buiten-
landse vennootschap niet geviseerd wordt door artikel 26, tweede lid W.I.B. (1992).10

3.3. Door artikel 81 van de wet van 27 april 2007 werd artikel 26 WIB 1992 aangepast 
om de in de rechtspraak gerezen discussie over de verhouding tussen de artikelen 26 en 49 
W.I.B. 1992 te beslechten. Artikel 26 bepaalt voortaan dat abnormale of goedgunstige 
voordelen bij de winst van de verstrekker worden gevoegd “onverminderd de toepassing 
van artikel 49”. De fiscus kan dus thans, zonder dat hierover nog enige onduidelijkheid 
kan bestaan, artikel 49 W.I.B. 1992 - dat niet voorziet een verbod van de dubbele econo-
mische belasting (ontsnappingsclausule) - toepassen en de aftrek verwerpen bij de ver-
strekker en de inkomsten toch belasten in hoofde van de verkrijger. De omstandigheid dat 
we zouden te maken hebben met een abnormaal of goedgunstig voordeel waarop de ge-
nieter wordt belast, kan in elk geval sinds de wet van 27 april 2007 niet meer in rekening 
worden gebracht.11

3.4. Voor de periode tussen de wet van 22 december 1989 en de Programmawet van 27 
april  2007 verdedigt de meerderheidsopvatting in de rechtsleer dat het door artikel 26 
W.I.B. 1992 (voorheen artikel 24, derde lid W.I.B. 1964) geformuleerde verbod van dub-
bele economische belasting doorwerkt bij de toepassing van artikel 49 W.I.B. 1992 op ab-
normale beroepskosten. De argumenten die hiervoor worden gehanteerd12, zijn de volgen-
de:

Eerste argument
In navolging van Huysman wordt verdedigd dat de bedoeling van de wetgever om in 

het kader van artikel 26 W.I.B. 1992 een dubbele belasting op de gemaakte winst uit te 
sluiten tot buiten de strikte toepassingssfeer van deze bepaling moet worden uitgebreid. 
De wetgever had immers bij het invoeren van het bepaalde in artikel 26, eerste lid, W.I.B. 
1992 de bedoeling om de vroegere administratieve praktijk te bevestigen die erin bestond 
om in de binnenlandse context genoegen te nemen met het heffen van de belasting in 
hoofde van één belastingplichtige zodat de fiscus geen kost verwerpt wanneer die verwer-
ping niet tot een verlies aan belastbare grondslag leidt.13

9 COM IB, art. 26 W.I.B. 1992, nr. 26/12
10 Zie nader: BEGHIN, P., FLAMANT, K. en VAN DE WOESTEYNE, I., Handboek Vennootschapsbelasting 
2007-2008,  70-71;  MALHERBE,  J.  en  MALHERBE,  Ph.,  "Le  prix  de  transfert.  Approche  moniste  ou 
dualiste", Annales de Droit de Louvain, 2001, (117), 173; Tiberghien. Handboek voor Fiscaal Recht  
2006, Brussel, Larcier, 2006, 111-112.
11 Tijdens de parlementaire voorbereiding van de Programmawet werd dit als volgt verwoord: “Deze 
onderafdeling verduidelijkt dat uit de bewoordingen van artikel 26 W.I.B. 1992 niet kan worden af-
geleid dat het feit dat bepaalde kosten die op grond van artikel 49 W.I.B. 1992 bij een bepaalde be-
lastingplichtige niet als beroepskosten aftrekbaar zijn, tot gevolg heeft dat het inkomen dat bij die an-
dere belastingplichtige ingevolge die kosten ontstaat ten name van deze laatste niet aan belasting kan 
worden onderworpen”. Dit is echter niet de draagwijdte van die nieuwe bepaling. De regering slaagt 
er dan toch in haar werkelijke bedoeling duidelijk te maken: “De regering wenst te vermijden dat 
(…) het feit dat de verkregen voordelen, zij het op een onrechtstreekse manier, in aanmerking komen 
voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger, wordt ingeroepen om die toegeken-
de voordelen niet aan belasting te onderwerpen bij diegene die ze heeft toegekend (Ontwerp van Pro-
grammawet, Parl. St., Kamer, 2006-2007, nr. 51, 3058/001, p. 35-36). 
12 Voor een recent overzicht: COPPENS, P.-F., “Aftrek van management fees en met elkaar concurre-
rende principes van de artikelen 26 en 49 WIB 1992.”, Pacioli 2007, afl. 228, 4-7. 
13 Zie nader: HUYSMAN, S., Fiscale Winst. Theorie en praktijk van het fiscaal winstbegrip in België, 
Kalmthout, Biblo, 1994, 206-207 en “De verhouding tussen de artikelen 26 en 49 W.I.B. 1992 terza-
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De toepassing van het verwerpingsmechanisme van artikel 49 W.I.B 1992 ten nadele 
van de regeling van artikel 26 W.I.B. 1992 wordt in die opvatting aanzien als een schen-
ding van de werkelijke bedoeling van de wetgever omdat het effect van de ontsnappings-
clausule van artikel 26, eerste lid W.I.B. 1992 wordt tenietgedaan.14 Huysman geeft echter 
zelf aan dat een teleologische interpretatie problematisch is in fiscale zaken.

Tweede argument
De rechtsleer beklemtoont ook de noodzaak van een grondwetsconforme interpretatie. 

Situaties die een winstverschuiving met zich meebrengen, moeten op gelijke manier wor-
den behandeld. De fiscus mag het verbod van dubbele heffing dan ook niet omzeilen door 
een beroep te doen op artikel 49 W.I.B. 1992. Het loutere feit dat twee belastingplichti-
gen, die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, op een andere manier worden behan-
deld omdat de ene onder de toepassing valt van artikel 26, waarbij elke vorm van dubbele 
belasting is uitgesloten, en de andere onder de toepassing valt van artikel 49 W.I.B. 1992 
zou discriminerend zijn.15

Derde argument
Tevens wordt verwezen naar het Verdrag 90/436/EEG tot afschaffing van dubbele be-

lasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen dat België toepast 
in Europese context in situaties waarbij vennootschappen uit verschillende lidstaten be-
trokken zijn. Er wordt aangevoerd dat het moeilijk denkbaar is dat in een strikt Belgische 
context andere regels worden gehanteerd.16

Vierde argument 
In artikel 26 WIB 1992 wordt voorbehoud gemaakt voor het bepaalde in artikel 54 WIB 

1992. De enige afwijking van artikel 26 W.I.B. 1992 zou artikel 54 W.I.B. 1992 zijn en 
niet enige andere bepaling die is opgenomen in het deel over de beroepskosten (zoals arti-
kel 49). Daaruit wordt dan afgeleid dat er geen grond bestaat om het verbod van dubbele 
belasting uit te sluiten wanneer de beroepskosten geen betrekking hebben op de uitgaven 
bedoeld in artikel 54 W.I.B. 1992.17

Het is echter niet duidelijk wat de juiste draagwijdte van de woorden “onder voorbe-
houd van het bepaalde in artikel 54 van het W.I.B. 1992” is. Veelal wordt gezegd dat de 
wetgever die woorden heeft toegevoegd om te vermijden dat de belastingplichtige de in 
artikel 54 voorziene omkering van bewijslast zou kunnen omzeilen18.

In elk geval primeert artikel 54 op artikel 26 WIB 1992: de eerstgenoemde bepaling 

ke van het verbod van dubbele belasting.”, noot onder Gent, 14 april 2004, T.R.V. 2004, p. 233-237. 
14 CAUWENBERGH, P., International transfer pricing, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1998, p. 189, 
nr. 184, noot 1205; CLAEYS-BOÚÚAERT, I. en VAN CROMBRUGGE, “Concern en Belastingen.”, in Vennoot-
schap en Belastingen, Mechelen, Kluwer, deel XII, 2, 1430-1431; VAN CROMBRUGGE, S., “Artikel 26 
versus 49 W.I.B. 1992 op het  vlak van dubbele belasting”,  Fiscoloog,  2006, nr.  1031, 1-4; VAN 
CROMBRUGGE, S., Beginselen van de vennootschapsbelasting, Kalmthout, Biblo, 2003, 61-63. 
15 VAN CROMBRUGGE, S.,  “Artikel 26 versus 49 W.I.B. 1992 op het  vlak van dubbele belasting”, 
Fiscoloog, 2006, nr. 1031, 3.

16 COPPENS, P.-F., “Aftrek van management fees en met elkaar concurrerende principes van de artike-
len 26 en 49 WIB 1992.”, Pacioli 2007, afl. 228, 6; P. CAUWENBERGH en B. VAN HONSTE wijzen er in 
Europese context op dat de arbitrageprocedure voorzien in dit verdrag kan worden opgestart indien 
dubbele belasting ontstaat omwille van de verwerping van kosten die strikt genomen geen verreken-
prijsbepalingen zijn (zoals artikel 49 WIB 1992). Zie hun bijdrage: “Circulaire van 7 juli 2007: de 
Belgische administratieve interpretatie van het Arbitrageverdrag”, A.F.T., 2001, (277), 286-287.
17 COPPENS, P.-F., l.c., 6-7.
18 CAUWENBERGH, P., International transfer pricing, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1998, p. 191-
192, nr. 187; C. CHEVALIER, Vademecum Vennootschapsbelasting. Een resultaatgerichte benadering, 
Brussel, Larcier, 2007, 1064.
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kan ook worden toegepast zelfs indien de Administratie niet het bewijs levert dat de in ar-
tikel 54 bedoelde uitgave een abnormaal of goedgunstig voordeel oplevert in de zin van 
artikel 26.19 Veel opheldering over het toepassingsgebied van het verbod van dubbele be-
lasting bij het conflict tussen artikel 26 en 49 W.I.B. 1992 brengt die verwijzing m.i. niet. 

Vijfde argument
Volgens heel wat auteurs kan het probleem worden opgelost aan de hand van de cou-

rante principes die worden gehanteerd bij samenloop van wetsbepalingen zoals de adagia 
Lex posterior derogat lege priori en Specialia generalibus derogat. Beide adagia zouden 
voorrang geven aan artikel 26 W.I.B. (1992).20

3.5.  Een andere  opvatting bestaat  in  het  (op kunstmatige  wijze)  afbakenen van het 
toepassingsgebied van de artikelen 26 en 49 W.I.B. 1992. Volgens KIRKPATRICK en 
VINCENT  moeten  liberaliteiten  en  abnormale  en  goedgunstige  voordelen  die 
overeenstemmen met  kosten in  de boekhouding  van  de verstrekker  fiscaal  verworpen 
worden  op  grond  van  artikel  49  W.I.B.  1992.21 Liberaliteiten  en  abnormale  en 
goedgunstige  voordelen  die  niet  terug  te  vinden  zijn  in  de  resultatenrekening  van  de 
verstrekker omdat deze de boekhoudwetgeving niet heeft nageleefd (en die dus veinzing 
impliceren) worden eveneens gesanctioneerd op basis van artikel 49 W.I.B. 1992. Het 
toepassingsgebied van artikel 26 W.I.B.  1992 wordt  dan beperkt tot  de abnormale  en 
goedgunstige voordelen die niet overeenstemmen met een kost in de resultatenrekening 
van de verstrekker zonder dat dit een schending van de boekhoudwet inhoudt.22 Artikel 26 
W.I.B. 1992 zou dan enkel betrekking hebben op te goeder trouw verleende abnormale en 
goedgunstige voordelen. Dit onderscheid lijkt kunstmatig en in strijd met de gebruikelijke 
definitie  van  het  begrip  goedgunstig  oordeel  dat  alle  voordelen  omvat  die  worden 
verleend zonder tegenprestatie. Ubi lex non distinguit.

3.6.  Hogervermelde  standpunten,  waarvan  sommige  ook  tot  uiting  komen  in  het 
bestreden arrest, hebben de verdienste dat ze de fiscale wetgeving als een coherent geheel 
proberen te interpreteren.

Toch kunnen deze standpunten niet worden gevolgd.

- De wetgever heeft met de aanvulling van artikel 24 W.I.B. met een derde lid bij arti-
kel 256 van de Wet van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen (thans art. 26, 
eerste lid, W.I.B. (1992)), geenszins beoogd binnen de fiscale wet een ontsnappingsmoge-
lijkheid te bieden aan de toepassing van artikel 49 W.I.B. (1992), in die zin dat een uitga-
ve die niet voldoet aan de aftrekvoorwaarden van artikel 49, maar bij de verkrijger wordt 
in aanmerking genomen als belastbaar inkomen, automatisch dient te worden gekwalifi-
ceerd als een abnormaal of goedgunstig voordeel waarop de uitzonderingsclausule van ar-
tikel 26, eerste lid, van toepassing is. Voor dergelijke interpretatie kan overigens geen 
aanknopingspunt worden gevonden in de tekst van beide fiscale bepalingen die, gelet op 
het openbare orde karakter van de fiscale wetgeving en het grondwettelijk legaliteitsbe-
ginsel, strikt dienen te worden geïnterpreteerd. 

19 MALHERBE, J. en MALHERBE, Ph., "Le prix de transfert. Approche moniste ou dualiste", Annales de 
Droit de Louvain, 2001, 175.
20 CAUWENBERGH, P., International transfer pricing, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1998, p. 189, 
nr. 184, noot 1205; C. CHEVALIER, Vademecum Vennootschapsbelasting. Een resultaatgerichte bena-
dering, Brussel, Larcier, 2007, 1064. 
21 KIRKPATRICK, P., Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Brussel, Bruylant, 1992, 64, nr. 2.50; 
Deze auteur zegt in een latere editie van zijn handboek dat het niet duidelijk is of artikel 26 voorrang 
heeft op artikel 49 W.I.B. 1992 en doet een oproep aan de wetgever om dubbele belasting naar het 
voorbeeld van het Europees Arbitrageverdrag, buiten de hypothese van fraude, te vermijden. Zie J. 
KIRKPATRICK en D. GARABEDIAN,  Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2003, 
165-166.
22 VINCENT, J.-S., bespreking van Antwerpen, 24 september 1996, A.F.T., 1997, 46, nr. 6.
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De wetgever heeft overigens steeds geopteerd voor een strikte toepassing van artikel 49 
W.I.B. (1992) zoals ook blijkt uit het Verslag aan de Koning bij het K.B. van 20 decem-
ber 1996 houdende diverse fiscale maatregelen.23

- Uit niets blijkt dat de wetgever door de aanvulling van artikel 24 W.I.B. met een 
derde  lid  (thans  art.  26,  eerste  lid,  W.I.B.  (1992)  bij  artikel  256  van  de  wet  van  22 
december 1989, een voorrang van artikel 26 W.I.B. (1992) ten opzichte van artikel 49 
W.I.B. (1992) zou hebben willen instellen. Veeleer wordt met artikel 26 W.I.B. (1992) 
beoogd  om  winstdervingen  die  niet  als  zodanig  als  een  geboekte  kost  in  de 
resultatenrekening zijn opgenomen belastbaar te stellen via toevoeging aan de winst van 
de verstrekker van de voordelen, behoudens indien deze voordelen in aanmerking komen 
voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger. Artikel 26 W.I.B. (1992) 
heeft aldus een ander toepassingsgebied dan artikel 49 W.I.B. (1992).

- Eiser in cassatie voert onder het eerste middel voorts terecht aan dat het bestreden 
arrest geheel ten onrechte overstapt van artikel 49 naar artikel 26 nu die artikelen op twee 
verschillende  toestanden  slaan  die  in  onderscheiden  onderafdelingen  van  het  W.I.B. 
(1992) zijn ondergebracht.

Artikel  26  heeft  betrekking  op  de  bepaling  van  de  brutowinst  (Afdeling  IV  – 
Beroepsinkomsten, Onderafdeling I – Belastbare inkomsten, B. – Winst), terwijl artikel 
49 bepaalt welke kosten van de brutowinst als beroepskosten aftrekbaar zijn (Afdeling IV 
–  Beroepsinkomsten,  Onderafdeling  III  –  Vaststelling  van  het  netto-inkomen,  A.  - 
Beroepskosten).

Artikel  26  slaat  aldus  op  de  als  winst  aan  te  merken  verleende  voordelen  die  als 
zodanig echter niet noodzakelijkerwijze als een geboekte kost in de boekhouding van de 
belastingplichtige terug te vinden zijn, terwijl artikel 49 uitsluitend de aftrekbaarheid van 
beroepskosten betreft.

Zulks impliceert dat wanneer wordt vastgesteld dat bepaalde uitgaven of lasten van de 
belastingplichtige niet voldoen aan alle in artikel 49 W.I.B. (1992) gestelde voorwaarden, 
de aftrek van de kosten moet worden geweigerd en geen verder onderzoek meer dient te 
beuren naar een mogelijk abnormaal of goedgunstig voordeel.

- Dit standpunt sluit aan bij het inmiddels tussengekomen arrest van Uw Hof van 30 
oktober 2008 in de zaak F.07.0008.F, waarin uw Hof overwoog dat uit de omstandigheid 
dat uitgaven niet voldoen aan de voorwaarden om als beroepskosten aftrekbaar te zijn, 
niet volgt dat die uitgaven abnormale of goedgunstige voordelen vormen in de zin van 
artikel 26, eerste lid, van het W.I.B. (1992). Uw Hof preciseerde in dat verband dat de 
rechter die beslist dat de administratie, op grond van artikel 49 van het W.I.B. (1992) 
terecht de door belastingplichtige aangevoerde beroepskosten verworpen heeft, niet dient 
na  te  gaan  of  de  voorwaarden  voor  de  toepassing  van  artikel  26,  eerste  lid,  van  dat 
wetboek vervuld zijn. 

-  Kosten  waarvan  de  belastingplichtige  de  aftrekbaarheid  als  beroepskost  nastreeft, 
moeten bijgevolg worden getoetst aan de aftrekvoorwaarden van artikel 49 W.I.B. (1992), 
zonder dat artikel 26 W.I.B. (1992) in die beoordeling kan worden betrokken. Vermits de 
fiscale wetgeving van openbare orde is, wordt de rechter overigens niet de keuze gelaten 

23 BS, 31 december 1996, 4de ed., p. 32640: “Het nagestreefde effect zal bereikt worden door een 
striktere toepassing van de bestaande bepalingen, waaronder artikel 49 W.I.B. (1992) en meer in het 
bijzonder door het verscherpen van de controle van de voorwaarden voor aftrek als beroepskosten 
van de beloningen toegekend aan vennootschappen ter vergoeding van:
- hetzij de uitoefening van een opdracht als bestuurder, zaakvoerder of gelijksoortige functies;
- hetzij dienstopdrachten verricht in het kader van het beheer van die vennootschap.
De bewijslast met betrekking tot de werkelijkheid van de gedane uitgaven of kosten alsmede het be-
roepskarakter ervan rust op de belastingplichtige. (...)”
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om af te zien van de toepassing van artikel 49 in de gevallen waarin hij vaststelt dat niet 
voldaan is aan de in dat artikel gestelde aftrekvoorwaarden.

Wanneer een bepaalde uitgave op grond van artikel 49 W.I.B. (1992) niet aftrekbaar is 
als beroepskost, belet dit niet dat het inkomen dat ingevolge die uitgave bij een andere 
belastingplichtige  ontstaat  aan  de  inkomstenbelasting  wordt  onderworpen.  Er  ontstaat 
immers  geen dubbele belasting wanneer  niet  overeenkomstig  de wettelijke bepalingen 
verantwoorde beroepskosten in  hoofde van een bepaalde belastingplichtige,  belastbare 
inkomsten opleveren ten name van een andere belastingplichtige. 

-  Volledigheidshalve  kan  nog  verwezen  worden  naar  het  recent  arrest  van  het 
Grondwettelijk  Hof  nr.  151/2008  van  6  november  2008  ingevolge  de  beroepen  tot 
vernietiging van de artikelen 81 en 82 van de programmawet van 27 april 2007 (wijziging 
van artikel 26, eerste lid, van het W.I.B. (1992). Het Grondwettelijk Hof stelt in dat arrest 
vast dat de wetgever met de nieuwe regeling opteert voor een autonome toepassing van de 
artikelen 26 en 49 W.I.B. (1992), en de zienswijze verwerpt volgens welke de toepassing 
van artikel 26 op die van artikel 49 voorrang zou hebben. De nieuwe wettelijke regeling 
kan ertoe leiden dat de aftrek van verleende vergoedingen in hoofde van de verstrekker 
ervan wordt verworpen, ook wanneer het abnormale of goedgunstige voordelen betreft die 
bij de begunstigde worden belast. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de wetgever er 
mocht van uitgaan dat, gelet op de aard zelf van de abnormale of goedgunstige voordelen, 
een risico bestaat op een oneigenlijk gebruik van de regeling die in artikel 26, eerste lid, 
van het W.I.B. (1992) is neergelegd. Vermits de bestreden maatregel van dien aard kan 
zijn dat dit risico daardoor wordt voorkomen, is ze, volgens het Grondwettelijk Hof, niet 
zonder redelijke verantwoording.

3.7.  Het  bestreden  arrest  heeft  artikel  49  W.I.B.(1992)  geschonden  door  de 
aftrekbaarheid van de litigieuze bedrijfsuitgaven te beoordelen buiten het strikte kader van 
deze wetsbepaling.

Het eerste middel komt dan ook gegrond voor.
3.8. Uw Hof dient niet in te gaan op het in de memorie van antwoord geformuleerd 

verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof nu deze 
vraag uitgaat  van de onjuiste  rechtsopvatting dat  het  bestuur  over  de vrije keuze zou 
beschikken om artikel 49 dan wel artikel 26 toe te passen op winstverschuivingen tussen 
binnenlandse vennootschappen.

3.9.  Ten overvloede weze opgemerkt dat ook het tweede middel,  dat  steunt op het 
fundamentele verschil inzake bewijsvoering tussen de artikelen 26 en 49 W.I.B. (1992), 
kan worden aangenomen.

In het kader van artikel 26 rust de bewijslast op het bestuur om aan te tonen dat de 
belastingplichtige abnormale of goedgunstige voordelen heeft verleend in de zin van deze 
wetsbepaling.

Het bestreden arrest neemt aan dat nu de litigieuze vergoedingen worden verworpen als 
beroepskosten wegens gebrek aan het door artikel 49 aan de belastingplichtige opgelegd 
bewijs van het beroepskarakter ervan, deze vergoedingen ipso facto als een abnormaal of 
goedgunstig voordeel in de zin van artikel 26 , eerste lid, W.I.B. (1992) moeten worden 
aangenomen.

Eiser voert terecht aan dat de in het kader van artikel 26 normaal op de administratie 
rustende bewijslast van het bestaan van een abnormaal of goedgunstig voordeel niet kan 
worden ingevuld door de loutere vaststelling dat de belastingplichtige er niet in slaagt het 
hem overeenkomstig artikel 49 opgelegde bewijs te leveren van het beroepskarakter van 
de uitgave.

Door zonder concrete bewijsvoering hetzij vanuit de administratie, hetzij vanuit een 
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eigen  onderzoek  door  het  hof  van  beroep,  omtrent  het  bestaan  van  abnormale  of 
goedgunstige voordelen te beslissen dat de gedane uitgaven onder toepassing van artikel 
26,  eerste  lid,  W.I.B.  (1992)  vallen,  hebben  de  appelrechters  ook  deze  bepaling 
geschonden.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(AR F.06.0085.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Volgende feiten worden vermeld door het bestreden arrest.
Het geschil betreft twee aanslagen in de vennootschapsbelasting, aanslagjaren 

1999 en 2000.
Op 15 juni 1993 wordt de nv W&D Invest aangesteld als afgevaardigde be-

stuurder van de nv Walter Van Gastel. Zij ontvangt hiervoor een vergoeding van 
260.000 frank per maand. Walter Van Gastel blijft zoals voorheen belast met de 
dagelijkse leiding van de nv Walter Van Gastel en ontvangt hiervoor als zelfstan-
dige een commissie van 150.000 frank per maand.

Op 3 januari en 1 april 1998 worden Walter Van Gastel en Diane Mets naast 
de nv W&D Invest benoemd als afgevaardigde bestuurders van de nv Walter 
Van  Gastel.  Walter  Van  Gastel  ontvangt  een  bestuurdersvergoeding  van 
2.250.000 frank in 1998 en 3.000.000 frank in 1999. De vergoeding van de nv 
W&D Invest wordt onveranderd behouden (260.000 frank per maand).

De eiseres  heeft  een bericht  van wijziging ontvangen voor de aanslagjaren 
1999 en 2000 waarbij de bestuurdersvergoedingen betaald aan de nv W&D In-
vest  voor die  aanslagjaren verworpen werden omdat deze vennootschap geen 
adequate tegenprestaties leverde.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de betwiste kosten van de verweerster niet beantwoorden 

aan de voorwaarden van aftrekbaarheid als beroepskost van artikel 49, WIB92 onderzoekt 
het bestreden arrest de band tussen artikel 49 en 26, WIB92 na de wetswijziging die is in-
gevoerd door de wet van 22 december 1989 en beslist het volgende.

In tegenstelling met de wettekst zoals die bestond voor de wetswijziging van 22 decem-
ber 1989 bevat artikel 26, WIB92 sedert de wet van 22 december 1989 een bijzondere re-
gel die dubbele heffing moet voorkomen.

De wetgever heeft daarvoor een uitzondering gemaakt op de algemene regel dat de be-
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lastbare toestand van iedere belastingplichtige afzonderlijk wordt beoordeeld. Een toege-
staan abnormaal of goedgunstig voordeel zal maar aan de winst van de toekennende ven-
nootschap worden toegevoegd, wanneer dit voordeel niet in aanmerking komt voor het 
bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger.

Aldus dreigt een verschillende toestand te ontstaan naar gelang van de bepaling die 
wordt toegepast om een abnormaal of goedgunstig voordeel, dat tegelijkertijd kosten ver-
oorzaakt, binnen de belastbare grondslag van de belastingplichtige te behouden.

De vraag rijst of de bedoeling van de wetgever om in het kader van artikel 26, WIB92 
een dubbele belasting op de gemaakte winst uit te sluiten tot buiten de strikte toepassings-
sfeer van deze bepaling mag worden uitgebreid.

Verschillende auteurs zijn van mening dat het door artikel 26 WIB92 geformuleerde 
verbod van dubbele belasting doorwerkt bij de toepassing van artikel 49 WIB92 op abnor-
male beroepskosten en het (hof van beroep) treedt die zienswijze bij.

De bedoeling van de wetgever bij het tot stand brengen van de wet van 22 december 
1989 kan niet anders geweest zijn dan een analoge administratieve praktijk te bevestigen, 
die erin bestond geen systematische zoektochten naar binnenlandse winstverschuivingen 
te ondernemen en zich tevreden te stellen met het eenmaal belasten van een inkomen, on-
geacht waar het te voorschijn kwam.

Deze zienswijze is ook het meest in overeenstemming met het grondwettelijk gelijk-
heidsbeginsel. De grondwettelijke regels van gelijkheid en de niet-discriminatie implice-
ren dat allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijk worden behandeld.

Een wetgeving die aan de administratie zou toelaten om terzake van winstverschuivin-
gen door opdrijven van beroepskosten, eenzelfde situatie naar eigen goeddunken op ver-
schillende manieren te behandelen, namelijk met of zonder dubbele belasting, zou in strijd 
zijn met het gelijkheidsbeginsel.

Het bestreden arrest besluit dat op dit punt het vonnis van de eerste rechter moet wor-
den hervormd en dat een herberekening van de aanslagen zich opdringt.

Grieven
Eerste middel
Schending van artikel 49 WIB92 zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1999 en 

2000.
Het bestreden arrest mengt de artikelen 26 en 49 WIB92 en stapt na te hebben geoor-

deeld dat de betwiste kosten van de verweerster niet beantwoorden aan de voorwaarden 
van aftrekbaarheid als beroepskost van artikel 49 WIB92 geheel ten onrechte over op arti-
kel 26, eerste lid, WIB92.

Het bestreden arrest negeert hierbij dat die artikelen op twee verschillende toestanden 
slaan die in onderscheiden onderafdelingen van het WIB92 zijn ondergebracht.

Artikel 26 WIB92 heeft betrekking op de bepaling van de brutowinst (afdeling IV. - be-
roepsinkomsten, onderafdeling I - belastbare inkomsten, B. - winst) terwijl artikel 49 WI-
B92 bepaalt welke kosten van de brutowinst als beroepskosten aftrekbaar zijn (afdeling 
IV.-  beroepsinkomsten,  onderafdeling III.  -  vaststelling van het netto-inkomen, A.-be-
roepskosten)

Artikel 26 WIB92 slaat aldus op de als winst aan te merken verleende voordelen die als 
zodanig echter niet noodzakelijkerwijze als een geboekte kost in de boekhouding van de 
belastingplichtige terug te vinden zijn (bvb. toegestane renteloze lening, doorverkoop van 
handelsgoederen aan inkoopprijs ...), terwijl artikel 49 WIB92 uitsluitend de aftrekbaar-
heid van beroepskosten betreft.

Dit blijkt trouwens ook uit het feit dat artikel 26 WIB92, geplaatst werd onder de ru-
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briek van de beroepsinkomsten (winst): wanneer een belastingplichtige op een abnormale 
of goedgunstige wijze afziet van het behalen van bepaalde inkomsten, moeten deze over-
eenkomstig artikel 26 WIB92 bij  de winst  worden gevoegd.  Artikel 49 WIB92 wordt 
daarentegen geplaatst onder de rubriek van de beroepskosten en heeft dus betrekking op 
de uitgaven en lasten die door de belastingplichtige worden gedaan of gedragen. Wanneer 
wordt vastgesteld dat bepaalde uitgaven of lasten van de belastingplichtige niet voldoen 
aan alle in artikel 49 WIB92 gestelde voorwaarden, moet de aftrek van de kosten worden 
geweigerd en dient geen verder onderzoek naar een mogelijk abnormaal of goedgunstig 
voordeel meer te gebeuren.

Kosten waarvan de belastingplichtige de aftrekbaarheid als beroepskost nastreeft moe-
ten worden getoetst aan de aftrekvoorwaarden van artikel 49 WIB92. Vermits de fiscale 
wetgeving, - dus ook artikel 49 WIB92 -, van openbare orde is heeft noch de administra-
tie, noch de rechter de vrije keuze om wanneer de aftrekvoorwaarden van artikel 49 WI-
B92 niet vervuld zijn, af te zien van de toepassing van artikel 49 WIB92. Stellen dat in 
casu artikel 26, eerste lid, WIB92 toepasselijk is (quod non, vermits niet in concreto is 
aangetoond dat abnormale of goedgunstige voordelen werden verleend) houdt in dat de 
toetsing aan de criteria van artikel 49 WIB92 irrelevant wordt, en dat ten onrechte voor-
rang wordt gegeven aan artikel 26, WIB92 daar waar zonder enige twijfel de bepalingen 
van artikel 49 WIB92 van toepassing zijn.

De wetgever heeft met de aanvulling van artikel 24 WIB met een derde lid bij artikel 
256 van de wet van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen (BS van 29 december 
1989) (thans artikel 26, eerste lid, WIB92) geenszins beoogd binnen de fiscale wet een 
ontsnappingsmogelijkheid te bieden aan de toepassing van artikel 49 WIB92, in die zin 
dat een uitgave, die niet voldoet aan de aftrekvoorwaarden van artikel 49 WIB92, maar bij 
de verkrijger wordt in aanmerking genomen als belastbaar inkomen, automatisch dient te 
worden gekwalificeerd als een abnormaal of goedgunstig voordeel waarop de uitzonde-
ringsclausule van artikel 26, eerste lid, WIB92 van toepassing is. Dit zou indruisen tegen 
de wil van de wetgever om de aftrek van kosten enkel te aanvaarden indien deze kosten 
worden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

De wetgever heeft steeds voor een strikte toepassing van artikel 49 WIB92) geopteerd 
zoals bijvoorbeeld mag blijken uit het Verslag aan de Koning bij het Koninklijk besluit 
van 20 december 1996 houdende diverse fiscale maatregelen (BS 31 december 1996, 4de 
editie) waar op bladzijde 32640 inzonderheid vermeld wordt dat "Het nagestreefde effect 
zal bereikt worden door een striktere toepassing van de bestaande bepalingen, waaronder 
artikel 49 WIB92 en meer in het bijzonder door het verscherpen van de controle van de 
voorwaarden voor aftrek als beroepskosten van de beloningen toegekend aan vennoot-
schappen ter vergoeding van:

- hetzij de uitoefening van een opdracht als bestuurder, zaakvoerder of gelijksoortige 
functies;

- hetzij dienstopdrachten verricht in het kader van het beheer van die vennootschap.
De bewijslast met betrekking tot de werkelijkheid van de gedane uitgaven of kosten 

alsmede het beroepskarakter ervan rust op de belastingplichtige.
Bovendien moeten de kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen, 

inzonderheid, in toepassing van artikel 53, 10°, WIB92 als verworpen uitgaven worden 
aangemerkt".

De aanvulling van artikel 24 WIB (later artikel 26, eerste lid,WIB92) met een derde lid 
had hoofdzakelijk tot doel artikel 24 WIB te verruimen tot de voordelen die werden toege-
kend aan stille vennoten maar die aan belasting ontsnapten omdat ze niet binnen het toe-
passingsgebied van artikel 44 WIB (thans artikel 49 WIB92) vielen (memorie van toelich-
ting bij de wet van 22 december 1989, Gedr. St. Senaat, 1989-90, nr. 806-1, 76, nr. 806-3, 
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64).
Uit niets blijkt dat de wetgever door de aanvulling van artikel 24 WIB met een derde lid 

(thans artikel 26, eerste lid, WIB92) bij artikel 256 van de wet van 22 december 1989, een 
voorrang van artikel 26 WIB92 ten opzichte van artikel 49, WIB92 zou hebben willen in-
stellen. Veeleer wordt met artikel 26 WIB92 beoogd om winstdervingen die niet als zoda-
nig als een geboekte kost in de resultatenrekening zijn opgenomen belastbaar te stellen via 
toevoeging aan de winst  van de verstrekker van de voordelen, behoudens indien deze 
voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de 
verkrijger. Artikel 26 WIB92 beoogt aldus een ander toepassingsgebied dan artikel 49 
WIB92.

Artikel 26, eerste lid, WIB92 sluit niet uit dat alle uitgaven moeten worden getoetst aan 
de aftrekvoorwaarden beoogd in artikel 49, WIB92. Wanneer een bepaalde uitgave op 
grond van artikel 49 WIB92 niet aftrekbaar is als beroepskost, belet dit niet dat het inko-
men dat ingevolge die uitgave bij een andere belastingplichtige ontstaat aan de inkomsten-
belasting wordt onderworpen. Er ontstaat immers geen dubbele belasting wanneer niet 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen verantwoorde beroepskosten in hoofde van een 
bepaalde belastingplichtige, belastbare inkomsten vormen ten name van een andere belas-
tingplichtige.

In casu stelt het bestreden arrest bij het onderzoek naar de toepassing van artikel 49 
WIB92 vast dat de kwestieuze uitgaven niet gedaan werden om de belastbare inkomsten 
te verkrijgen of te behouden nu tegenover de gefactureerde kosten geen bewezen presta-
ties staan.

Door middels de toepassing van artikel 26, 1ste lid WIB (1992) op de kwestieuze kos-
ten, de toepassing van artikel 49 WIB (1992) te neutraliseren om kosten die manifest niet 
aan de voorwaarden van dat laatste artikel voldoen toch uit het belastbaar resultaat van de 
verweerster te sluiten, schendt het bestreden arrest het artikel 49 WIB (1992).

Tweede middel
Schending van artikel 26, eerste lid, WIB92 zoals van toepassing voor de aanslagjaren 

1999 en 2000.
Dit middel wordt aangevoerd voor zover het Hof van oordeel zou zijn dat het bestreden 

arrest het artikel 49, WIB92 niet heeft geschonden.
Dit middel steunt op het fundamentele verschil inzake bewijsvoering tussen de artike-

len 26 en 49, WIB92.
De draagwijdte en de last van de bewijsvoering vloeit voort uit het zoals in het eerste 

middel aangetoonde principiële onderscheid in beoogde toestanden tussen, enerzijds, arti-
kel 26 WIB92 en, anderzijds, artikel 49 WIB92.

Aangezien artikel 26 WIB92 in het wetboek van de inkomstenbelastingen werd ge-
plaatst onder de rubriek van de beroepsinkomsten (winst) rust de bewijslast op het bestuur 
om aan te tonen dat de belastingplichtige abnormale of goedgunstige voordelen heeft ver-
leend om die abnormale of goedgunstige voordelen bij de winst van de betrokken belas-
tingplichtige te voegen.

Indien daarentegen de belastingplichtige bepaalde beroepskosten van zijn belastbaar in-
komsten wil aftrekkende ligt de bewijslast dat die kosten beantwoorden aan de voorwaar-
den gesteld in artikel 49 WIB92 bij de belastingplichtige zelf.

Het bestreden arrest neemt aan dat nu de litigieuze vergoedingen worden verworpen als 
beroepskosten wegens gebrek aan het door artikel 49 WIB92 aan de belastingplichtige op-
gelegde bewijslast  van het  beroepskarakter  ervan,  ze ipso facto als  een abnormaal  of 
goedgunstig voordeel in de zin van artikel 26, eerste lid, WIB92 moeten worden aange-
zien. De vaststelling dat een kost niet wordt verantwoord overeenkomstig artikel 49 WI-
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B92 laat echter niet toe om zoals het bestreden arrest dat doet, te concluderen dat ipso fac-
to dat een abnormaal of goedgunstig voordeel is verleend.

De in het kader van artikel 26 WIB92 normaal op de administratie rustende bewijslast 
van het bestaan van een abnormaal of goedgunstig voordeel kan niet worden ingevuld 
door de loutere vaststelling dat de belastingplichtige er niet in slaagt het hem overeen-
komstig artikel 49 WIB92 opgelegde bewijs van het beroepskarakter van de uitgave voor 
te brengen. De toegekende vergoedingen die niet beantwoorden aan de voorwaarden van 
artikel 49 WIB92 om als beroepskost te kunnen worden aan genomen kunnen immers een 
andere karakter hebben dan een abnormaal of goedgunstig voordeel.

Door zonder concrete bewijsvoering hetzij vanuit de administratie, hetzij vanuit een ei-
gen onderzoek van het hof van beroep, omtrent het bestaan van abnormale of goedgunsti-
ge voordelen zoals beoogd in artikel 26, eerste lid, WIB92 te beslissen dat de gedane uit-
gaven toch onder toepassing van dit artikel vallen, wordt genoemd artikel geschonden.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 26, eerste lid, WIB92 in de versie ervan die van toepassing 

is op de litigieuze aanslagjaren, worden, wanneer een in België gevestigde on-
derneming abnormale of goedgunstige voordelen verleent, die voordelen, onder 
voorbehoud van het bepaalde in artikel 54, bij haar eigen winst gevoegd, tenzij 
die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkom-
sten van de verkrijger.

Die wetsbepaling heeft betrekking op de vaststelling van de belastbare winsten 
van de nijverheids, handels- of landbouwondernemingen en houdt een afwijking 
in van de bepalingen van de belastingwet die slechts de in het vermogen van een 
onderneming opgenomen winsten aan de belasting onderwerpen, met uitsluiting 
van die welke zij had kunnen verkrijgen indien zij haar zaken anders had beheerd 
dan zij heeft gedaan.

2. Zonder noodzakelijkerwijs te vereisen dat de verrichting is geschied met de 
bedoeling een belastbare winst aan de belasting te onttrekken, verstaat artikel 26, 
eerste lid, onder abnormale voordelen, die voordelen die, gelet op de economi-
sche omstandigheden van het ogenblik, strijdig zijn met de gewone gang van za-
ken, met de regels, of met de gevestigde handelsgebruiken, en onder goedgunsti-
ge voordelen, de voordelen die worden verleend zonder de uitvoering van een 
verbintenis te vormen, of die welke worden verleend zonder enige tegenwaarde.

3. Artikel 49 WIB92 verduidelijkt de voorwaarden waaronder de kosten die de 
belastingplichtige in het  belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen, als be-
roepskosten aftrekbaar zijn. Dit artikel is een autonome wetsbepaling ten aanzien 
van artikel 26 WIB92.

4. Noch uit deze, noch uit een andere wettelijke bepaling vloeit voort dat een 
uitgave als  een beroepskost  moet  worden aangezien indien ze in  aanmerking 
komt voor het bepalen van de belastbare inkomsten van diegene die de daarmee 
overeenstemmende betaling heeft ontvangen.

Uit de omstandigheid dat uitgaven niet voldoen aan de voorwaarden om als 
beroepskosten aftrekbaar te zijn, volgt niet dat die uitgaven abnormale of goed-
gunstige voordelen vormen in de zin van artikel 26, eerste lid, en evenmin dat ze, 
om te kunnen worden belast, gevoegd hadden moeten worden bij de eigen winst 
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waarvan ze, doordat ze als beroepskosten zijn verworpen, niet mogen worden af-
getrokken.

De rechter die beslist dat de administratie op grond van artikel 49 WIB92 te-
recht de door de belastingplichtige aangevoerde beroepskosten heeft verworpen, 
dient bijgevolg niet na te gaan of de voorwaarden voor de toepassing van artikel 
26, eerste lid, van dat wetboek vervuld zijn.

5. Het arrest oordeelt dat:
- de verweerster niet het bewijs levert van de werkelijkheid van de door de nv 

W&D Invest geleverde prestaties als bestuurder en verwerpt de door de verweer-
ster gedane uitgaven als beroepskost omdat niet voldaan is aan de voorwaarden 
van artikel 49 WIB92;

-  het  door  artikel  26  WIB92  geformuleerde  verbod  van  dubbele  belasting 
"doorwerkt" bij de toepassing van artikel 49 WIB92 op abnormale beroepskos-
ten.

Het arrest beslist op grond van die "doorwerking" dat de door de verweerster 
aan de nv W&D Invest betaalde managementvergoedingen niet als verworpen 
uitgaven kunnen gevoegd worden bij de belastbare basis van de verweerster aan-
gezien zij in aanmerking werden genomen voor het bepalen van de belastbare 
basis van de genieter.

Het arrest schendt aldus artikel 49 WIB92.
Het middel is gegrond.
6. Anders dan in de memorie van antwoord wordt aangevoerd, laten de artike-

len 49 en 26 WIB92 in deze uitlegging niet toe dat winstverschuivingen tussen 
binnenlandse  vennootschappen  anders  zouden  gesanctioneerd  worden  naarge-
lang zij, volgens een vrije keuze, hetzij op grond van de ene, hetzij op grond van 
de andere wetsbepaling zouden worden onderzocht. Die vrije keuze bestaat niet.

7. De op die grond voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof 
moet niet worden gesteld. Zij gaat uit van een onjuiste wetsuitlegging.

Het middel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

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

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

12 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Van 
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Huffelen, Antwerpen en Geinger.

Nr. 402

1° KAMER - 12 juni 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — ALGEMEEN - 
BEROEPSKOSTEN - AFTREK - VOORWAARDEN

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — ALGEMEEN - 
BEROEPSKOSTEN - FINANCIËLE LASTEN M.B.T. DEELNEMINGEN - AFTREKBAARHEID - 
VOORWAARDEN

1º Uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die opgericht  
is  met het oog op een winstgevende bezigheid, kan niet  worden afgeleid dat al  haar  
uitgaven  van  de  brutowinst  mogen  worden  afgetrokken;  de  uitgaven  van  een 
handelsvennootschap kunnen slechts als aftrekbare beroepskosten worden beschouwd 
wanneer  zij  inherent  zijn  aan  de  uitoefening  van  het  beroep,  dit  wil  zeggen  dat  ze  
noodzakelijkerwijze  betrekking  hebben  op  haar  maatschappelijke  activiteit.  (Artt.  49, 
eerste lid, en 183, W.I.B. 1992)

2º De financiële lasten die betrekking hebben op deelnemingen, waaronder de interest op  
leningen aangegaan om een deelneming aan te schaffen,  zijn  slechts  aftrekbaar  als  
beroepskosten indien deze uitgaven voldoen aan de voorwaarden die artikel 49 W.I.B.  
(1992) oplegt voor de aftrekbaarheid van beroepskosten.  (Artt. 49, eerste lid, en 183, 
W.I.B. 1992)

(VILLABOUW FRANCIS BOSTOEN nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(AR F.07.0083.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 170 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 1, Wetboek van Vennootschappen, voorheen artikel 1832 van het Bur-



1664 HOF VAN CASSATIE 12.6.09 - Nr. 402 

gerlijk Wetboek, opgeheven bij wet van 7 mei 1999;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1892 tot 1913 van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid de arti-

kelen 1892, 1893 en 1905 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1134, 1321 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23, §1, inzonderheid 1° en §2, inzonderheid 1°, 24, inzonderheid 

1°, 37, 49, 183, 185 en 195 tot 198 WIB92.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres toelaatbaar en 

erover beslissend bevestigt het bestreden vonnis bij volgende overwegingen:
"(De eiseres) heeft op 30 oktober 1992 (valutadatum) een lening aangegaan 

ten  belope  van  een  bedrag  van  2.950.000.0000  peso's  of  681.228.750  frank 
(16.887.219,60 euro) bij de Amro Bank, waarmee zij op 3 november 1992 een 
participatie aankocht van een dochter van ABN-Amro nl. in Shintron, zijnde een 
vennootschap naar Iers recht. De lening werd toegestaan voor een periode van 
twee maanden en uiterlijk tot 31 december 1992.

Na twee maanden, zijnde valutadatum 29 december 1992, werden de aandelen 
ingekocht  door  Shintron  tegen  de  boekwaarde  van  2.950.000.0000  peso's  of 
681.228.750 frank (16.887.219,60 euro) en werd een dividend van 96.309.306 
peso's betaald of 21.968.153 frank (544.576,29 euro). Op die dag betaalde (de ei-
seres) de lening van 2.950.000.0000 peso 's terug aan de ABN-Amro.

In de resultatenrekeningen van (de eiseres) komen volgende rekeningen voor: 
ontvangen dividenden Shintron 21.968.153 frank (544.576,29 euro) en betaalde 
interesten op de termijnrekening 25.592.440 frank (634.420,02 euro)

De administratie verwerpt de aftrek van interesten ten bedrage van 25.592.440 
frank (634.420,02 euro)  op de lening aangegaan ten belope van 681.228.750 
frank (16.887.219,60 euro) ter financiering van de aandelen in Shintron, omdat 
'de participatie in Shintron, de ermee verband houdende lening en de betaalde in-
terest uitsluitend gediend hebben om een fiscaal voordeel te verwerven'.

Aangezien  de  lening  en  de  betreffende  interesten  volgens  de  administratie 
geen beroepskarakter hebben, werd de aftrek van de interesten verworpen bij 
toepassing van artikel 49 WIB92.

Op bezwaar van (de eiseres) werd door de gewestelijk directeur bevestigd dat 
door (de eiseres) een mechanisme werd opgezet met uitsluitend fiscale bedoelin-
gen met de bedoeling het resultaat van het geheel van de verrichtingen uit te 
splitsen in een aftrekbare beroepskost en in definitief belaste inkomsten. Uitein-
delijk werd beoogd een belastingbesparing te  realiseren dank zij de geboekte 
kosten.

Volgens de directoriale beslissing hebben kosten op fiscaal vlak slechts een 
beroepskarakter indien het bewijs wordt geleverd dat ze werden gedaan of gedra-
gen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Voorts werd gesteld 
dat inkomstenbelastingen geen aftrekbare beroepskosten zijn. Bovendien is de 
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ganse operatie gesimuleerd en komt de ganse operatie neer op een lening en niet 
op een echte participatie.

In het bestreden vonnis is de rechtbank van oordeel dat de operatie allerminst 
neerkomt op een echt aandeelhouderschap in Shintron - wegens gebrek aan enig 
risico voor (de eiseres) of medezeggenschap wat typisch is voor een aandeelhou-
derschap - doch gesimuleerd is.

In haar beroepsakte betwist (de eiseres) dat de aankoop en financiering van de 
participatie Shintron uitsluitend zou zijn opgezet om belastbare inkomsten te ver-
werven of te behouden en zelfs als dit het geval zou zijn moet de administratie de 
aftrek van de intresten op de lening aanvaarden. (De eiseres) betwist tevens dat 
de operatie zou zijn gesimuleerd.

Het standpunt van de administratie komt hierop neer dat zij deze kosten heeft 
verworpen omdat zij niet werden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden (intentioneel criterium) en omdat deze kosten geen be-
roepskarakter hebben en geen noodzakelijk verband houden met de maatschap-
pelijke activiteit zoals omschreven in de statuten van de vennootschap (causali-
teitscriterium).

Artikel 49 WIB92 bepaalt dat als beroepskosten aftrekbaar zijn 'de kosten die 
de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de 
belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en 
het bedrag verantwoordt door middel van nieuwe bewijsstukken of ingeval zulks 
niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmidde-
len, met uitzondering van de eed'.

Ingevolge artikel 183 WIB92 is artikel 49 WIB92 in de regel van toepassing 
op de vennootschapsbelasting.

Onder uitgaven 'om inkomsten te verkrijgen of te behouden' moeten worden 
verstaan, uitgaven die door hun aard, het verkrijgen of behouden van de beroeps-
inkomsten als oogmerk hebben, en een noodzakelijk causaal verband vertonen 
met de uitoefening van de beroepsbezigheid (zie inzonderheid conclusie eerste 
advocaat-generaal J.F. LECLERCQ, voor Cass. 21 november 1997, Pas. 1997, I, nr. 
497 en Cass. 13 februari 1998, Arr. Cass. 1998, nr. 87, Pas. 1998, I, nr. 87);

Uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die 
opgericht is met het oog op een winstgevende bezigheid kan niet worden afge-
leid dat al zijn uitgaven van zijn brutowinst mogen worden afgetrokken. Uitga-
ven kunnen als aftrekbare beroepskosten beschouwd worden als ze inherent zijn 
aan de uitoefening van het beroep, d.w.z. aangezien het om een vennootschap 
gaat, dat ze noodzakelijkerwijs betrekking hebben op haar maatschappelijke acti-
viteit  (Cass.,  4  mei  2000,  Pas.,  2000,  1/271,  Cass.,  18  januari  2001,  AR 
F.99.0114. F, Cass, 19 juni 2003, T.F.R., 2004, p. 256);

Het winstoogmerk volstaat niet om de totstandkoming van het maatschappelij-
ke doel aan te tonen, terwijl de noodzakelijke band van de litigieuze verrichting 
met de activiteit van de vennootschap de voorwaarde is om uitgaven als beroeps-
kosten te kunnen aftrekken (Cass. 18 januari 2001, AR F.99.0114. F, nr. 34 en 3 
mei 2001, AR C.99.0159. F, nr. 253).
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(De eiseres) toont niet aan dat er een verband zou bestaan tussen de verkrijging 
van de aandelen, de koop en verkoop van aandelen en haar maatschappelijke ac-
tiviteit, zoals deze in de statuten is omschreven. De betwistbare operatie met aan-
delen en leningen betreft een alleenstaande en uitzonderlijke verrichting die niet 
past  binnen  de  gebruikelijke,  dagelijkse  beroepsactiviteit  van  (de  eiseres)  en 
houdt daar evenmin verband mee.

Om aftrekbaar te zijn moeten de kosten noodzakelijkerwijze hun oorzaak vin-
den in omstandigheden die eigen zijn aan de door de vennootschap geëxploiteer-
de onderneming. (Kosten gemaakt met het oog op het bekomen van een belas-
tingvoordeel vinden hun oorzaak niet in omstandigheden die eigen zijn aan de 
door (de eiseres) geëxploiteerde onderneming die in hoofdzaak bestaat uit het 
oprichten, bouwen, verbouwen van onroerende goederen). Weliswaar stelt artikel 
3  van  de  statuten  dat  roerende  financiële  handelingen  kunnen worden  nage-
streefd doch die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband 
houden met het maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen ge-
makkelijker maken of uitbreiden.

Te dezen bewijst  (de eiseres) niet  dat  de financiële  verrichtingen die voor-
noemde uitgaven hebben teweeggebracht verband houden met haar maatschap-
pelijk doel. De omstandigheid dat (de eiseres) dit bedrag volledig moest lenen 
om het volledig te besteden aan de aankoop van de aandelen met de verplichting 
van Shintron om de aandelen terug te kopen uiterlijk na twee maanden derwijze 
dat (de eiseres) het geleende bedrag kan terugbetalen, is enkel gebeurd om fisca-
le redenen. Te dezen ging het niet om beschikbaar kapitaal.

In dit verband werpt (de eiseres) nog op dat het gelijkheidsbeginsel geschon-
den is in zoverre deze wetsbepaling zou inhouden dat enkel kosten binnen het 
maatschappelijk doel van de vennootschap voor aftrek in aanmerking komen ter-
wijl dergelijk beperking niet zou bestaan met betrekking tot inkomsten van de 
vennootschap.

De vraagstelling gaat uit van de premisse dat deze uitgaven de kenmerken van 
beroepskosten hebben in de zin van artikel 49 WIB92 daar waar deze uitgaven 
niet gedaan werden om belastbare inkomsten te behouden of te verkrijgen doch 
louter gericht waren op een belastingbesparing. De stelling dat alle kosten van 
een vennootschap noodzakelijk beroepskosten zijn werd door de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie afgewezen zoals hiervoor aangetoond. Indien handelsven-
nootschappen belast worden op inkomsten van activiteiten die geen verband hou-
den met het maatschappelijk doel dan gebeurt dit omdat ze tot stand komen met 
miskenning van het beginsel van de statutaire specificiteit van de rechtspersoon. 
Net zoals er voor een natuurlijk persoon uitgaven zijn die de beroepsinkomsten 
niet aantasten, zijn de uitgaven om inkomsten te verwerven buiten de maatschap-
pelijk activiteit van een vennootschap niet aftrekbaar.

Daar waar (de eiseres) een prejudiciële vraag wil laten stellen preciseert zij 
niet in welke mate dit een schending van de grondwet oplevert. Ten slotte zijn 
inkomsten en uitgaven twee verschillende zaken die niet zomaar kunnen worden 
vergeleken. Hoe dan ook lijkt het antwoord op deze prejudiciële vraag niet on-
ontbeerlijk om tot een uitspraak te komen".
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Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1 van het Wetboek van Vennootschappen (oud artikel 1832 

van het Burgerlijk Wetboek) heeft een vennootschap tot doel één of meer nauw-
keurig omschreven activiteiten uit te oefenen en het oogmerk aan de vennoten 
een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

Die bepaling vormt de grondslag van het beginsel van de wettelijke specialiteit 
die een algemene beperking aanbrengt aan de bekwaamheid van de rechtsperso-
nen, of meer bepaald aan de bevoegdheid van de organen ervan. De principieel 
onbeperkte rechtsbekwaamheid van de vennootschap wordt enkel beperkt door 
het  principe  van  de  wettelijke  specialiteit.  De  vennootschap  mist  rechtsbe-
kwaamheid om te handelen buiten het werkterrein dat bij de wet kan beperkt zijn 
voor bepaalde vennootschapsvormen.

In het huidig vennootschapsrecht is de rechtsbekwaamheid van de vennoot-
schap uitsluitend beperkt door de wettelijke specialiteit en geldt naar Belgisch 
vennootschapsrecht geen regel van statutaire specialiteit meer. Een overschrij-
ding van het  statutair  doel  door een orgaan van de vennootschap heeft  geen 
rechtsgevolg inzake de bekwaamheid van de rechtspersoon, maar heeft uitslui-
tend betrekking op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan. Een bui-
ten het doel gestelde rechtshandeling door een orgaan van de vennootschap kan 
zelfs door de algemene vergadering van de vennootschap niet worden bekrach-
tigd..

In beginsel geldt de primauteit van het gemeen recht, waaronder het vennoot-
schapsrecht, ten aanzien van het belastingrecht, tenzij deze hiervan uitdrukkelijk 
afwijkt..

Het hof van beroep stelt vast dat het (hoofd)doel van de eiseres het oprichten, 
bouwen en verbouwen van onroerende goederen betreft en dat, inzonderheid arti-
kel 3 van de statuten bepaalt dat roerende financiële handelingen kunnen worden 
nagestreefd welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband 
houden met het maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen ge-
makkelijker maken of uitbreiden.

Aangezien het hof van beroep vaststelt dat het maatschappelijk doel van de ei-
seres, inzonderheid artikel 3 van de statuten van de eiseres, voorziet dat de eise-
res alle roerende financiële handelingen mag verrichten welke rechtstreeks of on-
rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk doel 
of  die  de  verwezenlijking  ervan  kunnen  gemakkelijker  maken  of  uitbreiden, 
heeft de eiseres wel degelijk het bewijs geleverd dat de financiële verrichtingen 
die de interestlast hebben teweeggebracht verband houden met haar maatschap-
pelijk doel.

Besluit
Op grond van de gedane vaststellingen, inzonderheid dat artikel 3 van de statu-

ten  stelt  dat  roerende  financiële  handelingen  kunnen  worden  nagestreefd  die 
rechtstreeks of  onrechtstreeks,  geheel  of  gedeeltelijk  verband houden met het 
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen gemakkelijker ma-



1668 HOF VAN CASSATIE 12.6.09 - Nr. 402 

ken of uitbreiden, kon het hof van beroep niet wettig in het bestreden arrest be-
sluiten dat de eiseres ten deze niet bewijst dat de financiële verrichtingen die 
voornoemde uitgaven hebben teweeggebracht verband houden met haar maat-
schappelijk doel, noch dat de eiseres niet zou aantonen dat er een verband bestaat 
tussen de verkrijging van de aandelen, de koop en verkoop van aandelen en haar 
maatschappelijke activiteit zoals deze in de statuten is omschreven (schending 
van artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1 van het wetboek van ven-
nootschappen, voorheen artikel 1832 van het Burgerlijk Wetboek, opgeheven bij 
wet van 7 mei 1999 en artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 183 WIB92 zijn onder voorbehoud van de in deze titel om-

schreven afwijkingen, wat hun aard betreft, de inkomsten die onderworpen zijn 
aan de vennootschapsbelasting of daarvan vrijgesteld zijn, dezelfde als die welke 
inzake personenbelasting worden beoogd;  het  bedrag ervan wordt vastgesteld 
volgens de regels die van toepassing zijn op winst.

Luidens artikel 49 WIB92 zijn als beroepskosten aftrekbaar de kosten die de 
belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de be-
lastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en 
het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken, of ingeval zulks niet 
mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, 
met uitzondering van de eed.

Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest voorziet inzonderheid arti-
kel 3 van de statuten dat roerende financiële handelingen door de eiseres kunnen 
worden nagestreefd die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk ver-
band houden met het maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kun-
nen gemakkelijker maken of uitbreiden.

Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest worden de inkomsten uit de 
bestreden financiële verrichtingen, inzonderheid de ontvangen dividenden Shin-
tron ten bedrage van 21.968.153 frank (544.576,29 euro) geboekt onder de op-
brengsten van de resultatenrekening. Ingevolge het essentieel winstgevend doel 
van  een  handelsvennootschap  kan  zij  niets  anders  bezitten  dan  activa  welke 
noodzakelijkerwijze een beroepskarakter  hebben en zijn  alle  opbrengsten van 
verrichtingen - binnen en buiten het door de statuten omschreven maatschappe-
lijk doel belastbare bedrijfswinsten.

De belastinggrondslag, inzonderheid het totale bedrag van de winst waaronder 
de verkregen dividenden, worden bij toepassing van artikel 204 WIB92 geacht in 
de winst van het belastbaar tijdperk voor te komen tot 95 pct. van het geïnde of 
verkregen bedrag. Dit betekent dat de ontvangen winstuitkeringen eerst in de be-
lastbare winst van de Belgische vennootschap worden opgenomen en slechts in 
een vierde berekeningsfase weer van het belastbaar resultaat worden afgetrok-
ken.

Deze aftrek is onderworpen aan twee beperkingen, met name aan de eerste be-
perking van het nog resterende winstsaldo na de vorige bewerkingen en aan de 
tweede beperking van een reeks niet aftrekbare beroepskosten van de vennoot-
schap, inzonderheid deze van artikel 205, §2, WIB92, waaronder de niet-aftrek-



Nr. 402 - 12.6.09 HOF VAN CASSATIE 1669 

bare interesten als bedoeld in artikel 55 WIB92.
De interestlast  van leningen betreffende een alleenstaande en uitzonderlijke 

verrichting - al dan niet binnen het maatschappelijk doel van de vennootschap - 
worden niet opgesomd in artikel 205, §2, WIB92.

Aangezien het hof van beroep vaststelt dat de ontvangen dividenden Shintron 
ten bedrage van 21.968.153 frank (544.576,29 euro) in de resultatenrekening van 
de eiseres werden opgenomen en dat deze ontvangen dividenden in de defintief 
belaste inkomsten van de eiseres werden opgenomen, werd rekening gehouden 
met de wettelijke beperkingen van toepassing op de aftrek van deze inkomsten 
en kunnen hieraan geen bijkomende beperkingen worden opgelegd welke niet in 
de wet zijn voorzien.

De interestlast op een lening welke wordt aangegaan met het oog op de aan-
schaf van een aandeelhouderschap voor korte looptijd, worden evenmin onder de 
niet aftrekbare beroepskosten inzake vennootschapsbelasting opgenomen.

Besluit
Het bestreden arrest nu het, enerzijds, vaststelt dat door eiseres een kortlopen-

de lening werd aangegaan waarmee een participatie werd aangekocht waarvan de 
dividenden verkregen uit de participatie hun fiscaal regime hebben ondergaan, 
en, anderzijds, de aftrek van de interestkost verwerpt zonder dat deze interestlas-
ten als niet aftrekbare beroepskosten in de vennootschapsbelasting worden weer-
houden en evenmin in aanmerking komen voor de beperking van de aftrek van 
de defintief belaste inkomsten uit de participatie, verantwoordt  zijn beslissing 
niet naar recht (schending van artikel 170 van de Grondwet, artikel 23, §1, in-
zonderheid 1° en §2, inzonderheid 1°, 24 inzonderheid 1°, en de artikelen 37, 49, 
183, 185 en 195 tot 198 WIB92).

(...)
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het incidenteel beroep van de verweerder toe-

laatbaar en erover beslissend doet het bestreden vonnis teniet dat oordeelde:
"De betwisting betreft de vraag wanneer de waardevermindering mocht wor-

den geboekt. Uit de stukken blijkt dat (de eiseres) een stuk grond kocht dat aan-
vankelijk gelegen was in een woonuitbreidingsgebied. (De verweerder) betwist 
niet dat in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 1995 houden-
de vaststelling van het plan tot gedeeltelijk wijziging van het gewestplan Gentse 
Kanaalzone beslist wordt dat het perceel voortaan gelegen zal zijn in een agra-
risch gebied. Uit de inhoud en het feit dat het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 13 mei 1997 een herbevestiging inhoudt van de bestemmingswijziging van 
het besluit blijkt dat het hierbij om een definitieve regeling gaat en geenszins een 
voorlopig besluit betreft. Het kan niet worden ontkend dat het Besluit van 19 
september 1995 de gronden bezwaart, dat het feit dat de grond thans in een agra-
risch gebied ligt een invloed heeft op de marktwaarde of realisatiewaarde ervan, 
dat (de eiseres) vanaf dat ogenblik zeker weet dat op de gronden niet meer kan 
gebouwd worden. (De eiseres) boekte dan ook terecht in 1995 een waardever-
mindering m.b.t. kwestieus onroerend goed. Het feit dat geen stedebouwkundig 
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attest nr. 2 of een verkavelingsvergunning werd aangevraagd doen hieraan geen 
afbreuk evenmin als het feit dat het arrest van de Raad van State van 5 november 
1996 de uitvoering van het Besluit tijdelijk opschort" (overwegingen vonnis van 
24 januari 2003, pagina 26-27).

Deze motivering van de eerste rechter verwerpend werd in het bestreden arrest 
beslist tot de belastbaarstelling van de in het boekjaar 1995 geboekte waardever-
mindering bij volgende overwegingen:

"(De eiseres) kocht op 11 oktober 1994 een perceel met een oppervlakte van 
6.540 m² voor een prijs van 2.616.000 frank (64.848,95 euro) of 400 frank/m² 
(9,92 euro/m2). Op het ogenblik van de aankoop was het perceel gelegen in een 
woonuitbreidingsgebied (zie stedenbouwkundig attest nr. 1 van 24 maart 1997). 
Volgens ditzelfde attest is het perceel begrepen in het gebied van het gewestplan 
"Gentse Kanaalzone", vastgesteld bij koninklijk besluit van 14 september 1977. 
Het terrein werd geboekt aan 2.829.380 frank (70.138,50 euro) (stuk 43/2).

In voornoemd attest wordt tevens bevestigd dat de bestemming van het perceel 
in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 1995 houdende vast-
stelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Gentse Ka-
naalzone werd gewijzigd in agrarisch gebied. Dit besluit is in werking getreden 
op 19 december 1995, zijnde datum waarop dit besluit gepubliceerd werd in het 
Belgisch Staatsblad (cf. artikel 3 van voornoemd Besluit).

Op  basis  daarvan  heeft  (de  eiseres)  een  waardevermindering  geboekt  van 
2.461.185 frank (61.676,18 euro). Volgens (de eiseres) bedroeg de waarde opge-
nomen  in  de  voorraad  van  31  december  1995  nog  slechts  350.000  frank 
(8.676,27 euro), zijnde de waarde van het perceel gecatalogeerd als landbouw-
grond.

In het bericht van wijziging van 7 oktober 1998 wordt deze waardeverminde-
ring verworpen op grond van artikel 24, eerste lid, 4°, WIB92. Het bedrag van de 
geboekte waardevermindering wordt beschouwd als een onderschatting van ac-
tief en belast als winst. De toepassing van artikel 24, eerste lid, 4°, WIB92, vindt 
volgens de administratie steun in de volgende elementen:

1. geen detail van de berekening van de waardevermindering werd voorgelegd;
2. er werd nog geen stedenbouwkundig attest nr. 2 aangevraagd en evenmin 

werd een verkavelingsvergunning gedaan;
3. de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sep-

tember 1995 is opgeschort door een arrest van de Raad van State van 5 novem-
ber 1996;

4. het stedenbouwkundig attest nr. 1 dateert van 1997 en het eerste feit dat een 
mogelijke  waardevermindering  verantwoordt,  heeft  zich  aldus  voorgedaan  in 
1997 (annualiteit van de directe belastingen).

De gewestelijke directeur besliste dat de waardevermindering voor het boek-
jaar 1995 niet kon worden toegestaan omdat het besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 19 september 1995 slechts een gedeeltelijke wijziging van het gewest-
plan inhoudt en geen definitief besluit betreft.

De eerste rechter bevestigde het standpunt van (de eiseres) dat in 1995 een 
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waardevermindering kon worden geboekt. Het besluit van 19 september 1995 
heeft immers beslist dat het perceel voortaan in een agrarisch gebied zal gelegen 
zijn. Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 1997 houdt enkel een her-
bevestiging in van de bestemmingswijziging zodat hieruit blijkt dat het besluit 
van 19 september 1995 een definitief besluit is. De eerste rechter benadrukte dat 
de omstandigheid dat het perceel door het besluit van 19 september 1995 in agra-
risch gebied ligt een invloed heeft op de marktwaarde of realisatiewaarde ervan. 
In het bestreden vonnis werd verder de waarde van de landbouwgrond in ak-
koord met de administratie begroot op 100 frank/m².  De waardevermindering 
werd bepaald op 2.157.185 frank, hetzij 53.475,22 euro. (De eiseres) vraagt des-
betreffende de bevestiging van het bestreden vonnis terwijl (de verweerder) wat 
dit aspect aangaat incidenteel beroep aantekent.

Over het principe van de waardevermindering zelf alsmede over de begroting 
is er geen betwisting meer tussen de partijen. De betwisting betreft enkel het in-
komstenjaar waarin de waardevermindering kan worden geboekt. Volgens (de 
eiseres) is het Besluit van de Vlaamse regering van 19 september 1995 determi-
nerend omdat van dan af de grond in agrarisch gebied lag.

Volgens (de verweerder) was voormeld besluit  niet definitief omdat de be-
stemmingswijziging definitief werd vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 28 oktober 1998.

Uit de door (de eiseres) overgelegde stukken 18, 19, 20 en 21 blijken volgende 
feitelijke gegevens:

- bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 1995 houdende vast-
stelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Gentse Ka-
naalzone is het perceel van (de eiseres) gelegen in een agrarisch gebied;

Bij arrest van 5 november 1996 heeft de Raad van State de schorsing van de 
tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 
1995 bevolen.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 1997 werd het besluit van de 
Vlaamse Regering van 19 september 1995 ingetrokken. Anderzijds werden een 
aantal bestemmingswijzigingen uit het besluit van de Vlaamse Regering herno-
men en bevestigd, doch werden er ook bestemmingswijzigingen aan toegevoegd.

Bezwaarlijk kan uit deze feitelijke gegevens worden afgeleid dat de waarde-
vermindering reeds definitief was op 19 september 1995, nu dit besluit zelfs niet 
meer bestaat. Het perceel lag bij de aankoop in woonuitbreidingsgebied zonder 
dat de verkopers garantie konden geven dat op het perceel zou mogen worden 
gebouwd. Anderzijds kon de onmogelijkheid tot bouwen niet worden nagegaan 
bij gebrek aan een stedenbouwkundig attest nr. 2. De bestemmingswijziging in 
het besluit van 19 september 1995 werd opgeschort door de beslissing van de 
Raad van State. Het besluit van 19 september 1995 werd uiteindelijk ingetrokken 
en grotendeels herbevestigd bij een nieuw besluit van 13 mei 1997. Terecht werd 
dan ook door de taxatieambtenaar artikel 24, eerste lid, 4°, WIB92 toegepast. In 
de gegeven omstandigheden is het incidenteel beroep gegrond".

Grieven
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Overeenkomstig 24, lid 1, 4° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 bestaat de winst uit onderwaarderingen van activa in zover de onderwaar-
dering niet samenvalt met een al dan niet uitgedrukte vermeerdering noch met 
afschrijvingen die voor de toepassing van de belasting in aanmerking zijn geno-
men.

Wanneer bij het onderzoek van de boekhouding over een bepaald belastbaar 
tijdperk onderwaarderingen van activa vermeld in artikel 24, eerste lid, 4° wor-
den vastgesteld, worden deze krachtens artikel 361 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992, in afwijking van het beginsel van de annualiteit van de 
belasting, belast in het jaar van de vaststelling ervan, onafgezien van de belastba-
re periode waarin deze onderschatting ten onrechte in de boekhouding werd op-
genomen.

Opdat de geboekte waardeverminderingen op de voorraad "grond Luchteren-
kerkweg" in afwijking van het beginsel van de annualiteit van de belasting be-
lastbaar is als onderwaardering van een activum in het boekjaar per 31 december 
1995, dient  in de feiten te  worden aangetoond dat de eiseres in het  boekjaar 
waarin de controle wordt verricht, hetzij, in een eerder boekjaar de regels van de 
boekhoudwetgeving niet heeft nageleefd.

Deze bepalingen geven de administratie evenwel niet het recht om in afwijking 
van het beginsel van de annualiteit van de belasting feitelijke gegevens betrek-
king hebbend op latere boekjaren in te roepen teneinde een in overeenstemming 
met de boekhoudkundige regels geboekte waardevermindering te verwerpen.

Tenzij de belastingwet het uitdrukkelijk anders bepaalt, worden de belastbare 
winsten van de ondernemingen vastgesteld overeenkomstig de  regels  van het 
boekhoudrecht.

Het gemeen recht  inzake boekhoudwetgeving voorziet  krachtens de uitvoe-
ringsbepaling van artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 in uit-
voering van artikel 7 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhou-
ding en de jaarrekening van de ondernemingen, dat onder "waardeverminderin-
gen" wordt verstaan correcties op de aanschaffingswaarde van de actiefbestand-
delen (...) om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ont-
waarding bij het afsluiten van het boekjaar.

Krachtens artikel 19 van hetzelfde koninklijk besluit moeten de waardevermin-
deringen voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw 
zodat een geboekte waardevermindering op basis van objectieve elementen, zon-
der miskenning van de regels van het fiscaal recht, niet in afwijking van de re-
gels van de annualiteit van de belasting belastbaar is als "verdoken reserve" op 
basis van feitelijke elementen welke zich na balansdatum voordoen.

De bestreden beslissing die vaststelt dat bij arrest van 5 november 1996 de 
Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging van het  besluit  van de 
Vlaamse Regering van 19 september 1995 heeft bevolen en dat bij besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 mei 1997 het besluit van 19 september 1995 werd in-
getrokken, kan uit deze feitelijke gegevens niet afleiden dat de waardeverminde-
ring in het boekjaar per 31 december 1995 belastbaar is zonder miskenning van 
de regels van het boekhoudrecht waarvan het fiscaal recht niet afwijkt.
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Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt dat bij het afsluiten 
van de boekhouding op 31 december 1995 uit de inhoud van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 19 september 1995 moest worden afgeleid dat het om een 
definitieve regeling gaat en geenszins een voorlopig besluit betreft.

Uit de bepalingen inzake boekhoudrecht volgt dat de boekhoudkundige regels 
niet beletten dat eiseres in haar balans per 31 december 1995 rekening mag hou-
den met een nakende waardevermindering op de grond Luchterenkerkweg, ook 
al is zij nog niet definitief op het einde van het boekjaar.

Waardeverminderingen op voorraad kunnen niet als verdoken reserve belast 
worden omdat de waarvermindering op de datum van het afsluiten van het boek-
jaar niet reeds definitief was.

De bestreden beslissing waar zij daarenboven overweegt dat de verkopers geen 
garantie konden geven dat op het perceel zou mogen worden gebouwd, dat de 
onmogelijkheid tot bouwen niet kon worden nagegaan bij gebrek aan stedebouw-
kundig attest nr. 2 (op datum van 31 december 1995) en dat de bestemmingswij-
ziging in het besluit van 19 september 1995 werd opgeschort door de beslissing 
(van 5 november 1996) van de Raad van State, bevestigt impliciet doch zeker de 
onwettelijke beslissing dat de waardevermindering als verdoken reserve belast-
baar is omdat op de datum van het afsluiten van het boekjaar zij niet reeds defini-
tief was.

Besluit
Het bestreden arrest nu het in zijn beslissing uitsluitend nagaat of de waarde-

vermindering bij het afsluiten van het boekjaar reeds definitief was en op grond 
van feitelijke vaststellingen welke zich voordoen na het afsluiten van het boek-
jaar zijn beslissing steunt om de waardevermindering niet als definitief te be-
schouwen, verantwoordt  zijn beslissing niet  naar  recht  (schending van artikel 
170 van de gecoördineerde Grondwet, artikel 171 van de gecoördineerde Grond-
wet en het beginsel van de annualiteit van de belasting, artikel 2, artikel 3, in de 
versie zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 22 van 15 december 1978, 
artikel 4, eerste lid, tweede lid en zesde lid , in de versie zoals gewijzigd door het 
koninklijk besluit nr. 22 van 15 december 1978, artikel 7, in de versie zoals ge-
wijzigd door artikel 3 van de wet van 1 juli 1983, van de wet van 17 juli 1975 
met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de 
jaarrekening van de onderneming, in de versie zoals gewijzigd door het konink-
lijk besluit van 12 september 1983, thans artikel 24, tweede lid en 25, §1 van ko-
ninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Ven-
nootschappen (hierna koninklijk besluit van het Wetboek van Vennootschappen), 
artikel 12, tweede en derde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met 
betrekking tot de jaarrekening van de onderneming, thans artikel 45, tweede en 
derde lid van het koninklijk besluit van het Wetboek van Vennootschappen, arti-
kel 15, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, in de 
versie zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 september 1983, thans 
artikel 28, §1, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van het Wetboek 
van Vennootschappen, artikel 19, eerste en zesde lid, van het koninklijk besluit 
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van 8 oktober 1976, in de versie zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 
12 september 1983, thans de artikelen 32, 46 en 51 en de artikelen 49 en 55 van 
het koninklijk besluit van het Wetboek van Vennootschappen, artikel 27, §1, eer-
ste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 in de versie zoals 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 september 1983 en door het konink-
lijk besluit van 6 november 1987, thans artikel 69 van het koninklijk besluit van 
het Wetboek van Vennootschappen, en artikel 31, derde lid van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de onderne-
ming, thans de artikelen 70, 72 en 75 van het koninklijk besluit van het Wetboek 
van Vennootschappen, artikel 24, eerste lid, 4°, en tweede lid en artikel 361 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 48 en 49 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelasting 1992, artikel 183 WIB92, het algemeen rechts-
beginsel dat de belastingwetten strikt moeten worden uitgelegd en voor zoveel 
als nodig artikel 360 WIB92, de artikelen 204, 3° en 205, 1°, van het koninklijk 
besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het WIB92.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 183 WIB92 zijn, onder voorbehoud van de in titel III met 

als opschrift "Vennootschapsbelasting" omschreven afwijkingen, wat hun aard 
betreft,  de inkomsten die onderworpen zijn  aan de vennootschapsbelasting of 
daarvan vrijgesteld zijn, dezelfde als die welke inzake personenbelasting worden 
beoogd, het bedrag ervan wordt vastgesteld volgens de regels die van toepassing 
zijn op de winst.

2. Krachtens artikel 49, eerste lid, WIB92 zijn als beroepskosten aftrekbaar de 
kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedra-
gen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de 
echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, in geval 
zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijs-
middelen, met uitzondering van de eed.

3. Uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die 
opgericht is met het oog op een winstgevende bezigheid, kan niet worden afge-
leid dat al haar uitgaven van de brutowinst mogen worden afgetrokken.

De uitgaven van een handelsvennootschap kunnen als aftrekbare beroepskos-
ten worden beschouwd wanneer zij inherent zijn aan de uitoefening van het be-
roep, dit wil zeggen dat ze noodzakelijkerwijze betrekking hebben op haar maat-
schappelijke activiteit.

4. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat een complexe fiscale 
constructie is opgezet met de volgende verrichtingen:

- de eiseres heeft op 30 oktober 1992 (valutadatum) een lening aangegaan voor 
een bedrag van 2.950.000.000 peso's of 681.228.750 frank (16.887.219,60 euro) 
bij de ABN-Amro, waarmee zij op 3 november 1992 een participatie aankocht 
van een dochter van de ABN-Amro, namelijk in Shintron, zijnde een vennoot-
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schap naar Iers recht;
- de lening werd toegestaan voor een periode van twee maanden en uiterlijk tot 

31 december 1992;
- na twee maanden, zijnde valutadatum 29 december 1992, werden de aande-

len ingekocht door Shintron tegen de boekwaarde van 2.950.000.000 peso's of 
681.228.750 frank (16.887.219,60 euro) en werd een dividend van 96.309.306 
peso's (544.576,29 euro) betaald;

- op 29 december 1992 betaalde eiseres de lening van 2.950.000.000 peso's te-
rug aan de ABN Amro.

Het arrest stelt vast:
"In de resultatenrekeningen van de (eiseres) komen volgende rekeningen voor: 

ontvangen dividenden Shintron 21.968.153 BEF (544.576,29 euro) en betaalde 
interesten op de termijnrekening 25.592,440 BEF (634,420,02 euro)".

Het arrest stelt tevens vast dat:
- het doel van de door de eiseres geëxploiteerde onderneming in hoofdzaak be-

staat in het oprichten, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- artikel 3 van de statuten van de eiseres bepaalt dat roerende financiële hande-

lingen kunnen worden nagestreefd die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of 
gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk doel of die de verwezenlij-
king ervan kunnen gemakkelijker maken of uitbreiden.

5. Het arrest dat de aftrek van de interestlast voor de lening verwerpt op grond 
van de overwegingen "dat eiseres niet aantoont dat er een verband zou bestaan 
tussen de verkrijging van de aandelen, de koop en verkoop van de aandelen en 
haar maatschappelijke activiteit, zoals deze in de statuten is omschreven" en "dat 
de betwistbare operatie met aandelen een alleenstaande en uitzonderlijke verrich-
ting betreft, die niet past binnen de gebruikelijke, dagdagelijkse beroepsactiviteit 
van eiseres en daarmee evenmin verband houdt", verantwoordt zijn beslissing 
naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
6. De financiële lasten die betrekking hebben op deelnemingen, waaronder de 

interest op leningen aangegaan om een deelneming aan te schaffen, zijn slechts 
aftrekbaar als beroepskosten indien deze uitgaven voldoen aan de voorwaarden 
die artikel 49 WIB92 oplegt voor de aftrekbaarheid van beroepskosten.

7. Het onderdeel dat berust op de onjuiste veronderstelling dat de interest voor 
een lening, die werd aangegaan met het oog op de aanschaf van een deelneming 
die definitief belaste inkomsten oplevert, aftrekbaar is zonder dat aan de voor-
waarden van het voornoemde artikel 49 moet worden voldaan, faalt naar recht.

(...)
Dictum
Het Hof,
Zonder acht te slaan op het op 11 juni 2009 door de eiseres te laat neergelegd 
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stuk,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Eu-
laerts, Brussel en Claeys Boúúaert.

Nr. 403

1° KAMER - 12 juni 2009

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AANVANG - EINDE - TWEEJARIGE VERJARING - GENEESKUNDIGE 
VERZORGINGSVERSTREKKERS - RECHTSVORDERING

2º GENEESKUNDE — ALLERLEI - VERZORGINGSVERSTREKKERS - RECHTSVORDERING - 
TWEEJARIGE VERJARING - AANVANG - EINDE

1º  en  2°  De  tweejarige  verjaringstermijn  van  de  rechtsvordering  van  
verzorgingsverstrekkers ten overstaan van de patiënt,  met betrekking tot  de door hen  
geleverde  geneeskundige  verstrekkingen,  diensten  en goederen,  daar  inbegrepen de 
vordering  wegens bijkomende kosten,  neemt een aanvang op de eerste dag van de 
maand,  volgend  op  deze  waarin  de  geneeskundige  prestaties  zijn  verstrekt  en  is  
verkregen na verloop van twee jaar. (Art. 2277bis, eerste en tweede lid, B.W.)  

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

ARREST

(AR C.08.0410.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, in laatste aanleg gewezen op 15 

april 2008 door de Vrederechter van het vierde kanton te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, verjaart 

de rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen 
geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten, en goederen, daar inbegrepen 
de vordering wegens bijkomende kosten, ten overstaan van de patiënt door ver-
loop van een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf het einde van de maand 
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waarin deze zijn verstrekt.
Dezelfde bepaling is krachtens artikel 2277bis, tweede lid, van toepassing op 

geneeskundige  verstrekkingen,  diensten,  goederen  en  bijkomende  kosten,  die 
door de verplegings- en verzorgingsinstelling of door derden werden geleverd of 
gefactureerd.

De verjaringstermijn bedoeld in artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek 
neemt een aanvang op de eerste dag van de maand, volgend op deze waarin de 
geneeskundige prestaties zijn verstrekt en is verkregen na verloop van twee jaar.

2. De vrederechter stelt vast dat de vordering van de eerste verweerder ertoe 
strekt betaling te verkrijgen van medische prestaties geleverd in de maanden juli, 
oktober en december 2004.

3. De vrederechter die beslist dat de rechtsvordering met betrekking tot deze 
prestaties, die werd aanhangig gemaakt bij dagvaardingsexploot van 20 novem-
ber 2007, niet is verjaard omdat zij werd ingesteld binnen twee jaar na de laatste 
behandeling, schendt de aangevoerde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Omvang van cassatie
4. De vernietiging van de beslissing omtrent de ingeroepen verjaring dient te 

worden uitgebreid tot de beslissing over de tegenvordering die volgens het be-
streden vonnis er een gevolg van is.

Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de ingeroe-

pen verjaring van de vordering en over de tegenvordering.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Vredegerecht te Deinze.

12 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Gein-
ger.

Nr. 404

3° KAMER - 15 juni 2009

1º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - ECHTGENOOT - 
ONDERHOUDSUITKERING - VASTSTELLING - BEHOEFTE - BEGRIP - RAMING
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2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
LEVENSONDERHOUD - ECHTGENOOT - ONDERHOUDSUITKERING - VASTSTELLING - BEHOEFTE - 
BEGRIP - RAMING

1º en 2° Het bedrag van de onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure 
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 Ger.W.  
wordt toegekend, moet worden vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de 
inkomsten  van  elk  der  echtgenoten  en  moet  derwijze  worden  geraamd  dat  de 
uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden die hij  
zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest1.  (Art. 213, B.W.; Art. 1280, 
Ger.W.)

(G. T. P.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0266.F)

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

Arbeidshof te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 29 mei 2009 van de eerste voorzitter verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 208 en 213 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest "vernietigt de beroepen beschikking in zoverre zij betrekking heeft op de 

provisionele uitkering tot onderhoud; veroordeelt (de verweerder) om aan (de eiseres), tij-
dens het echtscheidingsgeding, maandelijks een bedrag van 360 euro vooruit te betalen; 
verwerpt de vordering van de (eiseres) om het gemeenschappelijke pand gratis te betrek-
ken; vergelijkt de kosten" en grondt die beslissingen op de volgende redenen:

"2° Uitkering tot levensonderhoud
Het wordt niet betwist dat de inkomsten (van de verweerder), tijdens de litigieuze peri-

ode, niet hoger waren dan een gemiddeld bedrag van 1.200 euro per maand, terwijl (de ei-
seres) geen enkel loon ontving; gelet op de respectieve lasten van de partijen, moet het be-
drag van de uitkering tot levensonderhoud vastgesteld worden op 360 euro per maand;

Aangezien er geen aanwijzing bestaat over de huurwaarde van het door (de eiseres) be-
trokken gemeenschappelijk pand, bestaat er geen grond om het bedrag van die uitkering 
tot levensonderhoud te verlagen wegens de gratis bewoning van het pand, aangezien deze 
onmogelijk becijferd kan worden".

1 Cass., 9 sept. 2004, AR C.03.0397.F, AC, 2004, nr. 397
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Grieven
De uitkering tot levensonderhoud die in de loop van een echtscheidingsprocedure door 

de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, wordt toegekend, is één van de wijzen waarop de plicht tot hulpverle-
ning die, krachtens artikel 213 van het Gerechtelijk Wetboek, aan elke echtgenoot wordt 
opgelegd, kan worden nagekomen.

Het bedrag ervan moet worden vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de 
inkomsten van elk der echtgenoten en moet zodanig worden geraamd dat de uitkeringsge-
rechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden die hij zou hebben ge-
had indien er geen scheiding was geweest, met dien verstande dat de levensstandaard van 
de echtgenoten als koppel een ander begrip is dan de levensstandaard van elke echtgenoot 
afzonderlijk.

Het arrest stelt vast dat de inkomsten van de verweerder, tijdens de litigieuze periode, 
niet hoger waren dan een gemiddeld bedrag van 1.200 euro per maand, terwijl de eiseres 
geen enkel loon ontving.

Het stelt het bedrag van de aan de eiseres verschuldigde uitkering tot levensonderhoud 
daarom vast op 360 euro per maand, maar verwerpt tegelijkertijd haar vordering om het 
gemeenschappelijk pand gratis te betrekken, waarbij het tevens rekening houdt met de 
respectieve lasten van de partijen, die het arrest niet preciseert en die het overigens ook 
niet berekent.

Op grond van die redenen van het arrest kan niet worden uitgemaakt of het, door mid-
del van de uitkering tot levensonderhoud die het aan de eiseres toekent, aan elke echtge-
noot hetzelfde netto-inkomen heeft willen waarborgen, in welk geval de beslissing van het 
arrest onwettig is (schending van de in het middel bedoelde bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek).

Indien het arrest de eiseres in staat heeft willen stellen om de levensstandaard aan te 
houden die ze zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest, is het noch naar 
recht verantwoord (schending van de in het middel bedoelde bepalingen, met uitzondering 
van artikel 149 van de Grondwet), noch regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet), daar het geen enkele vaststelling over de levensstandaard 
van de echtgenoten tijdens hun samenleven bevat.

In geen van beide uitleggingen stelt de motivering van het arrest het Hof in staat het 
hem opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen, aangezien die redenen noch de aard 
noch het bedrag van de lasten preciseert waarop het arrest zijn beslissing grondt. Hieruit 
volgt dat het arrest, ook wat dat betreft, niet regelmatig met redenen is omkleed (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
De uitkering die tijdens een echtscheidingsgeding door de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wet-
boek wordt toegekend, is één van de wijzen waarop de plicht tot hulpverlening 
die, krachtens artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek, aan elk der echtgenoten 
wordt opgelegd, kan worden nagekomen.

Het bedrag van die uitkering moet worden vastgesteld met inachtneming van 
de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten en moet zodanig worden 
geraamd dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard 
aan te houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest.

Het arrest stelt het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud, die de ver-
weerder tijdens het echtscheidingsgeding aan de eiseres maandelijks moet beta-
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len, vast op 360 euro, na erop gewezen te hebben dat de inkomsten van de ver-
weerder, tijdens de litigieuze periode, niet hoger waren dan een gemiddeld be-
drag  van  1.200  euro  per  maand,  terwijl  de  eiseres  geen  enkel  loon  ontving, 
"waarbij het tevens rekening houdt met de respectieve lasten van de partijen".

Het arrest preciseert de aard en het bedrag van die lasten echter niet en stelt 
evenmin vast wat de levensstandaard van de eiseres tijdens het samenleven was.

Het arrest stelt het Hof aldus in de onmogelijkheid zijn toezicht uit te oefenen 
op de wettigheid van de wijzen van nakoming van de plicht tot hulpverlening en 
omkleedt zijn beslissing bijgevolg niet regelmatig met redenen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

strekkende tot het betalen van een uitkering tot levensonderhoud en over de kos-
ten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

15 juni 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter  – Verslagge-
ver: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Simont.

Nr. 405

3° KAMER - 15 juni 2009

1º ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN - VOORLOPIG 
BEWINDVOERDER - BESCHERMDE PERSOON - GEWOON RECHTSMIDDEL - HOGER BEROEP - 
MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER - ONTVANKELIJKHEID

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK 
RAADSMAN - VOORLOPIG BEWINDVOERDER - BESCHERMDE PERSOON - HOGER BEROEP - 
MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER - ONTVANKELIJKHEID

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - HOGER BEROEP VAN DE VOORLOPIG BEWINDVOERDER - HOGER BEROEP VAN 
DE BESCHERMDE PERSOON - ONTVANKELIJKHEID - GEEN ANTWOORD - GEMIS AAN BELANG - 
GEVOLG

1º en 2° De in artikel 488bis-F, §3, tweede lid, a), B.W., bedoelde bijzondere machtiging  
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van de vrederechter,  die te dezen van toepassing is,  en volgens welke de voorlopig 
bewindvoerder  slechts  krachtens  die  machtiging  kan  optreden  om  de  beschermde 
persoon  als  eiser  in  rechte  te  vertegenwoordigen  bij  de  andere  rechtsplegingen  en  
handelingen dan die bedoeld in de artikelen 1150, 1180, 1°, 1187, tweede lid, en 1206,  
tweede lid, Ger. W., is niet vereist om een gewoon rechtsmiddel in te stellen. (Art. 488bis-
F, §3, tweede lid, a), B.W.)

3º De appelrechter die, om vergeefs bekritiseerde redenen, beslist dat het in naam van de  
beschermde  persoon  ingestelde  hoger  beroep  van  de  voorlopig  bewindvoerder 
ontvankelijk  is,  hoeft  niet  meer  te  antwoorden  op  de  conclusie  waarin  de  niet-
ontvankelijkheid  van  het  door  de  beschermde  persoon  in  persoon  ingestelde  hoger  
beroep aangevoerd wordt, daar dat verweer, dat slechts het logisch gevolg was van de  
aangevoerde  niet-ontvankelijkheid  van  het  hoger  beroep  van  de  voorlopig  
bewindvoerder, zonder belang was geworden. 

(Mr. BORN, handelend in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Voyages Bleu Azur bvba T. W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0299.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 oktober 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 29 mei 2009 van de eerste voorzitter verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 488bis-A tot 488bis-K van het Burgerlijk Wetboek, artikel 488bis-F, in-

zonderheid §2 en 3, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 3 mei 
2003;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest wijst erop dat de vrederechter van het kanton Fosse-La-Ville, bij beslissing 

van 28 december 1993, de eerste verweerster heeft aangewezen tot voorlopig bewindvoer-
der van de verweerder.

Zowel uit de vaststellingen van het arrest als uit de processtukken volgt dat het arrest, 
dat de beroepen vonnissen over de zaak zelf vernietigt en de vordering van de eiser ver-
werpt, die ertoe strekte te doen zeggen dat de door de tweede verweerster aan de verweer-
der gedane overdracht van haar onverdeelde rechten in de twee panden, waarvan op 12 
maart 1993 akte was verleden door notaris Jean-Lux Ledoux, hem qualitate qua niet kon 
worden tegengeworpen, op grond dat die overdracht bedrieglijk was, werd gewezen op 
het door de eerste verweerster en de verweerder tegen de beroepen vonnissen ingestelde 
hoofdberoep.

Het arrest verklaart dat hoger beroep ontvankelijk op de volgende gronden:
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"Volgens (de eiser) is het verzoekschrift in hoger beroep niet ontvankelijk, op grond 
dat, enerzijds, de vrederechter (de eerste verweerster) niet bij beschikking heeft gemach-
tigd om tegen de beroepen vonnissen hoger beroep in te stellen en dat, anderzijds, (de ver-
weerder) niet in staat is om de draagwijdte van zijn akte van hoger beroep in rechte te be-
oordelen en niet op eigen initiatief kan handelen.

(...)  (De eerste verweerster) hoefde daarenboven geen bijzondere machtiging van de 
vrederechter te verkrijgen om tegen de beroepen vonnissen hoger beroep in te stellen.

Zodoende stelt zij geen nieuwe rechtsvordering in waarvoor zij eventueel voorafgaan-
delijk een machtiging van de vrederechter had moeten verkrijgen, maar oefent zij  een 
rechtsmiddel uit tegen een rechterlijke beslissing die de door haar beschermde persoon be-
nadeelde".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 488bis-F, §3, tweede lid, a), van het Burgerlijk Wetboek, kan de voorlo-

pige bewindvoerder "de beschermde persoon", in beginsel,  slechts "in rechte vertegen-
woordigen als eiser krachtens een bijzondere machtiging van de vrederechter".

De eiser had in zijn conclusie betoogd dat de beschikking tot aanwijzing van de eerste 
verweerster tot voorlopig bewindvoerder van de verweerder vermeldde dat de aangewe-
zen bewindvoerder "de beschermde persoon in rechte zal moeten vertegenwoordigen als 
eiser, maar dit uitsluitend krachtens een bijzondere machtiging", zonder dat de verweer-
ders die bewering van de eiser hebben gelogenstraft.

Aangezien het hoger beroep een nieuwe rechtspleging is die verschilt van de rechtsple-
ging in eerste aanleg, is de partij die een hoofdberoep instelt de "eiseres" in de rechtsple-
ging in hoger beroep. Dit is zelfs het geval wanneer die partij de verweerder was in de 
rechtspleging in eerste aanleg.

Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de eerste verweerster, om in 
haar hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van de verweerder tegen de beroepen 
vonnissen hoger beroep in te stellen, "geen bijzondere machtiging van de vrederechter 
hoefde te verkrijgen" (schending van artikel 488bis-F van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De (eiser( had in zijn conclusie de ontvankelijkheid van het door de verweerder in ei-

gen naam ingestelde hoger beroep betwist. 
Hij had betoogd dat onder meer uit een medisch dossier en een gerechtelijk deskundi-

genverslag dat hij had overlegd, kon worden afgeleid dat de verweerder niet alleen "niet 
in staat is zich in rechte te verdedigen", ten gevolge van de beslissing van de vrederechter 
om hem onder voorlopig bewind te plaatsen, maar dat hij daarenboven "volledig onbe-
kwaam is om de draagwijdte, in rechte, te beoordelen van een akte van hoger beroep die 
ingesteld wordt in een aangelegenheid die zo complex is dat hij ze niet kan bevatten, zelfs 
niet met de bijstand van een raadsman". De eiser betoogde dat de verweerders dit in de 
processtukken die zij bij de eerste rechter hadden ingediend, zelf hadden toegegeven.

De eiser voegde hieraan toe dat, luidens artikel 488bis-I van het Burgerlijk Wetboek, 
het door de beschermde persoon ingestelde hoger beroep in elk geval nietig is, daar alleen 
zijn gerechtelijk bewindvoerder krachtens de wet bevoegd is om tegen een beslissing ho-
ger beroep in te stellen. Het arrest, dat het door de verweerder in persoon ingestelde hoger 
beroep ontvankelijk verklaart, antwoordt echter noch door de weergegeven gronden, noch 
door enig andere grond, op dat middel.

Het arrest omkleedt zijn beslissing om het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk 
te verklaren, dus niet naar recht (schending van artikel 149 van de Grondwet).
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Luidens artikel 488bis-I van het Burgerlijk Wetboek, "zijn alle handelingen die door de 
beschermde persoon in strijd met de bepalingen van artikel 488bis-F zijn verricht", in elk 
geval "nietig".

Dit geldt met name voor het hoger beroep dat de beschermde persoon zelf tegen een 
rechterlijke beslissing instelt.

Hoewel datzelfde artikel vervolgens bepaalt dat "deze nietigheid uitsluitend door de be-
schermde persoon of de voorlopige bewindvoerder kan worden ingeroepen", blijft het een 
feit dat de verwerende partij of de gedaagde in hoger beroep, met betrekking tot de rechts-
vordering of het hoger beroep die door de beschermde persoon zelf worden ingesteld, een 
- al was het maar opschortende - exceptie kan opwerpen om te beletten dat de rechtsple-
ging zou worden voortgezet en om de rechter te verbieden zowel over de ontvankelijkheid 
als over de gegrondheid van de rechtsvordering of van het hoger beroep uitspraak te doen, 
op zijn minst zolang de voorlopig bewindvoerder niet op regelmatige wijze in het geding 
is verschenen om dat gebrek aan bevoegdheid van de beschermde persoon te verhelpen.

Het arrest, dat het door de verweerder zelf ingestelde hoger beroep ontvankelijk ver-
klaart, verantwoordt zijn beslissing dus niet naar recht, temeer daar het hoger beroep van 
de eerste verweerster onregelmatig en niet ontvankelijk is, zoals kan worden afgeleid uit 
het eerste onderdeel van het middel (schending van de artikelen 448bis-A tot 488bis-K, en 
inzonderheid de artikelen 488bis-F, §3, en 488bis-I van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wetsbepaling
- artikel 149 van de Grondwet
Aangevochten beslissing
Uit de vaststellingen van het arrest en van de processtukken volgt dat de eiser voor de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel vorderde voor recht te doen zeggen dat de door 
de tweede verweerster aan de verweerder gedane overdracht van twee panden, waarvan 
op 12 maart 1993 akte was opgemaakt door notaris Jean-Luc Ledoux op grond van artikel 
1167 van het Burgerlijk Wetboek, wegens pauliaans bedrog niet aan hem kon worden te-
gengeworpen. Het arrest, dat het bestaan van een pauliaans bedrog ontkent, verwerpt de 
vordering van de eiser met name om de volgende redenen :

"Die rechtsvordering moet aan vier voorwaarden voldoen :
(...) de medeplichtigheid van de derde",
en "De pauliaanse rechtsvordering vereist ten slotte dat de medeplichtigheid van de der-

de, tegen wie de rechtsvordering wordt ingesteld, zou worden aangetoond.
Opdat de derde in het geding betrokken zou kunnen worden, is het voldoende maar 

noodzakelijk dat hij zelf een oneigenlijk misdrijf heeft gepleegd, dat hij de medeplichtige 
van de schuldenaar was, dat hij weet had van het onvermogen van de schuldenaar en zich 
bewust was van de schade die de overdracht aan de schuldeisers van de schuldenaar zou 
berokkenen".

Het arrest beslist op grond van de omstandige feitelijke gegevens betreffende de gees-
tesgesteldheid van de verweerder, als volgt :

"Aangezien de medeplichtigheid (van de verweerder) aan de hem ten laste gelegde akte 
niet is aangetoond, ontbreekt één van de essentiële voorwaarden van de pauliaanse rechts-
vordering en kan ze dus niet worden aangenomen".

Grieven
De eiser had in zijn conclusie het volgende betoogd :
"De drie grondvoorwaarden (van de pauliaanse vordering) zijn :
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(...) medeplichtigheid van de medecontracterende derde aan de handelingen onder be-
zwarende titel (...(.

3. Medeplichtigheid van de derde.
Volgens de rechtsleer en de rechtspraak staat het vast dat de eiser die medeplichtigheid 

alleen moet aantonen indien de betwiste vervreemding onder bezwarende titel is geschied.
Die medeplichtigheid moet daarentegen niet worden aangetoond voor handelingen die 

om niet worden verricht.
In dat geval wordt de handeling immers automatisch niet-tegenstelbaar aan de schuldei-

ser verklaard, zonder dat de eiser de derde-medeplichtigheid moet aantonen (...).
Het moet worden herhaald dat de (verweerder), samen met zijn zuster, voor de helft 

blote eigenaar van de twee panden te Brussel was en dat hij op 12 maart 1993, bij dezelf-
de akte van notaris Ledoux, de onverdeelde rechten erin verkregen had voor een totaalbe-
drag van 3.600.000 frank.

Toen de ontvanger het fiscale tekort vaststelde, heeft hij de geldwaarde van de twee 
goederen verminderd met een bedrag van 7.200.000 frank, d.i. het gedeelte van elk van 
beide blote eigenaars, m.n. 3.600.000 frank x 2.

Wegens de omvang van het tekort (6.380.000 frank) moet die vervreemding gelijkge-
steld worden met een handeling die om niet is verricht".

De eiser betoogde aldus, enerzijds, dat de medeplichtigheid van de derde weliswaar één 
van de voorwaarden is voor het welslagen van de pauliaanse vordering, maar dat die voor-
waarde alleen geldt wanneer de bestreden handeling onder bezwarende titel wordt verricht 
en niet wanneer de handeling om niet is verricht, en, anderzijds, dat de prijs van de over-
dracht in dit geval zo laag was, zoals bleek uit het tekort dat was vastgesteld door de ont-
vanger van de registratierechten, dat het in werkelijkheid een om niet verrichte handeling 
betrof.

De medeplichtigheid van de derde aan het gepleegde bedrog is voor het welslagen van 
een door een schuldeiser ingestelde pauliaanse rechtsvordering immers slechts vereist in 
geval van om niet (lees : onder bezwarende titel) verrichte handelingen. Dit is niet het ge-
val wanneer de handeling, waarvan de schuldeiser die de voormelde rechtsvordering in-
stelt, vordert dat deze hem niet-tegenstelbaar zou worden verklaard, om niet is verricht.

Welnu, het arrest verklaart de door de eiser ingestelde pauliaanse rechtsvordering zon-
der verdere verduidelijking ongegrond, op grond dat hij de medeplichtigheid van de ver-
weerder aan de ten laste gelegde handeling, met name de overdracht door de tweede ver-
weerster aan de verweerder van haar onverdeelde rechten in twee panden, niet heeft aan-
getoond.

Aldus laat het arrest in het ongewisse of het beslist dat de medeplichtigheid van de der-
de aan het gepleegde bedrog, dat volgens wat het te dezen beslist niet bestaat, vereist is 
om de rechtsvordering van de eiser gegrond te verklaren, op grond dat het een noodzake-
lijke voorwaarde is voor het welslagen van gelijk welke pauliaanse rechtsvordering, zelfs 
als deze betrekking heeft op een om niet verrichte handeling, dan wel of het, integendeel, 
beslist dat de ten laste gelegde handeling te dezen geen handeling is die om niet is verricht 
en de medeplichtigheid van de derde, in dat geval en om die reden, een voorwaarde is 
voor het welslagen van de rechtsvordering.

Het arrest verantwoordt zijn beslissing alleen in het tweede geval naar recht, en niet in 
het eerste geval.

Het arrest, dat dubbelzinnig is, is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed.
Het arrest, dat alleen vermeldt dat de medeplichtigheid van de derde - d.w.z. de ver-

weerder - aan het door de tweede verweerster gepleegde bedrog niet is aangetoond, ant-
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woordt op zijn minst niet op het middel van de eiser volgens hetwelk, aangezien de ten 
laste gelegde handeling om niet is verricht daar het betaalde bedrag ontoereikend was, de 
medeplichtigheid van de derde geen noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van de 
rechtsvordering was, zodat deze zelfs bij gebrek aan medeplichtigheid van de verweerder 
gegrond was. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 488bis-F, §3, tweede lid, a), van het Burgerlijk Wetboek, dat te 

dezen van toepassing is, kan de voorlopig bewindvoerder de beschermde persoon 
slechts krachtens een bijzondere machtiging van de vrederechter in rechte verte-
genwoordigen als eiser bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan die be-
doeld in de artikelen 1150, 1180, 1°, 1187, tweede lid, en 1206, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Die machtiging is niet vereist om een gewoon rechtsmiddel in te stellen.
Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het arrest beslist, om de in het eerste onderdeel vergeefs bekritiseerde redenen, 

dat het in naam van de verweerder ingestelde hoger beroep van de voorlopig be-
windvoerder ontvankelijk is.

Het hoefde bijgevolg niet meer te antwoorden op de conclusie waarin de eiser 
de niet-ontvankelijkheid van het door de verweerder in persoon ingestelde hoger 
beroep aanvoerde, daar dat verweer, dat slechts het logisch gevolg was van de 
aangevoerde niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep van de voorlopig be-
windvoerder, zonder belang was geworden.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
De voormelde redenen volstaan daarenboven om de beslissing waarbij het ar-

rest het hoger beroep ontvankelijk verklaart, naar recht te verantwoorden.
Het onderdeel, dat niet kan leiden tot cassatie, is in zoverre niet ontvankelijk 

bij gebrek aan belang.
Tweede middel
Het arrest beslist dat de pauliaanse rechtsvordering aan vier voorwaarden moet 

voldoen, waaronder de medeplichtigheid van de derde, "dat de ontvanger der re-
gistratierechten te Elsene beslist heeft dat de prijs van de overdracht van de on-
verdeelde rechten in de twee panden 6.380.0000 frank te laag was (...(, wat aan-
zienlijk is ten aanzien van de prijs van 7.200.000 frank, op grond waarvan de 
overdracht van de onverdeelde rechten is geschied", dat de tweede verweerster 
"zich ter gelegenheid van die overdracht van rechten een voorschot van 175.000 
frank heeft doen overhandigen door de notaris" en dat de verweerder "op 23 sep-
tember 1993 een voorlopige koopakte ter waarde van 7.700.000 frank onderte-
kend heeft, zodat hij de prijs die hij zes maanden eerder had betaald, beslist niet 
als ongewoon laag heeft ervaren".

Het arrest antwoordt aldus ondubbelzinnig op de in het middel weergegeven 
passage in eisers conclusie, volgens welke de ten laste gelegde handeling een 
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handeling onder bezwarende titel was en dat de medeplichtigheid van de derde 
een voorwaarde voor het welslagen van de rechtsvordering van de eiser was.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 juni 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter  – Verslagge-
ver: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 406

3° KAMER - 15 juni 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - VOOR HET VERKEER OPENSTAANDE WEG - OPENBARE WERKEN - 
BOUWPLAATS - OPDRACHTGEVER - OPENBARE OVERHEID - AANNEMER - SIGNALISATIE - 
VERPLICHTING - GEVOLG

De  omstandigheid  dat  de  opdrachtgever,  zelfs  een  openbare  overheid,  de  voor  een  
bouwplaats  verantwoordelijke  aannemer  de  verplichting  heeft  opgelegd  om  de  
signalisatie  ervan te  verzekeren,  heft  de  aansprakelijkheid  van de opdrachtgever  ten 
aanzien van derden niet op1. 

(WAALS GEWEST T. C. e.a.; t.a.v. AXA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0504.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 21 december 2007 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Luik.
Bij beschikking van 29 mei 2009 heeft de eerste voorzitter de zaak naar de 

derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

1 Cass., 14 jan. 1994, AR 8188, AC, 1994, nr. 19; FAGNART, "La responsabilité civile, Chronique de 
jurisprudence 1985-1995",  Les Dossiers du JT,  p.  40, nr.  32; zie ook Cass.,  7 maart 1963, volt. 
terechtz., Bull. et Pas., 1963, I, p. 743 met concl. adv.-gen. GANSHOF vAN DER MEERSCH. 
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat de eerste verweerster op 11 juni 2003 als 

spoedarts werd opgeroepen naar een plaats op de autosnelweg E 25 in de richting van 
Luxemburg waar ter hoogte van de afrit Sprimont na elkaar twee verkeersongevallen wa-
ren gebeurd (twee voertuigen waren in diepe putten gevallen die bij  herstellingswerk-
zaamheden gegraven waren in de rijstroken van de autosnelweg; daarbij raakten de inzit-
tenden gewond). Toen zij naar haar wagen terugging om een gipskraag te halen, viel zij in 
een put van de bouwplaats en brak haar pols. Op de vordering van de eerste verweerster 
die de eiser gedagvaard heeft, en van de tweede verweerster, verzekeraar "gewaarborgd 
inkomen" van de eerste verweerster, die vrijwillig in de zaak is tussengekomen, acht het 
bestreden vonnis de eerste verweerster zelf voor een derde aansprakelijk, veroordeelt het 
de eiser en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, WAM-verzekeraar 
van Aswebo, naamloze vennootschap, "de verantwoordelijke voor de signalisatie van de 
werken", om de schade van de verweersters tot beloop van tweederde te vergoeden en 
veroordeelt het de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij om aan de eiser 
dekking te verlenen voor de bijdrage in de schuld of voor elke betaling die het derde van 
de schade van de verweersters te boven gaat. Het (bestreden) vonnis verantwoordt de ver-
oordeling van de eiser op de volgende gronden: 

"(...)  ofschoon de aanwezigheid van voetgangers op de autosnelweg louter toevallig 
was, moest de naamloze vennootschap Aswebo, gelet op het feit dat het verkeer alleen 
over de pechstrook verliep en dat er geen andere uitwijkmogelijkheid bestond, noodzake-
lijk weten dat bij een ongeval of een technisch euvel de mogelijkheid bestond dat voet-
gangers zich genoodzaakt zouden zien op de bouwplaats op de autosnelweg te komen zo-
niet zou het normale verkeer van de overige weggebruikers volledig belemmerd worden 
indien zij hun voertuig op de pechstrook zouden achterlaten.

Daarom was de normaal zorgvuldige en voorzichtige aannemer redelijkerwijs ertoe ver-
plicht de lichamelijke integriteit van die autobestuurders, die voetgangers geworden wa-
ren, zoals trouwens ook die van de hulpdiensten te vrijwaren door bij iedere put bakens te 
plaatsen, wat hij te dezen niet gedaan heeft.

Bijgevolg heeft  de naamloze vennootschap Aswebo een fout  begaan waardoor haar 
aansprakelijkheid in het gedrang kon komen op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek",

en,
"De (eerste verweerster) verwijt aan de (eiser) dat hij een weg die niet veilig genoeg 

was, voor het verkeer van het publiek heeft opengesteld, en aldus tekortgekomen is aan 
zijn veiligheidsplicht door niet elk abnormaal gevaar te voorkomen.

De verweerster was de mening toegedaan dat de (eiser) niet alleen ertoe verplicht was 
de rijbaan te verlichten, maar ook erop toe te zien dat de bakens ter plaatse bleven, en om, 
zo nodig, onverwijld een eventueel gebrek van de signalisatie, die door de naamloze ven-
nootschap Aswebo was aangebracht, te verhelpen. Bovendien moesten de putten op de 
bouwplaats gesignaleerd en verlicht worden.

Zoals de eerste rechter gepreciseerd heeft, is signalisatie op de autosnelweg in beginsel 
niet zozeer bedoeld om het voetgangersverkeer dan wel het autoverkeer te regelen.

Zoals de rechtbank reeds in verband met de naamloze vennootschap Aswebo heeft op-
gemerkt, kon de overheid evenwel, gelet op de bijzondere plaatsgesteldheid, de mogelijk-
heid niet uitsluiten dat voetgangers zich genoodzaakt zouden zien op een bouwplaats te 
komen die normaal voor hen niet toegankelijk is.

De (eiser) diende dus voor die bijzondere weggebruikers de abnormale gevaren, zoals 
diepe putten in de bouwplaats, te voorkomen, wat hij te dezen [niet] gedaan heeft door de 
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openbare verlichting niet te laten branden. Bovendien was het zijn plicht dit gebrek van de 
door de naamloze vennootschap Aswebo aangebrachte signalisatie te verhelpen.

Wat dat punt betreft bewijst de (eiser) niet en biedt hij evenmin aan te bewijzen dat een 
vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, hem belet heeft zijn verplichtin-
gen na te komen.

Het feit dat hij het beheer van de bouwplaats aan een privé-onderneming heeft toever-
trouwd doet hier niet terzake tenzij eventueel voor de bijdrage in de schuld".

Grieven
Wie een fout begaat is gehouden de schade die een derde in oorzakelijk verband met 

die fout geleden heeft, te vergoeden.
Ook al oordeelt de rechter op onaantastbare wijze of er een fout is begaan, dan nog mag 

het Hof nagaan of hij, door het bestaan van die fout uit zijn vaststellingen af te leiden, het 
wettelijk begrip fout niet miskent.

Hoewel de overheid, die bewaarster is van de weg, de plicht heeft "de abnormale geva-
ren te voorkomen" die op die weg kunnen optreden wanneer aldaar werkzaamheden be-
gonnen zijn, kwijt zij zich van die verplichting wanneer zij de voor de bouwplaats verant-
woordelijke aannemer de verplichting oplegt om de signalisatie ervan de verzekeren.

Aangezien zij die verplichting is nagekomen, kan het gebrek aan signalisatie haar niet 
als fout aangerekend worden.

De overheid is meer bepaald niet ertoe verplicht om voortdurend toezicht te houden op 
de bouwplaats teneinde "het gebrek in de signalisatie die is aangebracht" door de hiervoor 
verantwoordelijke aannemer, te verhelpen.

Evenmin is zij ertoe verplicht de openbare wegverlichting ter hoogte van de bouwplaats 
te laten branden, aangezien de verplichting van de voor de bouwplaats verantwoordelijke 
aannemer om de signalisatie ervan te verzekeren impliceert dat die signalisatie voldoende 
is, zelfs zonder openbare verlichting. De beslissing om de weg al dan niet te verlichten 
kan trouwens door andere overwegingen ingegeven zijn, inzonderheid door overwegingen 
van energiebesparing.

Het vonnis dat vaststelt dat de voor de bouwplaats verantwoordelijke aannemer een 
fout heeft begaan door "de abnormale gevaren op die plaats niet te signaleren, hoewel de 
eiser hem die taak had vertrouwd", heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat ook de 
eiser een fout had begaan door "het gebrek in de signalisatie die door de aannemer was 
aangebracht, niet te verhelpen, enerzijds, en door "de openbare verlichting niet te laten 
branden", anderzijds.

Het verantwoordt zijn beslissing dus niet naar recht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De omstandigheid dat de opdrachtgever, zelfs een overheid, de voor een bouw-

plaats verantwoordelijke aannemer de verplichting heeft opgelegd om de signali-
satie  ervan te  verzekeren, heft  de aansprakelijkheid van de opdrachtgever  ten 
aanzien van derden niet op.

Het middel dat het tegenovergestelde betoogt, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het ar-

rest.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 juni 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'K-
int.

Nr. 407

3° KAMER - 15 juni 2009

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - 
VREEMDELINGEN - ILLEGAAL VERBLIJF - OUDERS - MINDERJARIG KIND - ONDERHOUDSPLICHT - 
VERZUIM - MAATSCHAPPELIJKE HULP - TOEKENNING - HUISVESTING IN EEN FEDERAAL 
OPVANGCENTRUM - GEÏNDIVIDUALISEERD OPVANGPROJECT - VOORWAARDE - AANVAARDING

2º VREEMDELINGEN - MAATSCHAPPELIJKE HULP - ILLEGAAL VERBLIJF - OUDERS - 
MINDERJARIG KIND - ONDERHOUDSPLICHT - VERZUIM - MAATSCHAPPELIJKE HULP - TOEKENNING - 
HUISVESTING IN EEN FEDERAAL OPVANGCENTRUM - GEÏNDIVIDUALISEERD OPVANGPROJECT - 
VOORWAARDE - AANVAARDING

1º  en  2°  Alleen  het  federaal  Agentschap  voor  de  Opvang  van  Asielzoekers  heeft  tot  
opdracht materiële hulp, met inbegrip van huisvesting, te verstrekken en het openbaar  
centrum voor maatschappelijk welzijn moet het Agentschap pas op de hoogte brengen 
dat  de  aanvrager  die  hulp  kan  genieten  indien  deze  zich  ertoe  verbonden  heeft  de  
huisvesting  in  een  federaal  opvangcentrum  te  aanvaarden1.  (Art.  57,  §2,  eerste  en 
tweede lid, O.C.M.W.-wet; Artt. 4, tweede lid, en 7, K.B. 24 juni 2004)

(M. e.a. T. O.C.M.W. HOEI)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0057.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 november 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende twee middelen aan :
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 57 en 60, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

1 Art.57, §2, eerste en tweede lid, O.C.M.W.-wet, zoals het te dezen van toepassing is; art. 4, tweede 
lid, K.B. 24 juni 2004, zoals het van toepassing was vóór en na de wijziging ervan bij K.B. 1 juli 
2006; art. 7, K.B. 24 juni 2004, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij K.B. 1 juli  
2006.



1690 HOF VAN CASSATIE 15.6.09 - Nr. 407 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- de artikelen 4 en 7 van het koninklijk besluit van 24 juni 2004 tot bepaling van de 

voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp aan een minderjari-
ge vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft, zowel vóór als na de wij-
ziging ervan bij het koninklijk besluit van 1 juli 2006.

Aangevochten beslissing
Het arrest dat het beroepen vonnis hervormt in zoverre het aan de eisers een voorlopige 

financiële maatschappelijke hulp van 250 euro per maand en per kind toekent ten laste 
van de verweerder, en de heropening van het debat beveelt opdat laatstgenoemde de nodi-
ge beschikkingen treft om over het voorstel tot huisvesting de opheldering te verschaffen 
die met de juridische en feitelijke aanwijzingen van de rechtbank rekening houdt, vernie-
tigt de veroordeling van de verweerder om aan de eisers, ten behoeve van hun minderjari-
ge kinderen, een financiële maatschappelijke hulp te betalen met ingang van 15 juli 2006, 
en herstelt alle beschikkingen van verweerders beslissing van 8 november 2005.

Die beslissing is gegrond op alle redenen van het arrest die alhier als volledig weerge-
geven worden beschouwd en met name op de volgende redenen:

"Aangezien de (eisers) illegaal in het Rijk verblijven, kan maatschappelijke hulp toege-
kend worden ten behoeve van hun minderjarige kinderen die hen vergezellen, in de vorm 
van huisvesting van het hele gezin in een FEDASIL-opvangcentrum (...).

Sinds 10 juli 2004 beletten de bepalingen van artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 
dat gelijk welk O.C.M.W. maatschappelijke hulp toekent ten voordele van het minderjari-
ge kind dat met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft. De hulp kan alleen in een federaal 
opvangcentrum worden verstrekt.

De eisers betogen vergeefs dat het recht op eerbiediging van het privé-leven of het recht 
op huisvesting miskend wordt, daar de huisvesting zelf in een federaal opvangcentrum om 
principiële redenen werd geweigerd; pas na werkelijke opvang in de praktijk, dit wil zeg-
gen na een daadwerkelijke huisvesting in een FEDASIL-opvangcentrum, kan nagegaan 
worden of die opvang het recht op eerbiediging van het privé-leven en op huisvesting al 
dan niet daadwerkelijk miskent.

Het is trouwens niet de bedoeling om (de eisers) en hun kinderen te dwingen om in een 
opvangcentrum te verblijven. De wettelijke bepalingen geven hen de vrije keuze : ofwel 
oordelen ze dat zij zelf niet in staat zijn om hun kinderen een leven te bieden dat aan de 
menselijke waardigheid beantwoordt en kiezen zij voor de huisvesting van het hele gezin 
in een federaal centrum, waar aan de kinderen al het nodige moet worden geboden om hen 
in staat te stellen een menswaardig leven te leiden, ofwel oordelen ze dat die hulp voor 
hun kinderen niet nodig is, maar dan horen ze te weten dat het O.C.M.W. hen in dat geval 
geen enkele andere hulp zal kunnen verstrekken.

Aangezien (de eisers) de huisvesting van hun gezin in een federaal openbaar centrum 
weigeren, kan het O.C.M.W. niet verplicht worden hun kinderen enige maatschappelijke 
hulp te verlenen."

Grieven
Artikel 1, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976, heeft tot doel eenieder in de mogelijk-

heid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid; het 
tweede lid van datzelfde artikel belast de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(afgekort O.C.M.W.) met de verwezenlijking van dat doel. Artikel 57, §1, van dezelfde 
wet legt het recht op maatschappelijke hulp in al haar vormen, ook de materiële hulp, vast.

In uitzonderlijke gevallen beperkt artikel 57, §2, de opdracht van de O.C.M.W.'s tot 1°) 
het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die ille-
gaal in het Rijk verblijft, 2°) het vaststellen van de staat van behoeftigheid doordat de ou-
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ders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, wanneer het 
gaat om een vreemdeling jonger dan 18 jaar die met zijn ouders illegaal in het Rijk ver-
blijft. Het bepaalt dat de maatschappelijke hulp in dat geval beperkt wordt tot de materiële 
hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en uitsluitend verstrekt wordt 
in een federaal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald 
door de Koning.

Die bepaling is ten uitvoer gebracht door een koninklijk besluit van 24 juni 2004 (BS 1 
juli 2004), dat op 11 juli 2004 in werking is getreden. Sindsdien moet het O.C.M.W. alle 
nodige maatregelen treffen om een voorstel van huisvesting te kunnen doen. Het FEDAS-
IL-agentschap stelt vervolgens een geïndividualiseerd opvangproject op waarbij materiële 
hulp wordt verzekerd die aangepast is aan de noden van de minderjarige en die onontbeer-
lijk is voor zijn ontwikkeling (artikelen 4 en 7 van het koninklijk besluit van 24 juni 2004 
tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp 
aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft).

Vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 juli 2006, bepaalden de arti-
kelen 4 en 7 van het koninklijk besluit van 24 juni 2004, die ten tijde van de aanvraag en 
van de weigering van de verweerder van kracht waren, het volgende :

"Artikel 4. Het OCMW neemt een beslissing ten laatste één maand na ontvangst van de 
aanvraag.

Wanneer de voorwaarden vervuld zijn deelt het OCMW de aanvrager mee dat hij zich 
voor de in artikel 2 bedoelde materiële hulp naar een in overleg met het Agentschap be-
paald federaal opvangcentrum kan begeven. Het OCMW deelt de beslissing zo snel mo-
gelijk en ten laatste binnen 8 dagen na de beslissing mee aan de minderjarige of aan de 
ouders bij aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs.

Indien de aanvrager zich schriftelijk verbindt om het voorstel van huisvesting in een 
centrum te aanvaarden, wordt het Agentschap binnen dezelfde termijn door het OCMW 
op de hoogte gebracht van de beslissing tot toekenning van het recht zoals bedoeld in arti-
kel 2.

Artikel 7. Het Agentschap stelt een geïndividualiseerd opvangproject op waarbij een 
materiële hulp wordt verzekerd die aangepast is aan de noden van de minderjarige en die 
onontbeerlijk is voor zijn ontwikkeling.

Dit project waarborgt tenminste de huisvesting, het onderhoud en de opvoeding van de 
minderjarige."

Het koninklijk besluit van 1 juli 2006, dat van kracht is sinds 3 augustus 2006, wijzigt 
die bepalingen die thans luiden als volgt :

"Artikel 4. Het OCMW neemt een beslissing ten laatste één maand na ontvangst van de 
aanvraag.

Wanneer de voorwaarden vervuld zijn, deelt het O.C.M.W. de aanvrager mee dat hij 
materiële hulp kan bekomen in een federaal opvangcentrum. Deze hulp houdt rekening 
met zijn specifieke situatie en bestaat uit huisvesting in gemeenschapsverband, voeding, 
sociale en medische begeleiding, hulp bij vrijwillige terugkeer en waarborgt het recht op 
onderwijs.

De aanvrager verbindt zich schriftelijk om al dan niet de voorgestelde materiële hulp te 
aanvaarden.

Het OCMW deelt de beslissing zo snel mogelijk en ten laatste binnen 8 dagen na de be-
slissing mee aan de minderjarige of aan de ouders (of aan de personen die daadwerkelijk 
het ouderlijk gezag uitoefenen) bij aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs.

Indien de aanvrager zich schriftelijk verbindt om een voorstel van huisvesting in een 
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centrum te aanvaarden, wordt het Agentschap binnen dezelfde termijn door het OCMW 
op de hoogte gebracht van de beslissing tot toekenning van het recht zoals bedoeld in arti-
kel 2. Om een opvangcentrum toegewezen te krijgen, moet de aanvrager zich aanmelden 
bij het Agentschap.

Artikel 7. Binnen de drie maanden na hun aankomst in het door het Agentschap aange-
duid federaal opvangcentrum, wordt er met de minderjarige en de persoon/personen die 
hem/haar begeleiden een sociaal begeleidingsproject opgesteld aangaande ofwel het on-
derzoek van de wettelijke procedures die een eind kunnen stellen aan hun illegale verblijf, 
ofwel de hulp bij vrijwillige terugkeer."

Artikel 60, §2, van de wet van 8 juli 1976 verplicht het O.C.M.W. om alles in het werk 
te stellen opdat de personen voor wie het verantwoordelijkheid draagt, de beslissing ver-
krijgen die hun belangen het beste dient.

Die bepalingen verplichten het O.C.M.W. om de nodige stappen te ondernemen opdat 
FEDASIL een voorafgaand en omstandig voorstel van huisvesting doet dat het beste be-
antwoordt aan de specifieke behoeften van de betrokken kinderen. Het O.C.M.W. kan 
zich niet ertoe beperken een voorstel tot plaatsing te doen zonder verdere verduidelijking 
van de voorwaarden van die plaatsing en akte te nemen van een weigering "om principiële 
redenen", waardoor het van verdere hulpverlening ontslagen wordt, aangezien de ouders, 
bij gebrek aan een omstandig voorstel, niet in staat zijn een beslissing met kennis van za-
ken te nemen.

Zolang het  O.C.M.W. niet  aan zijn  verplichtingen heeft  voldaan,  hebben de eisers, 
krachtens de artikelen 1 en 57, §1, van de wet van 8 juli 1976, recht op materiële hulp, 
ook financiële hulp.

De verweerder betoogde dat er wel degelijk een project van geïndividualiseerde hulp 
bestond dat ten uitvoer moest worden gebracht, terwijl de eisers betoogden dat "erop ge-
wezen dient te worden, zoals de eerste rechter gedaan heeft, dat aan de familie M. geen 
enkel degelijk onderkomen is voorgesteld".

Het arrest dat niet onderzoekt of er aan de eisers een geïndividualiseerd opvangproject 
is voorgesteld maar beslist dat de verweerder niet kan worden verplicht maatschappelijke 
hulp aan hun kinderen te verstrekken, op grond dat de eisers de huisvesting van hun gezin 
in een federaal opvangcentrum om principiële redenen geweigerd hebben, is  niet  naar 
recht verantwoord (schending van alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Krachtens artikel 57, §2, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 be-

treffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals het te dezen 
van toepassing is, is de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn beperkt tot : 1° het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat 
om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft; 2° het vaststellen van de 
staat van behoeftigheid doordat de ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of 
niet in staat zijn die na te komen, wanneer het gaat om een vreemdeling jonger 
dan 18 jaar die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft.

Het tweede lid preciseert dat de maatschappelijke hulp, in het geval bedoeld in 
2°, beperkt wordt tot de materiële hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling 
van het kind en uitsluitend verstrekt wordt in een federaal opvangcentrum over-
eenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald door de Koning.
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Artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 24 juni 2004 tot bepaling 
van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp aan 
een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft, 
bepaalt dat wanneer de voorwaarden vervuld zijn, het O.C.M.W. de aanvrager 
meedeelt dat hij, ofwel, volgens de oorspronkelijke versie van die bepaling, zich 
voor de materiële hulp naar een in overleg met het federaal agentschap bepaald 
federaal opvangcentrum kan begeven, ofwel, volgens de versie van die bepaling 
na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 1 juli 2006, materiële hulp in 
een federaal opvangcentrum kan verkrijgen.

Datzelfde artikel bepaalt dat indien de aanvrager zich schriftelijk ertoe ver-
bindt om een voorstel van huisvesting in een federaal centrum te aanvaarden, het 
agentschap door het OCMW op de hoogte wordt gebracht van de beslissing tot 
toekenning van het recht op materiële hulp.

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 juni 2004, zoals het van kracht was 
vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 1 juli 2006, bepaalt dat het 
agentschap een geïndividualiseerd opvangproject opstelt dat ten minste de huis-
vesting, het onderhoud en de opvoeding van de minderjarige waarborgt.

Uit die bepalingen volgt dat alleen het federaal agentschap voor de opvang van 
asielzoekers tot opdracht heeft materiële hulp, met inbegrip van huisvesting, te 
verstrekken en dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het agent-
schap pas op de hoogte moet brengen dat de aanvrager die hulp kan genieten in-
dien deze zich ertoe verbonden heeft de huisvesting in een federaal opvangcen-
trum te aanvaarden.

Het arrest dat vaststelde dat de eisers de huisvesting van het gezin in een der-
gelijk centrum om principiële redenen geweigerd hadden, diende bijgevolg niet 
meer te onderzoeken of een geïndividualiseerd opvangproject aan de eisers was 
voorgesteld en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing naar recht dat de verweer-
der "niet verplicht kan worden maatschappelijke hulp aan hun kinderen te ver-
strekken".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de verweerder in de kosten.

15 juni 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter  – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Oosterbosch en Kirkpatrick.

Nr. 408

3° KAMER - 15 juni 2009
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1º PENSIOEN — WERKNEMERS - BRUGPENSIOEN - AANVULLENDE VERGOEDING - 
INHOUDING - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - ONDERNEMINGSC.A.O. - INDIVIDUELE 
OVEREENKOMST - INVLOED

2º ARBEIDSVOORZIENING — BRUGPENSIOEN - WERKNEMERS - AANVULLENDE 
VERGOEDING - INHOUDING - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - ONDERNEMINGSC.A.O. - 
INDIVIDUELE OVEREENKOMST – INVLOED 

1º  en  2°  Het  arrest  schendt  artikel  1,  eerste  lid,  3°,  K.B.  nr.  33  van  30  maart  1982  
betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen,  wanneer het 
beslist  dat die inhoudingen niet  kunnen worden gedaan op de aanvullende voordelen  
m.b.t.  een  overeengekomen  brugpensioen  die  zijn  toegekend  door  een 
ondernemingsC.A.O.,  die  zelf  voordeliger  is  dan  de  aanvullende  vergoeding  die  
toegekend is op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, en die in beginsel  
moeten worden toegevoegd aan het bedrag dat als grondslag voor de berekening van de  
bij  dat  K.B.  bepaalde  inhoudingen  diende,  omdat  zij  zijn  opgeslorpt  door  een  nog 
voordeliger individueel akkoord tussen de verweerder en zijn werkgever.  (Art. 1, eerste 
lid, 3°, K.B. nr 33 van 30 maart 1982; C.A.O. nr 17 gesloten op 19 dec. 1974)

(R.V.P. T. D. in aanwezigheid van R.V.A.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0130.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 juni 2008 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, inzonderheid eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 

1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, zoals ge-
wijzigd bij de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen;

- voor zover nodig, koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het ko-
ninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitke-
ringen en brugpensioenen, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 52 van 2 juli 1982;

- voor zover nodig, de artikelen 4, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een re-
geling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien 
zij worden ontslagen (hierna "CAO nr. 17" genoemd), algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 16 januari 1975 en, voor zover nodig, dat koninklijk besluit.

Aangevochten beslissing
Het arrest wijst de vordering van de verweerder toe, die ertoe strekt de eiser te doen 

veroordelen  tot  terugbetaling van de inhoudingen die  zijn  verricht  op  de  aanvullende 
voordelen die hem door zijn gewezen werkgever zijn toegekend bovenop de vergoeding 
die hij genoot krachtens de CAO nr. 17, beveelt bijgevolg om geen inhoudingen meer te 
verrichten of te doen verrichten en veroordeelt de eiser tot terugbetaling van het provisio-
neel bedrag van 5.145,14 euro, vermeerderd met de interest te rekenen van de ingebreke-
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stelling van 11 oktober 2004, wat betreft de bedragen die op die datum verschuldigd zijn, 
en vanaf de datum van elke inhouding wat betreft de daaropvolgende inhoudingen, op de 
volgende gronden :

"Artikel 1, eerste (lid(, 3°, van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982, alsook 
artikel 50 van de wet van 30 maart 1994, voeren ten voordele (van de eiser) inhoudingen 
van respectievelijk 3,5 pct. en 3 pct. in op het conventioneel brugpensioen, waarvan het 
eerste gedeelte geldt als werkloosheidsuitkering en waarvan de aanvullende vergoeding 
wordt betaald, hetzij door de werkgever, hetzij door een daartoe aangewezen instelling.

De hier bedoelde aanvullende vergoeding is de vergoeding waarvan sprake is in de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Ar-
beidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van som-
mige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 16 januari 1975, of de vergoeding die bedoeld wordt ofwel in 
een collectieve arbeidsovereenkomst, ofwel in een door de Minister van Tewerkstelling en 
Arbeid goedgekeurd collectief akkoord, voor zover zij voordelen toekennen die op zijn 
minst gelijkwaardig zijn aan die bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17.

Aanvullende voordelen die de werkgever aan de werknemer met brugpensioen buiten 
een dergelijke overeenkomst of een dergelijk akkoord toekent, zijn niet onderworpen aan 
de betrokken inhoudingen (Cass., 10 maart 2003, www.juridat.be). 

Te dezen heeft de ondernemings-CAO van 18 augustus 1998 weliswaar voorzien in 
voordeligere voordelen dan de CAO nr. 17. Die voordelen moeten in beginsel opgenomen 
worden in het bedrag dat als grondslag voor de berekening van die inhoudingen dient, 
maar die voordelen worden 'opgeslorpt' door het nog voordeliger individueel akkoord dat 
tussen (de verweerder) en zijn werkgever is gesloten. Het bedrag van het (aan de verweer-
der) toegekende brugpensioen wordt op grond van die individuele overeenkomst berekend 
en de voordelen van die individuele overeenkomst, met inbegrip van de voordelen die zijn 
toegekend door de ondernemings-CAO van 18 augustus 1998, zijn niet onderworpen aan 
de inhoudingen bedoeld in artikel 1, eerste (lid(, 3°, van het koninklijk besluit nr. 33 van 
30 maart 1982 en in artikel 50 van de wet van 30 maart 1994.

Dat standpunt wordt met name ook gedeeld door de (tot bindendverklaring van het ar-
rest opgeroepen partij), zoals (het is( verwoord in een brief van 20 juni 1994, in de zaak 
die tot het voormelde arrest van 10 maart 2003 van het Hof van Cassatie heeft geleid.

De geactualiseerde berekening (van de verweerder( wordt niet betwist.
Het hoofdberoep is gegrond."
Grieven
Artikel 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende 

een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, zoals gewijzigd bij de wet 
van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en vóór de opheffing ervan bij artikel 68 
van de de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en bij arti-
kel 146 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (die opheffen-
de bepalingen waren evenwel nog niet in werking getreden), bepaalde dat "een inhouding 
van 3,5 pct. wordt verricht op het conventioneel brugpensioen, met inbegrip van het half-
tijds brugpensioen, waarvan het eerste gedeelte geldt als werkloosheidsuitkering en waar-
van de aanvullende vergoeding wordt betaald, hetzij door de werkgever, hetzij door het 
fonds voor bestaanszekerheid waaronder de werkgever ressorteert, hetzij door het Fonds 
tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers".

De aanvullende vergoeding is de vergoeding die bedoeld wordt in de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot 
invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde 
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werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 16 januari 1975, of de vergoeding die bedoeld wordt hetzij in een collectieve 
arbeidsovereenkomst, hetzij in een door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid goed-
gekeurd collectief akkoord, voor zover zij voordelen toekennen die op zijn minst gelijk-
waardig zijn aan die bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17. 

Indien de aanvullende voordelen die de werkgever aan de werknemer met brugpensioen 
krachtens een individuele overeenkomst toekent, hoger zijn dan de vergoeding die be-
doeld wordt in de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 en dan de vergoe-
ding die bedoeld wordt hetzij in een collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij in een door 
de Minister van Tewerkstelling en Arbeid goedgekeurd collectief akkoord, zijn die aan-
vullende voordelen niet onderworpen aan de ten voordele van de eiser ingevoerde inhou-
ding, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 
1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen.

Het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit 
nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brug-
pensioenen, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 52 van 2 juli 1982, bepaalt de wijze 
waarop de ten voordele van de eiser ingevoerde inhouding wordt verricht.

Het arrest erkent te dezen dat het brugpensioen van de verweerder berekend moet wor-
den op grond van de CAO nr. 17, van een ondernemings-CAO van 18 augustus 1998, op 
1 oktober 1998 geregistreerd onder het nummer 49208/CO, die voor de verweerder voor-
deliger is dan de CAO nr. 17, en op grond van een individueel akkoord over het brugpen-
sioen, dat voor de verweerder nog voordeliger is dan de voormelde ondernemings-CAO.

Het arrest dat beslist dat de inhouding bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ko-
ninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitke-
ringen en brugpensioenen, alleen maar mocht worden verricht op de vergoeding voort-
vloeiend uit de toepassing van de CAO nr. 17, en niet op de voordelen die voor de ver-
weerder  voortvloeiden  uit  de  toepassing  van  de ondernemings-CAO van  18  augustus 
1998, op 1 oktober 1998 geregistreerd onder het nummer 49208/CO, waarvan het erkent 
dat ze voor de verweerder voordeliger is dan de CAO nr. 17, op grond dat "die voordelen 
'opgeslorpt' worden door het nog voordeliger individueel akkoord dat tussen (de verweer-
der) en zijn werkgever is gesloten" en dat "het bedrag van het (aan de verweerder) toege-
kende brugpensioen op grond van die individuele overeenkomst berekend wordt en de 
voordelen van die individuele overeenkomst, met inbegrip van de voordelen die zijn toe-
gekend door de ondernemings-CAO van 18 augustus 1998, niet onderworpen zijn aan de 
inhoudingen bedoeld in artikel 1, eerste [lid], 3°, van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 
maart 1982 en in artikel 50 van de wet van 30 maart 1994", verantwoordt zijn beslissing 
niet naar recht, miskent het wettelijk begrip aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhou-
ding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, en schendt derhalve die bepaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 be-

treffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, bepaalt 
dat een inhouding van 3,5 pct. wordt verricht op het conventioneel brugpensioen, 
waarvan het eerste gedeelte geldt als werkloosheidsuitkering en waarvan de aan-
vullende vergoeding wordt betaald,  hetzij  door de werkgever,  hetzij  door het 
fonds voor bestaanszekerheid waaronder de werkgever ressorteert, hetzij door 
het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontsla-
gen werknemers.

Die aanvullende vergoeding is de vergoeding die bedoeld wordt in de collec-
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tieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad,  tot  invoering  van  een  regeling  van  aanvullende  vergoeding  ten 
gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij  worden ontslagen, alge-
meen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975, of de ver-
goeding die bedoeld wordt hetzij in een collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij 
in een door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid goedgekeurd collectief ak-
koord, voor zover zij voordelen toekennen die op zijn minst gelijkwaardig zijn 
aan die bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17.

Het arrest stelt vast dat de aanvullende vergoeding die aan de verweerder is 
toegekend, berekend werd op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
17, van een voordeligere ondernemings-CAO, en van een individuele overeen-
komst die voor de verweerder nog voordeliger was dan de eerste twee overeen-
komsten, en beslist vervolgens dat de voordelen die door de ondernemings-CAO 
zijn toegekend en die in beginsel moesten worden toegevoegd aan het bedrag dat 
als grondslag voor de berekening van de inhouding diende,  zijn  "opgeslorpt" 
door het nog voordeliger individueel akkoord dat de verweerder en zijn werkge-
ver hadden gesloten.

Het arrest dat op die gronden beslist dat de door de collectieve arbeidsovereen-
komst aan de verweerder toegekende voordelen niet onderworpen zijn aan de in-
houding bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van voormeld koninklijk besluit nr. 
33 van 30 maart 1982, schendt die bepaling.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing over de vordering tot terugbetaling van de 

inhouding die verricht werd op grond van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 
maart 1982, leidt tot vernietiging van de beslissingen dat het incidenteel beroep 
van de eiser ontvankelijk en niet gegrond is, welke beslissingen vanuit het oog-
punt van de omvang van de cassatie geen onderscheiden beschikkingen zijn.

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

tot terugbetaling van de inhouding die de eiser verricht heeft op grond van het 
koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 en in zoverre het uitspraak doet over 
het incidenteel beroep van de eiser.

Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
ziening.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
de eiser in de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

15 juni 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advo-
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caat: mr. Mahieu.

Nr. 409

2° KAMER - 16 juni 2009

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BEROEPSVERBOD K.B. NR. 22 VAN 24 OKTOBER 
1934 - TOEPASSING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEROEPSVERBOD K.B. NR. 22 
VAN 24 OKTOBER 1934 - VEROORDELING - VERWEER

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BEROEPSVERBOD K.B. NR. 22 VAN 24 OKTOBER 1934 - 
VEROORDELING - VERWEER

1º, 2° en 3° De omstandigheid dat het openbaar ministerie het beroepsverbod, bepaald bij  
artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 niet zou hebben gevorderd en dat  
die bijkomende straf slechts facultatief  is,  neemt niet  weg dat die straf een wettelijke  
mogelijkheid is  waarmede de beklaagde rekening  moet  houden om een passend en 
volledig verweer te voeren1. 

(V. T. R.)

ARREST

(AR P.09.0038.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 4 december 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en miskenning 

van het recht van verdediging: de appelrechters leggen een beroepsverbod op 
zonder dat hierover een debat op tegenspraak werd gevoerd. 

2. De omstandigheid dat het openbaar ministerie het beroepsverbod, bepaald 
bij artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 niet zou hebben gevor-
derd en dat die bijkomende straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die 
straf een wettelijke mogelijkheid is waarmede de beklaagde rekening moet hou-
den om een passend en volledig verweer te voeren.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

1 Zie Cass., 30 mei 2006, AR P.06.0185.N, AC, 2006, nr. 296. 
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Tweede onderdeel
Het onderdeel voert een tegenstrijdigheid in de strafmotivering aan. 
Er is geen tegenstrijdigheid in de redengeving om enerzijds uitstel van tenuit-

voerlegging van de gevangenisstraf te verlenen en anderzijds te veroordelen tot 
een beroepsverbod gezien de onderscheiden finaliteit van deze beide straffen. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Derde onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 van 

24 oktober 1934: de appelrechters kennen aan het beroepsverbod het karakter 
van een beschermingsmaatregel toe. 

Anders dan het onderdeel aanvoert kan een straf ook een beveiligend karakter 
vertonen. 

De appelrechters oordelen bovendien dat de duur van het opgelegde beroeps-
verbod aangepast is aan de aard van de feiten en aan de persoonlijkheid van de 
eiser. 

Aldus kennen zij aan dat beroepsverbod het karakter van straf toe.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, evenals misken-

ning van het gelijkheidsbeginsel en het recht op tegenspraak: het beroepsverbod, 
bepaald bij artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, is een faculta-
tieve bijkomende straf die de rechter kan opleggen zonder dat de beklaagde uit-
drukkelijk werd uitgenodigd hierover tegenspraak te voeren; de facultatieve bij-
komende straf van de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen kan evenwel 
door de rechter slechts worden uitgesproken voorzover zij door de procureur des 
Konings schriftelijk wordt gevorderd; ook het beroepsverbod, bepaald bij artikel 
3bis koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, kan slechts worden uitgespro-
ken nadat de gefailleerde of een van de personen krachtens §1 gelijkgesteld met 
de gefailleerde, worden gedagvaard voor de rechtbank van koophandel op vorde-
ring van het openbaar ministerie of van een schuldeiser die niet werd betaald in 
het faillissement; het onderdeel verzoekt het Hof hierover drie prejudiciële vra-
gen aan het Grondwettelijk Hof te stellen:

1. "Schendt artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 be-
treffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om 
bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang met artikel 6 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den van 4 november 1950, doordat het een facultatieve bijkomende straf van be-
roepsverbod instelt, zonder dat de beklaagde op de hoogte moet worden gebracht 
van de mogelijkheid dat deze straf zou worden opgelegd, in die zin dat zij een 
onverantwoorde discriminatie in het leven roept van deze personen ten opzichte 
van andere strafrechtelijke beklaagden, die het voorwerp kunnen uitmaken van 
de facultatieve bijkomende straf van de verbeurdverklaring van de vermogens-
voordelen en die wel moeten (schriftelijk) verwittigd worden van de mogelijk-
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heid van het opleggen van die verbeurdverklaring?"
2. "Schendt artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 be-

treffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om 
bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang met artikel 6 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den van 4 november 1950, doordat het een facultatieve bijkomende straf van be-
roepsverbod instelt, zonder dat de beklaagde steeds uitdrukkelijk in staat moet 
worden gesteld om een apart tegensprekelijk debat te voeren omtrent de specifie-
ke mogelijkheid dat deze straf zou worden opgelegd?"

3. "Schendt artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 be-
treffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om 
bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang met artikel 6 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den van 4 november 1950, doordat het een facultatieve bijkomende straf van be-
roepsverbod instelt, zonder dat de beklaagde steeds uitdrukkelijk in staat moet 
worden gesteld om daaromtrent een apart tegensprekelijk debat te voeren om-
trent de specifieke mogelijkheid dat deze straf zou worden opgelegd, in die zin 
dat zij een onverantwoorde discriminatie in het leven roept van deze personen 
ten opzichte van andere personen aan wie een gelijkaardig beroepsverbod kan 
worden opgelegd en ten aanzien van wie wel wettelijk een apart en uitdrukkelijk 
tegensprekelijk debat is georganiseerd, dit zelfs met een beroepsmogelijkheid?"

De eerste prejudiciële vraag gaat ervan uit dat het recht van verdediging van 
een beklaagde wordt miskend wanneer hij verplicht wordt de aandacht van de 
rechter te vestigen op een mogelijk beroepsverbod.

De rechter kent de wet. Zijn aandacht hoeft niet gevestigd te worden op de mo-
gelijke sancties die op het misdrijf zijn gesteld. 

De eerste vraag moet niet worden gesteld.
5. Het Hof is niet gehouden het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te 

stellen of het stilzwijgen van de wet dat het gevolg is van het feit dat geen enkele 
wettelijke bepaling de rechter of het openbaar ministerie verplicht de beklaagde 
steeds uitdrukkelijk uit te nodigen een apart tegensprekelijk debat te voeren om-
trent de specifieke mogelijkheid dat een facultatieve bijkomende straf zou wor-
den opgelegd, in overeenstemming is met de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet.

Een dergelijke vraag is immers vreemd aan de bij artikel 26 bijzondere wet Ar-
bitragehof opgesomde materies. 

De tweede vraag moet niet worden gesteld.
6. De derde vraag betreft het onderscheid tussen personen met verschillende 

hoedanigheid en die zich bovendien in een verschillende situatie bevinden. 
Ook deze vraag valt niet onder toepassing van voornoemd artikel 26. 
De derde vraag dient derhalve evenmin te worden gesteld.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
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7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

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

16 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. L. Arnou, Brugge.

Nr. 410

2° KAMER - 16 juni 2009

DOUANE EN ACCIJNZEN - VISITATIES, VERIFICATIES, OPNEMINGEN EN PEILINGEN - 
AANWEZIGE BELANGHEBBENDEN - BEGRIP

Met aanwezige belanghebbenden die moeten worden uitgenodigd om tegenwoordig te zijn  
bij alle visitaties, verificaties, opnemingen en peilingen bedoelt de wet de personen die de  
verdachte goederen vervoeren of  anders onder zich hebben,  maar niet  elke persoon  
waarvan achteraf zou kunnen blijken dat hij aan de eventuele fraude op enigerlei wijze  
zijn medewerking zou hebben verleend1. (Art. 186, §2, A.W.D.A.)

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

(AR P.09.0488.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest 

16 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. R. Van Hecke, Gent en De Bruyn.

Nr. 411

2° KAMER - 16 juni 2009

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ADIERING VOOR HET UITVOEREN VAN DE CONTROLE VAN DE 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE 
RECHTSPLEGING - HEROPENING VAN HET DEBAT - GEVOLG

Niet  ontvankelijk  is  het  cassatieberoep gericht  tegen  een  voorbereidend  arrest  van  de 

1 E. VAN DOOREN, Douane en accijnzen: visitatie, in Comm. Straf, Antwerpen, Kluwer, los bl.
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kamer  van  inbeschuldigingstelling  die,  rechtsgeldig  gevat  van  het  verzoek  tot  het  
uitvoeren van een controle overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, de  
heropening van het debat beveelt met het oog op een onderzoek overeenkomstig artikel  
235bis, §3, Wetboek van Strafvordering. (Art. 416, Sv.)

(V.)

ARREST

(AR P.09.0785.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 april 2009. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 
In deze zaak met verschillende inverdenkinggestelden waarvan geen van hen 

aangehouden was, werd de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van 
beroep te Antwerpen gevraagd controle uit te oefenen op de toegepaste opspo-
ringsmethode observatie. Bij arrest van 14 augustus 2007 oordeelde de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat ze regelmatig was samengesteld en er geen aan-
leiding was het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, verwierp ze 
het door de eiser aangevoerde verweer en beval de heropening van het debat met 
het oog op een tegensprekelijk onderzoek. 

Op het cassatieberoep van de eiser heeft het Hof bij arrest van 2 oktober 2007 
het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld betreffende de afwezig-
heid van een onmiddellijk cassatieberoep tegen een beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling die de controle uitoefent bepaald in artikel 235ter Wet-
boek  van  Strafvordering.  Bij  arrest  nr.  111/2008 van  31  juli  2008  heeft  het 
Grondwettelijk Hof de ongrondwettigheid van die leemte in de wet vastgesteld. 

Bij arrest van 3 februari 2009 verklaarde het Hof daarop het cassatieberoep 
ontvankelijk, maar verwierp het. 

Bij het thans bestreden arrest van 3 april 2009 oordeelt de kamer van inbe-
schuldigingstelling dat ze opnieuw rechtsgeldig gevat is van het verzoek tot het 
uitvoeren van een controle overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvor-
dering en beveelt ze de heropening van het debat met het oog op een onderzoek 
overeenkomstig artikel 235bis, §3, Wetboek van Strafvordering. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Ingevolge artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering is, behoudens 

de hier niet toepasselijke uitzonderingen bepaald in het tweede lid van die wets-
bepaling, geen onmiddellijk cassatieberoep mogelijk tegen een voorbereidend ar-
rest. 
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Het bestreden arrest is dergelijk voorbereidend arrest.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. 
Middel 
2. Het middel dat niet de hierboven gepreciseerde regel van de niet-ontvanke-

lijkheid van het onmiddellijk cassatieberoep betreft, behoeft geen antwoord. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. N. Buisseret, Brussel, S. Mary, Brussel en H. Rieder, Gent. 

Nr. 412

2° KAMER - 17 juni 2009

VREEMDELINGEN - AANVRAAG VAN MACHTIGING TOT VERBLIJF WEGENS BUITENGEWONE 
OMSTANDIGHEDEN - WEIGERING - KENNISGEVING ACHTERAF - BESLISSING TOT VERWIJDERING - 
REDENGEVING - GEVOLG

Uit het feit dat de beslissing tot verwijdering van het grondgebied en vrijheidsberoving van  
een  vreemdeling,  geen  melding  maakt  van  een  beslissing  tot  weigering  van  de  
machtiging tot verblijf om buitengewone redenen, waarvan nà de vrijheidsberoving kennis  
is gegeven, kan geen miskenning van de regels betreffende de uitdrukkelijke motivering  
van de bestuurshandelingen worden afgeleid. (Artt. 9bis, §1, en 62, Vreemdelingenwet)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIIK T. N.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0798.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 mei 2009.
De eiser voert in zijn verklaring van cassatieberoep een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 9 april 2009 werd tegen de verweerder een bevel uitgevaardigd om het 

grondgebied te verlaten samen met beslissing tot teruggeleiding naar de grens en 
een daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving.

De auteur van de beslissing voert artikel 7, eerste lid, 1° en 3°, tweede en der-
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de lid, aan van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf,  de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
Hij vermeldt dat de verweerder in het Koninkrijk verblijft zonder houder te zijn 
van een paspoort voorzien van een geldig visum, dat hij de openbare orde in ge-
vaar kan brengen, aangezien hij op heterdaad werd betrapt op een winkeldiefstal, 
dat hij het grondgebied niet wettig op eigen middelen kan verlaten en dat hij, bij 
gebrek aan identiteitspapieren, dient te worden opgesloten opdat de overheid van 
zijn land een reistitel zou kunnen verlenen.

Het bestreden arrest beveelt de invrijheidstelling van de verweerder op grond 
dat de administratieve beslissing geen melding maakt van de procedure van aan-
vraag van een machtiging tot verblijf die door de verweerder op 4 augustus 2008, 
op grond van artikel 9bis van de voormelde wet, is ingesteld. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiser
Uit een brief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 18 mei 2009 blijkt dat de 

tegen de eiser genomen maatregel van vrijheidsberoving verviel op 7 mei 2009, 
datum waarop die overheid een einde stelt aan de opsluiting die met toepassing 
van artikel 7, eerste lid, 1° en 3°, tweede en derde lid, van de wet van 15 decem-
ber 1980 is bevolen.

Het cassatieberoep heeft bijgevolg geen bestaansreden meer.
Het Hof slaat geen acht op de memorie die door de eiser wordt aangevoerd en 

die geen verband houdt met het feit dat het cassatieberoep geen bestaansreden 
meer heeft. 

B. Het cassatieberoep dat ter zitting door de procureur-generaal is ingesteld, 
overeenkomstig artikel 442 van het Wetboek van Strafvordering

Het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 9bis, §1, en 62 van de 
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het ver-
blijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Krachtens artikel 9bis, §1, van de wet van 15 december 1980, kan in buitenge-
wone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteits-
document beschikt, de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burge-
meester van de plaats waar hij verblijft.

Wanneer een dergelijke aanvraag werd verworpen, kan geen schending van de 
artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-
vering van de bestuurshandelingen en 62 van de wet van 15 december 1980, 
worden afgeleid uit het feit dat de motivering van de beslissing tot verwijdering 
van het grondgebied en tot vrijheidsberoving daarvan geen melding maakt. De 
omstandigheid dat de kennisgeving van de weigering van de machtiging tot ver-
blijf dateert van nà de vrijheidsberoving, heeft daarop geen invloed.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de aanvraag van een machtiging 
tot verblijf, die door de verweerder op 4 augustus 2008 is ingediend op grond 
van artikel 9bis, §1, van de wet van 15 december 1980, op 3 april 2009 werd ver-
worpen, beslissing waarvan op 21 april 2009 kennis is gegeven.
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Daaruit volgt dat het arrest, door de maatregel die ten aanzien van de verweer-
der is genomen, onwettig te verklaren, alleen op grond van het feit dat deze pro-
cedure daarin niet wordt vermeld, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
En, op het cassatieberoep van de procureur-generaal,
Gelet op artikel 442 Wetboek van Strafvordering,

Vernietigt het bestreden arrest, maar alleen in het belang van de wet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

17 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht.

Nr. 413

2° KAMER - 17 juni 2009

VREEMDELINGEN - TURKS ONDERDAAN - HUWELIJK - ONDERDAAN VAN DE EUROPESE UNIE - 
RECHT OP VERBLIJF - VEREISTE TITELS - VASTSTELLING

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is niet naar recht verantwoord wanneer  
het  beslist  dat  het  huwelijk  van  een  Turks  onderdaan  met  een  Pools  onderdaan,  
eerstgenoemde het recht verleent om in België te verblijven, zonder dat het vaststelt dat  
hij als echtgenoot van een burger van de Unie, aanspraak kon maken op één van de  
titels  die  vereist  zijn  om  het  recht  op  verblijf  van  het  familielid  van  die  burger  te  
rechtvaardigen. (Artt. 40bis en 41, Vreemdelingenwet)

(BELGISCHE STAAT, minister van Migratie-en asielbeleid T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0841.F)

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

Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 mei 2009.
De eisers voeren in een memorie die op 19 mei 2009 op de griffie van het Hof 

is ingediend, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
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II. FEITEN
Tegen de verweerder werd op 17 april 2009 een bevel uitgevaardigd om het 

grondgebied te verlaten met beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een 
daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving.

De steller  van de beslissing voert  met name artikel  7,  eerste lid,  1° en 8°, 
Vreemdelingenwet aan. Hij vermeldt dat de verweerder, die verklaart van Turkse 
nationaliteit te zijn, in het Koninkrijk verblijft zonder houder te zijn van een pas-
poort met visum en een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige dan wel in onder-
geschikt  verband uitoefent  zonder in het  bezit  te  zijn van de daartoe vereiste 
machtiging.

Het bestreden arrest beveelt de vrijlating van de verweerder op grond dat hij in 
België, op 14 juni 2007, getrouwd is met een Poolse onderdaan en daardoor, se-
dert 1 mei 2009, in België mag verblijven.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens de artikelen 42, 1°, en 705 Gerechtelijk Wetboek, wordt de Staat 

voor de rechtbank vertegenwoordigd door de minister tot wiens bevoegdheid het 
onderwerp van het geschil behoort.

Aangezien de Belgische Staat en de minister van Migratie en Asielbeleid geen 
afzonderlijke hoedanigheid hebben om het rechtsmiddel in te stellen vallen hun 
cassatieberoepen samen.

A. Cassatieberoep van de eiser
Uit een brief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 29 mei 2009 blijkt dat de 

ten aanzien van de verweerder  genomen vrijheidsberovende maatregel,  op 19 
mei 2009 verviel, datum waarop de voormelde overheid een einde heeft gemaakt 
aan de opsluiting die met toepassing van artikel 7, tweede en derde lid, Vreemde-
lingenwet bevolen was.

Het cassatieberoep heeft bijgevolg geen bestaansreden meer.
B. Het cassatieberoep dat op de rechtszitting door de procureur-generaal is in-

gesteld, overeenkomstig artikel 442 Wetboek van Strafvordering
Het middel voert schending aan van de artikelen 40bis en 41 Vreemdelingen-

wet.
Krachtens artikel 40bis, §§3 en 4, van de wet heeft de echtgenoot van een bur-

ger van de Europese Unie, die zelf burger is van de Unie, het recht om deze in 
België te begeleiden of zich bij hem te voegen, voor zover hij de voorwaarde 
vervult die in artikel 41, eerste lid, wordt vermeld. Daarentegen moet het familie-
lid dat geen burger is van de Unie, om zich bij zijn echtgenoot te voegen die bur-
ger is van de Unie, aan de voorwaarde voldoen die bij artikel 41, tweede lid, is 
vastgesteld.

Het eerste lid van artikel 41 vereist alleen de overlegging van een identiteits-
kaart of van een geldig nationaal paspoort. Het tweede lid vereist daarentegen dat 
hij houder is van het document dat krachtens artikel 2 is vereist, namelijk een 
paspoort met een visum, dan wel op een ander wijze bewijst dat hij het recht van 
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vrij verkeer en verblijf geniet, ofwel houder is van een verblijfskaart, verstrekt 
op basis van de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 
de Unie en hun familieleden.

Het arrest stelt niet vast dat de verweerder zelf burger is van de Europese Unie. 
Het stelt evenmin vast dat hij, aangezien hij de nationaliteit van een derde land 
heeft, als echtgenoot van een burger van de Unie, aanspraak kan maken op één 
van de verblijfstitels die bij artikel 41, tweede lid, is vereist, om in dergelijk ge-
val het recht op verblijf van het familielid van die burger te rechtvaardigen.

Het arrest beslist bijgevolg niet naar recht dat het huwelijk van een Turk met 
een Poolse vrouw, eerstgenoemde het recht verleent om in België te verblijven 
zonder paspoort dat met een visum of een verblijfstitel die van de verplichting tot 
het hebben van een visum afwijkt.

Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
En, op het cassatieberoep van de procureur-generaal,
Gelet op artikel 442 Wetboek van Strafvordering,
Vernietigt het bestreden arrest, maar alleen in het belang van de wet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

17 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Ad-
vocaten: mrs. E. Derriks, Brussel, I. Schippers, Hoei en J. Berten, Luik.

Nr. 414

2° KAMER - 17 juni 2009

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - STRAF - 
FACULTATIEVE WEIGERING - UITSLUITING - VERJARING - WET VAN DE VEROORDELENDE STAAT

Het  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  is  niet  naar  recht  verantwoord,  
wanneer het een straf uitsluit zonder vast te stellen dat die niet meer volgens de wetten 
van  de veroordelende  Staat  kan worden ten  uitvoer  gelegd,  en  aldus zijn  beslissing  
steunt op een reden die geen verband houdt met de redenen die welke, met toepassing  
van artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, de weigering van tenuitvoerlegging 
mogelijk maken. (Art. 6, 4°, Wet 19 dec. 2003)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. P.)
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ARREST (vertaling)

(AR P.09.0879.F)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 juni 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel kan de tenuitvoer-

legging van het bevel worden geweigerd, ingeval het is uitgevaardigd met het 
oog op de tenuitvoerlegging van een straf of van een veiligheidsmaatregel, wan-
neer de betrokken persoon Belg is of in België verblijft en de bevoegde Belgi-
sche autoriteiten zich ertoe verbinden die straf of veiligheidsmaatregel overeen-
komstig de Belgische wetgeving ten uitvoer te leggen.

Het bestreden arrest stelt vast dat het Europees aanhoudingsbevel waarvan de 
tenuitvoerlegging wordt gevorderd,  gegrond is op drie in Polen tegen de ver-
weerder uitgesproken rechterlijke eindbeslissingen, nl. :

- een vonnis van 19 december 2003 waarbij hij tot een gevangenisstraf van 
drie jaar is veroordeeld wegens diefstallen en pogingen tot diefstal met verzwa-
rende omstandigheden,

- een vonnis van 14 februari 2005 waarbij hij tot een gevangenisstraf van drie 
jaar en zes maanden is veroordeeld wegens diefstallen met verzwarende omstan-
digheden,

- een vonnis van 10 oktober 2005 waarbij hij tot een gevangenisstraf van twee 
jaar en drie maanden is veroordeeld wegens diefstal met verzwarende omstan-
digheden, heling en familieverlating.

De appelrechters waren van mening dat de verweerder zijn werkelijke, gewone 
en regelmatige verblijfplaats op het grondgebied van het Rijk had gevestigd en 
met België banden had aangeknoopt vergelijkbaar met deze van een woonplaats.

Zij waren vervolgens van oordeel dat de omstandigheid dat de oudste van de 
drie straffen, met name deze van drie jaar, krachtens artikel 92 van het Belgische 
Strafwetboek is verjaard, zonder dat de verweerder zich kan beroepen op de ver-
plichte weigeringsgrond als bedoeld in artikel 4, 4°, Wet Europees Aanhoudings-
bevel, niet belet dat rekening wordt gehouden met het gedeelte van de straffen 
dat de betrokkene die na afloop van een penitentiair verlof niet naar de gevange-
nis is teruggekeerd, reeds in Polen heeft uitgezeten.

Het arrest concludeert daaruit dat de tenuitvoerlegging van het aanhoudingsbe-
vel kan worden geweigerd en dat de eiser in België alleen de straffen moet uitzit-
ten die op 14 februari en 10 oktober 2005 zijn uitgesproken.

De weigering van de kamer van inbeschuldigingstelling om het aanhoudings-
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bevel ten uitvoer te leggen betreffende met name een buitenlandse straf die vol-
gens de Belgische wetgeving verjaard is  maar die  de verweerder is  opgelegd 
voor  feiten die  niet  tot  de  bevoegdheid van de  Belgische gerechten behoren, 
steunt dus op de bewering dat die straf door de verweerder reeds is uitgezeten in 
een mate die het arrest niet vaststelt.

Het arrest stelt aldus niet vast dat de straf die het uitsluit, niet meer kan worden 
ten uitvoer gelegd volgens de wetten van de veroordelende Staat en het grondt 
zijn beslissing op een reden die geen verband houdt met die welke, met toepas-
sing van artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, de weigering van tenuit-
voerlegging mogelijk maken.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing bijgevolg niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

17 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. F. Miszewski, Brussel.

Nr. 415

2° KAMER - 17 juni 2009

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- ARTIKEL 136TER WETBOEK VAN STRAFVORDERING - ONDERZOEKSRECHTER - VERSLAG

Het verslag van de onderzoeksrechter aan de kamer van inbeschuldigingstelling, waar de 
zaak  met  toepassing  van  artikel  136ter,  Wetboek  van  Strafvordering,  aanhangig  is 
gemaakt, is een substantieel vormvereiste. (Art. 136ter, Sv.)

(T.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0919.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 juni 2009.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 136ter, §3, eerste 

lid, Wetboek van Strafvordering
Het verslag van de onderzoeksrechter aan de kamer van inbeschuldigingstel-

ling waar de zaak met toepassing van artikel 136ter Wetboek van Strafvordering 
aanhangig is gemaakt, is een substantieel vormvereiste.

Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van de kamer van inbeschuldiging-
stelling van het hof van beroep te Luik van 2 juni 2009 blijkt dat na de eedafleg-
ging van de tolk en de vordering van het openbaar ministerie, het woord werd 
gegeven aan de verdediging en de zaak vervolgens in beraad werd genomen. 
Noch het proces-verbaal noch het arrest vermelden dat de onderzoeksmagistraat, 
ofschoon hij behoorlijk was opgeroepen om te verschijnen, werd gehoord.

De stukken van de rechtspleging staan het Hof bijgevolg niet toe om de regel-
matigheid ervan na te gaan.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

17 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 416

2° KAMER - 17 juni 2009

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- TOEZICHT - ONDERZOEK - DUUR - MOTIVERING

In  het  kader  van het  toezicht  dat  haar  toekomt  krachtens  artikel  136ter,  Wetboek  van  
Strafvordering, moet de kamer van inbeschuldigingstelling, bij gebrek aan conclusie, niet  
vermelden waarom zij  van mening is dat het onderzoek geen enkele onverantwoorde  
vertraging oploopt. (Art. 136ter, Sv.)

(V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0921.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser voor de kamer van 

inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 136ter Wetboek van Straf-
vordering, uitspraak moet doen, een conclusie heeft neergelegd.

Het gebrek aan motivering dat de eiser aan het arrest toeschrijft kan niet leiden 
tot de schending van de voormelde wettelijke bepaling. Deze bepaalt het voor-
werp van het toezicht dat de kamer van inbeschuldigingstelling is opgedragen 
maar schrijft deze niet voor te vermelden waarom zij meent dat het onderzoek 
geen onverantwoorde vertraging oploopt.

Voor het overige stelt het arrest, met overneming van de redenen van de vor-
dering van het openbaar ministerie, vast dat lopende onderzoeksopdrachten spe-
cifiek betrekking hebben op de tegen de eiser ingebrachte telastlegging van deel-
neming aan een criminele organisatie.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

17 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Ad-
vocaten: mrs. K. Steinier, Namen en L. Debroux, Brussel.

Nr. 417

1° KAMER - 18 juni 2009

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - WEGVERKEERSONGEVAL - ONGEVAL IN 
BELGIË - BETROKKENHEID VAN TWEE OF MEER IN VERSCHILLENDE STATEN INGESCHREVEN 
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VOERTUIGEN - VOERTUIG VAN DE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE IN DEZELFDE STAAT 
INGESCHREVEN ALS VOERTUIG VAN SLACHTOFFER - TOEPASSELIJKE WET - VERDRAG VAN 'S 
GRAVENHAGE VAN 4 MEI 1971 - VOORWAARDEN - BETROKKEN VOERTUIG - BEGRIP

Krachtens artikel 4, b), van het Verdrag van 's-Gravenhage van 4 mei 1971 inzake de wet  
welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, wordt afgeweken van de 
regel dat, luidens artikel 3 van dat Verdrag, de van toepassing zijnde wet de interne wet  
is van de Staat op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden, wanneer alle  
voertuigen die bij het ongeval betrokken zijn geraakt, ingeschreven zijn in dezelfde Staat  
die niet die is op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden1.  (Artt. 3 en4b, 
Verdrag van Den Haag 4 mei 1971)

(M. T. K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0621.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 maart 2007 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 3, 4 en 8 van het Verdrag van 's-Gravenhage van 4 mei 1971 inzake de 

wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, goedgekeurd bij de wet 
van 10 februari 1975;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In zijn vonnis van 26 maart 2007 herinnert de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen er 

eerst  aan dat de  rechtsvorderingen van de verweerders  strekten tot  het verkrijgen van 
schadevergoeding ten laste van de eisers, ten gevolge van een wegverkeersongeval op 16 
juni 1993, en veroordeelt het vervolgens de eiser tot betaling, aan de eerste verweerster, 
van 834.135,88 euro vermeerderd met de gerechtelijke interest vanaf 17 juni 1993 op een 
bedrag van 2.363,16 euro, met de gerechtelijke interest vanaf 17 juni 2000 op een bedrag 
van 545.768,80 euro en de interest  van 5 pct.  vanaf 17 juni 1993 op een bedrag van 
13.000 euro, waarvan de voorlopige bedragen plus de gerechtelijke interest vanaf de da-
tum van hun betaling, moeten worden afgetrokken.

Hetzelfde vonnis veroordeelt de eiser tot betaling, zowel aan de tweede verweerster als 
aan de derde verweerder, van 10.000 euro, vermeerderd met de gerechtelijke interest van-
af 17 juni 1993.

De rechtbank veroordeelt de eiser eveneens tot betaling van de kosten van de beide aan-
leggen.

Voor de beoordeling van de respectieve vorderingen van de verweerders en de veroor-
deling van de eiser tot betaling van de voornoemde bedragen maakt de rechtbank toepas-
sing van het Belgisch recht.

1 Cass., 19 maart 2004, AR C.03.0037.F, AC, 2004, nr. 156 en concl. adv.-gen. WERQUIN, inz. p. 492.
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Die beslissing is gegrond op de redenen die hieronder in de taal van de rechtspleging 
zijn weergegeven en vervolgens naar het Frans zijn vertaald.

"Streitgegenständlich bleiben die Schadenersatzanspüche der Berufungsbeklagten nach 
einem Verkehrsunfall vom 16. Juni 1993, in Malempré, auf der Autobahn E25 in Richt-
ung Lüttich,  bei  dem Herr Detlef  Käppner,  Ehemann der Berufungsbeklagten Monika 
Käppner und Vater der beiden Berufungsbeklagten Sebastian Käppner und Christina Käp-
pner,  tödlich  verletzt  wurde.  Mit  Urteil  des  Korrektionalgerichts  Marche-en-Famenne 
vom 21. Februar 1997 wurde die alleinige Unfallverantwortung einem Herr Herman Jen-
sen belassen, der sich zum Unfallzeitpunkt im Dienst der zivilrechtlich verantwortlichen 
GmbH Joachim Parbs befand.

(...)
Der Berufungskläger macht zunächst geltend, in Anwendung von Artikel 4 des Haager 

Übereinkommens vom 4. Mai 1971 über das auf Strassenverkehrsunfälle anzuwendende 
Recht müsse im voliegenden Fall das deutsche Recht zur Anwendung kommen, insofern 
als die Streitache zwischen Parteien deutscher Nationalität ausgetragen werde.

Das Gericht kann diesen Ausführungen des Berufungsklägers nicht folgen.
Artikel 3 des Haager Übereinkommens vom 4 mai 1971 sieht vor, dass die ausserver-

tragliche zivilrechtliche Haftung aus einem Strassenverkehrsunfall nach dem innerstaatli-
chen Recht des Staates beurteilt werden muss, in dessen Hoheitsgebiet sich der Unfall 
ereignet hat.

Gemäss Artikel 4 b) des selben Übereinkommens wird von den Bestimmungen aus Ar-
tikel  3  abgewichen,  um das  innerstaatliche  Recht  des  Zulassungsstaates  anzuwenden, 
wenn mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren, die alle im selben Staat zugelas-
sen sind.

In den Verkehrsunfall vom 16. Juni 1993, bei dem Herr Detlef Käppner tödlich verletzt 
wurde, waren mehrere Fahrzeuge verwickelt, die in Belgien, Italien und Deutschland zu-
gelassen waren, so dass Artikel 4b) des Haager Übereinkommens vom 4. Mai 1971 im 
vorliegenden Fall nicht greifen kann und gemäss Artikel 3 dieses Übereinkommens das 
belgische Recht zur Anwendung kommen muss".

Vrije vertaling:
"De vorderingen tot vergoeding van de schade die de (verweerders) geleden hebben ten 

gevolge van het wegverkeersongeval op 16 juni 1993, in Malempré, op de snelweg E25 
naar Luik, vormen nog steeds het voorwerp van dat geschil. Bij dat dodelijk ongeval ver-
loor de heer D. K., echtgenoot van de (verweerster) M. K. en vader van de twee (verweer-
ders), S. K. en C. K., het leven. Het vonnis van 21 februari 1997 van de Correctionele 
Rechtbank te Marche-en-Famenne verklaarde de chauffeur H. J. als enige aansprakelijk, 
aangezien hij op het ogenblik van het ongeval in dienst was van de burgerrechtelijk aan-
sprakelijke vennootschap GmbH Joachim Parbs.

(De eiser) voert aan dat met toepassing van artikel 4 van het Verdrag van 's-Gravenhage 
van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, 
in deze zaak toepassing moet worden gemaakt van het Duitse recht, aangezien de geding-
voerende partijen de Duitse nationaliteit hebben.

De rechtbank kan zich niet bij (eisers) zienswijze aansluiten.
Krachtens artikel 3 van het Verdrag van 's-Gravenhage van 4 mei 1971 is op de burger-

rechtelijke,  niet-contractuele aansprakelijkheidsvordering ten gevolge van een wegver-
keersongeval de interne wet van de Staat op welks grondgebied het ongeval heeft plaats-
gevonden, van toepassing.

Volgens artikel 4, b), van dat verdrag wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 3, 
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teneinde de wet van de Staat van inschrijving toe te passen, wanneer twee of meer voer-
tuigen bij het ongeval zijn betrokken en indien die voertuigen in dezelfde Staat ingeschre-
ven zijn.

Bij het ongeval van 16 juni 1993 aan de gevolgen waarvan de bestuurder D. K. over-
leed, waren twee of meer wagens betrokken. Die voertuigen waren ingeschreven in Bel-
gië, in Italië en in Duitsland zodat artikel 4, b), van het Verdrag van 's-Gravenhage van 4 
mei 1971 verdrag niet toepasselijk is en er naar luid van artikel 3 van dat verdrag toepas-
sing moet worden gemaakt van de Belgische wet".

Grieven
Volgens artikel 1 van het Verdrag van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing 

is op verkeersongevallen op de weg (goedgekeurd bij de Belgische wet van 10 februari 
1975), "bepaalt (dat Verdrag) de wet die van toepassing is op de burgerechtelijke, niet-
contractuele aansprakelijkheid voor ongevallen in het wegverkeer en wel ongeacht voor 
welke rechter vorderingen ter zake dienen te worden gebracht". Overeenkomstig artikel 8 
van dat verdrag bepaalt de van toepassing zijnde wet de belangrijkste aspecten van het 
herstel van schade ten gevolge van een verkeersongeval op de weg, waaronder met name 

1. de voorwaarden en de omvang van de aansprakelijkheid, 3. het bestaan en de aard 
van letsel of schade die voor vergoeding in aanmerking komen, 4. op welke wijze en in 
welke omvang de schade moet worden vergoed.

Artikel 3 van dat verdrag stelt als beginsel: "De van toepassing zijnde wet is de interne 
wet van de Staat op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden".

Artikel 4, eerste lid, b), van dat verdrag bepaalt echter dat wordt afgeweken van het be-
paalde in artikel 3 wanneer "twee of meer voertuigen bij het ongeval zijn betrokken" en 
wanneer "die voertuigen allen in dezelfde Staat ingeschreven zijn". In dit geval moeten de 
in het eerste lid, a), van die bepaling vermelde beginselen worden toegepast, namelijk de 
toepassing van de interne wet van de Staat van inschrijving.

Twee of meer voertuigen zijn bij het ongeval betrokken, in de zin van dat artikel 4, 
wanneer, bij voorbeeld, ten minste (één bestuurder van) een voertuig schade heeft veroor-
zaakt aan ten minste één voertuig of aan de bestuurder of de inzittenden ervan.

Wanneer er twee of meer slachtoffers zijn bij een verkeersongeval dat is veroorzaakt 
door een enkele (bestuurder van een) voertuig, zal de van toepassing zijnde wet worden 
bepaald ten aanzien van elk slachtoffer. Wanneer het voertuig van de aansprakelijke en 
dat van het slachtoffer in dezelfde Staat zijn ingeschreven, wordt afgeweken van het in ar-
tikel 3 van dat verdrag vermelde beginsel en wordt toepassing gemaakt van de wet van die 
Staat, ongeacht de plaats waar het ongeval is gebeurd.

Wanneer ten minste een persoon, bestuurder of eigenaar van een voertuig, aansprake-
lijk is voor een ongeval dat schade heeft veroorzaakt aan ten minste één voertuig of aan de 
bestuurder of de inzittenden ervan, wordt de van toepassing zijnde wet bepaald ten aan-
zien van elk slachtoffer. Er wordt afgeweken van het in artikel 3 van dat verdrag vermelde 
beginsel voor zover het voertuig van de aansprakelijke en dat van het slachtoffer in de-
zelfde Staat zijn ingeschreven. In dit geval wordt toepassing gemaakt van de wet van die 
Staat, ongeacht de plaats waar het ongeval is gebeurd.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen stelt vast dat de bestuurder K. het (overle-
den) slachtoffer was van een verkeersongeval waarvoor de bestuurder J. als enige aan-
sprakelijk was.

Hoewel de rechtbank in het (bestreden) vonnis vaststelt dat twee of meer voertuigen be-
trokken waren bij het litigieuze ongeval, stelt de rechtbank niet vast dat de overige be-
stuurders eveneens aansprakelijk waren voor het ongeval waarvan de heer J. (lees: K.) het 
slachtoffer was geweest. Derhalve moest toepassing worden gemaakt van de wet van de 
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plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden tenzij het voertuig van de aansprakelijke (J.) 
in dezelfde Staat was ingeschreven als het voertuig van het slachtoffer (K.).

In haar appel- en samenvattende conclusie voerde de eiseres het volgende aan:
"Die Fahrzeuge der Firma Parbs und des Herrn Käppner waren in Deutschland zugelas-

sen und versichert, beide Fahrer waren deutscher Nationalität;"
Vrije vertaling:
"De voertuigen van de vennootschap Parbs en van de heer K. waren in Duitsland inge-

schreven en verzekerd, de beide bestuurders hadden de Duitse nationaliteit;"
De burgerlijke partijen hadden niet aangevoerd en de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Eupen stelt niet vast dat de bestuurders (of eigenaars) van twee of meer voertuigen aan-
sprakelijk waren voor het ongeval waarvan de heer K. het slachtoffer was geworden.

Doordat de rechtbank van eerste aanleg niet betwistte dat het voertuig van de aanspra-
kelijke voor het ongeval (J.) in dezelfde Staat was ingeschreven als dat van het slachtoffer 
(K.), namelijk in Duitsland, kon zij dus niet naar recht in deze zaak toepassing maken van 
de wet van de Staat waar het ongeval heeft plaatsgevonden, namelijk België.

Door het Belgische recht toe te passen om de voorwaarden en de omvang van de aan-
sprakelijkheid, het bestaan en de aard van letsel of schade die voor vergoeding in aanmer-
king komen en de wijze waarop en de omvang waarin de schade moet worden vergoed, te 
bepalen, schendt de rechtbank aldus alle in het middel aangewezen bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 3 van het Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op 

verkeersongevallen op de weg, gedaan te 's-Gravenhage op 4 mei 1971 en goed-
gekeurd bij de wet van 10 februari 1975 is de van toepassing zijnde wet de inter-
ne wet van de Staat op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden.

Krachtens artikel 4, b), wordt van die regel afgeweken wanneer twee of meer 
voertuigen bij het ongeval zijn betrokken en ingeschreven zijn in dezelfde Staat 
die niet die is op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden.

Die afwijking kan slechts worden toegepast als alle voertuigen die bij het on-
geval betrokken zijn geraakt, ingeschreven zijn in een en dezelfde Staat die niet 
die is van de plaats waar het ongeval is gebeurd.

Nadat het bestreden vonnis heeft vermeld, zonder daaromtrent te worden be-
kritiseerd, dat twee of meer voertuigen bij het litigieuze ongeval betrokken wa-
ren en dat die voertuigen ingeschreven waren in België, in Italië en in Duitsland, 
beslist het wettig dat artikel 4, b) van het Verdrag van 's-Gravenhage van 4 mei 
1971 niet kan worden toegepast en dat luidens artikel 3 van dat verdrag, toepas-
sing moet worden gemaakt van de Belgische wet.

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

18 juni 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
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vocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 418

1° KAMER - 18 juni 2009

1º WRAKING - RECHTER DIE ZICH ONTHOUDT TIJDENS HET BERAAD IN EEN SAMENSTELLING MET 
DRIE RECHTERS - HERVATTING VAN DE ZAAK VOOR EEN ANDERE ZETEL - ZELFDE RECHTERS 
BEHALVE DIE WELKE ZICH ONTHOUDT - ONPARTIJDIGHEID VAN DE NIEUWE ZETEL - 
WAPENGELIJKHEID - RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - 
RECHTER DIE ZICH TIJDENS HET BERAAD ONTHOUDT - HERVATTING VAN DE ZAAK VOOR EEN ANDERE 
ZETEL - ZELFDE RECHTERS BEHALVE DIE WELKE ZICH ONTHOUDT - ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
NIEUWE ZETEL

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BEGINSELEN VAN WAPENGELIJKHEID EN VAN HET RECHT OP 
TEGENSPRAAK - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - RECHTER DIE ZICH 
TIJDENS HET BERAAD ONTHOUDT - HERVATTING VAN DE ZAAK VOOR EEN ANDERE ZETEL - ZELFDE 
RECHTERS BEHALVE DIE WELKE ZICH ONTHOUDT - WAPENGELIJKHEID - RECHT VAN VERDEDIGING

1º,  2°  en  3°  Wanneer  een  zaak  in  beraad  is  genomen  door  een  uit  drie  rechters 
samengesteld rechtscollege, tijdens het beraad een van hen heeft ontdekt dat er te zijnen  
aanzien een grond tot wraking bestond waardoor hij zich diende te onthouden om van de 
zaak  kennis  te  nemen  en  de  zaak  na  heropening  van  het  debat  voor  een  anders 
samengesteld  rechtscollege  kwam dat  echter  uit  de  vroegere  rechters  bestond,  met  
uitzondering  van  degene  die  zich  diende  te  onthouden  van  de  zaak,  kan  uit  de 
omstandigheid alleen dat die rechters samen met de rechter die zich nadien van de zaak 
heeft onthouden, hebben beraadslaagd over de zaak, niet worden afgeleid dat zij niet  
over de vereiste onpartijdigheid beschikten om in de nieuwe samenstelling uitspraak te  
doen, dat het beginsel van wapengelijkheid of het recht van verdediging van een partij  
zijn miskend1. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

(B. T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0468.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 juni 2008 gewezen door het 

Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Zie Cass., 2 mei 1984, AR 3584, AC, 1983-84, nr. 504.
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- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955;

- algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart eisers hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond en 

bevestigt het beroepen vonnis in zoverre de eerste rechter de eiser heeft veroordeeld tot 
betaling van 89.241,67 euro.

Dat arrest is uitgesproken door de raadsheren A., G. en M..
Bij tussenarrest van 21 februari 2008 had de vijfde kamer van het hof van beroep, die 

was samengesteld uit de raadsheren A., G. en K., waarbij laatstgenoemde de toegevoegde 
advocaat J.-Y. M. verving, vastgesteld dat een van de raadsheren, bij het beraad, niet be-
antwoordde aan het onpartijdigheidsvereiste, zodat het debat moest worden heropend ten-
einde de zaak opnieuw te behandelen voor een anders samengestelde kamer.

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele  vrijheden evenals  het  algemeen rechtsbeginsel  van  de onpartijdigheid  van  de 
rechter waarborgen de rechtzoekende dat zijn zaak zal worden behandeld door een onaf-
hankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.

Dit impliceert niet alleen dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, maar 
ook dat die onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet redelijkerwijs ter discussie kunnen 
worden gesteld, omdat er voldoende garanties bestaan die elke gewettigde verdenking uit-
sluiten..

Om te beoordelen of een rechterlijke instantie onafhankelijk en onpartijdig is, zal met 
name rekening worden gehouden met de samenstelling en de inrichting ervan en met de 
banden die de rechter met de procespartijen heeft.

Wanneer blijkt dat een rechter die deel uitmaakt van de rechtbank tijdens het beraad 
niet de vereiste onpartijdigheidswaarborgen vertoont, zou bij de rechtzoekenden een ge-
wettigde verdenking kunnen ontstaan over de objectiviteit en de onpartijdigheid van de 
overige rechters waaruit de rechtbank is samengesteld. De rechtzoekende zou immers ge-
wettigde redenen kunnen hebben om te vermoeden dat de partijdige magistraat de andere 
magistraten tijdens het beraad heeft beïnvloed. Bijgevolg tast de partijdigheid van de ene 
magistraat bij het beraad de onpartijdigheid aan van de overige magistraten die met hem 
hebben beraadslaagd.

Het tussenarrest van 21 februari 2008, dat werd gewezen door de vijfde kamer van het 
Hof van Beroep te Luik, samengesteld uit de raadsheren A., G. en K., waarbij laatstge-
noemde de toegevoegde advocaat M. J.-Y. M. verving, stelt vast dat tijdens het beraad is 
gebleken dat een van de raadsheren partijdig was, zodat het debat moest worden heropend 
teneinde de zaak opnieuw te behandelen voor een anders samengestelde kamer.

Het eindarrest is gewezen door de raadsheren A., G. en M..
Bijgevolg blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de raadsheren 

A. en G. eerst hebben beraadslaagd met een magistraat die niet de vereiste onpartijdig-
heidswaarborgen vertoonde, en naderhand, toch over de zaak uitspraak hebben gedaan. In 
die omstandigheden zou de rechtzoekende gewettigde redenen kunnen hebben om te twij-
felen aan de onpartijdigheid van de raadsheren A. en G..

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat gewezen is door een hof dat niet de vereiste 
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onpartijdigheid vertoont, artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goed-
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955, schendt en tevens het algemeen rechtsbeginsel van 
de onpartijdigheid van de rechter miskent.

Tweede onderdeel
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden evenals het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht 
van verdediging waarborgen de rechtzoekende dat zijn zaak op eerlijke wijze zal worden 
behandeld door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.

Dit houdt onder meer in dat elke procespartij de redelijke mogelijkheid krijgt om haar 
zaak aldus voor te dragen dat zij in vergelijking met haar tegenstrever niet in een al te on-
gunstige toestand verkeert (beginsel van de gelijke wapens).

Het begrip eerlijk proces omvat eveneens het recht op een proces op tegenspraak wat 
voor de partijen het recht inhoudt om alle noodzakelijke gegevens voor het welslagen van 
hun aanspraken kenbaar te maken, maar ook om kennis te nemen van elk stuk of van elke 
opmerking die aan de rechter is  voorgelegd teneinde zijn beslissing te beïnvloeden en 
daarover van gedachten te kunnen wisselen.

De omstandigheid dat een magistraat, wiens onpartijdigheid in twijfel kan worden ge-
trokken,  deelneemt aan het beraad impliceert  dat een van de partijen de mogelijkheid 
krijgt om haar zienswijze aan de andere magistraten voor te leggen, zonder dat de tegen-
partij kennis kon nemen van die opmerkingen en erop kon repliceren.

Het tussenarrest van 21 februari 2008, dat werd gewezen door de vijfde kamer van het 
Hof van Beroep te Luik, samengesteld uit de raadsheren A., G. en K., waarbij laatstge-
noemde de toegevoegde advocaat M. J.-Y. M. verving, stelt vast dat tijdens het beraad is 
gebleken dat een van de raadsheren partijdig was, zodat het debat moest worden heropend 
teneinde de zaak opnieuw te behandelen voor een anders samengestelde kamer.

Het eindarrest is gewezen door de raadsheren A., G. en M..
Bijgevolg blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de raadsheren 

A. en G. eerst hebben beraadslaagd met een magistraat die die niet de vereiste onpartijdig-
heidswaarborgen vertoonde, en naderhand, toch over de zaak uitspraak hebben gedaan. In 
die omstandigheden heeft een van de partijen aldus een bijkomende mogelijkheid gekre-
gen om haar standpunt te verdedigen voor de rechters, die naderhand, uitspraak hebben 
gedaan over de zaak zonder dat de tegenpartij kennis kon nemen van die opmerkingen en 
erop kon repliceren.

Bijgevolg miskent het bestreden arrest de beginselen van de gelijke wapens en dat van 
het recht op tegenspraak, die vervat zijn in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en miskent het tevens het alge-
meen beginsel van het recht van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Wanneer een zaak in beraad is genomen door een uit drie rechters samenge-

steld rechtscollege, waarbij tijdens het beraad een van hen heeft ontdekt dat er te 
zijnen aanzien een grond tot wraking bestond waardoor hij zich diende te ont-
houden om van de zaak kennis te nemen en de zaak, na heropening van het de-
bat, voor een anders samengesteld rechtscollege kwam dat echter uit de vroegere 
rechters bestond, met uitzondering van degene die zich diende te onthouden van 
de zaak, kan uit de omstandigheid alleen dat die rechters samen met de rechter 
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die zich nadien van de zaak heeft onthouden, hebben beraadslaagd over de zaak, 
niet worden afgeleid dat zij niet over de vereiste onpartijdigheid beschikten om 
in de nieuwe samenstelling uitspraak te doen, dat het beginsel van de gelijke wa-
pens of het recht van verdediging van een partij zijn miskend.

Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Verbist.

Nr. 419

1° KAMER - 18 juni 2009

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - RICHTLIJN 
VAN DE RAAD - B.T.W. - AANKOOP - AFTREK VAN B.T.W. - DEELNAME AAN EEN FRAUDULEUZE 
VERRICHTING - BELASTINGPLICHTIGE OP DE HOOGTE - GEVOLG

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AANKOOP - AFTREK VAN 
B.T.W. - DEELNAME AAN EEN FRAUDULEUZE VERRICHTING - BELASTINGPLICHTIGE OP DE HOOGTE 
- RICHTLIJN VAN DE RAAD - UITLEGGING DOOR HET H.V.J. - GEVOLG

3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AANKOOP - VALSE FACTUREN 
- FICTIEF B.T.W.-BEDRAG OP DE FACTUREN VERMELD - VERMELDE BELASTING MAAKT DEEL UIT 
VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG - HOOFDELIJKHEID VAN DE KOPER MET DE BELASTINGSCHULDIGE 
LEVERANCIER

1º  en  2°  Het  hof  van  beroep  verantwoordt  naar  recht  zijn  beslissing  dat  de 
belastingplichtige niet het recht had de litigieuze belastingen af te trekken, wanneer het  
op  het  geschil  de  uitlegging  toepast  die  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese 
Gemeenschappen heeft gegeven van artikel 17 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van  
de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten  
inzake  omzetbelasting,  volgens  welke,  wanneer  op  grond  van  objectieve  gegevens 
bewezen is dat een levering is gebeurd aan een belastingplichtige die wist of had moeten  
weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een btw-fraude, de nationale rechter die  
belastingplichtige het recht op aftrek moet weigeren, en oordeelt dat uit de gegevens die  
het ter beoordeling voorgelegd kreeg, volgt dat de belastingplichtige wist dat hij door zijn  
aankopen deelnam aan een door zijn leverancier opgezette frauduleuze verrichting1. (Art. 
17, Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977)

3º Het hof van beroep verantwoordt naar recht zijn beslissing dat, aangezien de leverancier  
het  juiste  bedrag  van  de  verschuldigde  belasting  niet  op  de  litigieuze  facturen  had 
vermeld, de koper, krachtens artikel 51, §1, 1°, W.B.T.W. met de leverancier hoofdelijk  

1 H.v.J., 6 juli 2006, gevoegde zaken C-439/04 en C-440/04, Kittel t/ Belgische Staat en Belgische 
Staat t/ Recolta Recycling; Cass., 7 okt. 2004, AR C.03.0144.F, AC, 2004, nr. 466 met concl. O.M. in 
Pas., 2004, nr. 466 en 22 maart 2007, AR C.02.0185.F, nr. 150.
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gehouden  is  tot  voldoening  ervan  wanneer  het  oordeelt  dat  de  administratie  heeft  
bewezen dat het bedrag van de btw die vermeld stond op de voor de verkoop aan koper  
opgemaakte valse facturen fictief was; dat bedrag maakte, in werkelijkheid, deel uit van  
de belastbare grondslag en in werkelijkheid werd nooit enige btw in rekening gebracht of  
ooit betaald. (Artt. 51 en 51bis, W.B.T.W.) 

(GSM DIS nv T. BELGiSCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0082.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van de Eerste Richtlijn 67/227/EEG van de Raad van 11 april 1967 betreffen-

de de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting (thans artikel 
1, §2, van de nieuwe richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffen-
de het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, in werking 
getreden op 1 januari 2007);

- de artikelen 2, 4, 5 en 17, §2, a), van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 
17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzet-
belasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: unifor-
me grondslag (thans de artikelen 2, 9, 12, 13, 14, 16, 18 en 19 van de nieuwe richtlijn 
2006/112/EG van 28 november 2006);

- de artikelen 2, eerste lid, 44, 10, 45, §1, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van 
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij de wet van 28 
december 1992;

- koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling 
voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij het ko-
ninklijk besluit van 29 december [1992] met betrekking tot de regeling voor de voldoe-
ning van de belasting over de toegevoegde waarde, en meer bepaald artikel 5, §1, 5°;

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist "dat de administratie terecht (de eiseres) het door haar gevorderde 

recht op aftrek op de litigieuze facturen heeft geweigerd", zulks om de onderstaande rede-
nen:

"Het hof [van beroep] stelt vast dat de fraude die aan de heer W. en de besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid M and D ten laste wordt gelegd, bewezen is en 
voldoende blijkt uit de dossierstukken die de door de administratie aangeklaagde btw-car-
roussel aantonen.
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De administratie heeft bewezen dat het bedrag van de belasting over de toegevoegde 
waarde die op de facturen vermeld stond, fictief was. Zij maakte, in werkelijkheid, deel 
uit van de belastbare grondslag en in werkelijkheid werd nooit enige btw in rekening ge-
bracht of ooit betaald. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Eu-
ropese Gemeenschappen staat het aan het hof [van beroep], in dat geval, om het recht van 
[de eiseres] op aftrek van de belasting op de facturen betreffende de onrechtmatige ver-
richtingen te onderzoeken en na te gaan of, gelet op de objectieve gegevens van het dos-
sier, [de eiseres] inderdaad wist of moest weten dat zij, door haar aankopen van de litigi-
euze gsm's, deelnam aan een btw-fraude, die overigens bewezen was.

[De verweerder] benadrukt dat hoe dan ook, in deze zaak, de weigering van de aftrek 
van de litigieuze belasting al ten genoege van recht was bewezen door de niet-overeen-
stemming van de facturen, aangezien deze geen melding maakten van de leveringsdatum 
van de goederen, hoewel die vermelding is opgelegd bij artikel 5, §1, 5°, a), 1 van het ko-
ninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 waarnaar artikel 3 van het koninklijk besluit 
nr. 3 van 10 december 1969 verwijst.

Overigens blijkt uit de objectieve dossiergegevens dat [de eiseres], die beroepshalve gs-
m's verkoopt (een risicosector), niet in ernst kon beweren dat zij in het raam van haar aan-
kopen van merk-gsm's niet wist dat de prijzen exclusief btw die op de door de heer W. op-
gemaakte facturen als verkoopprijs vermeld stonden, abnormaal laag waren, aangezien ze 
lager waren dan de door de heer W. betaalde aankoopprijs en lager dan de door de fabri-
kanten van merk-gsm's aanbevolen officiële prijzen, zoals blijkt uit bijlage 2 bij het pro-
ces-verbaal (vergelijking prijs M and D / prijs van de fabrikanten). Wat dat betreft, moet 
er worden geoordeeld dat de administratie terecht (de eiseres) het door haar gevorderde 
recht op aftrek op de litigieuze facturen heeft geweigerd. Aangezien het valse facturen be-
trof, werd het juiste belastingbedrag daarop nergens vermeld".

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer een levering wordt gedaan aan een belastingplichtige die niet wist of niet kon 

weten dat de betrokken verrichting deel uitmaakt van fraude door de verkoper, moet arti-
kel 17 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 aldus worden 
uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling van nationaal recht volgens welke de nie-
tigverklaring van de verkoopovereenkomst, krachtens een bepaling van burgerlijk recht, 
waardoor die overeenkomst absoluut nietig is wegens strijdigheid met de openbare orde 
op grond van een ongeoorloofde oorzaak aan de zijde van de verkoper, leidt tot verlies 
van het recht op aftrek van de door die belastingplichtige voldane belasting over de toege-
voegde waarde.

Daarentegen staat het aan de nationale rechter het recht op aftrek te weigeren indien aan 
de hand van objectieve elementen wordt vastgesteld dat de levering is geschied aan een 
belastingplichtige die wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan 
een transactie die onderdeel is van btw-fraude (H.v.J., 6 juli 2006, gevoegde zaken C-
439/04 en C-440/04, Kittel t/ Belgische Staat en Belgische Staat t/ Recolta Recycling).

Daaruit volgt dat een rechter die niet overweegt dat een vennootschap "wist  of had 
moeten weten dat zij, door haar aankopen, deelnam aan een transactie die onderdeel was 
van btw-fraude, niet naar recht beslist dat die vennootschap het recht werd geweigerd de 
aan haar verkoper betaalde belastingen af te trekken".

In deze zaak beslist het arrest dat "[de eiseres], die beroepshalve gsm's verkoopt (...), 
niet in ernst kon beweren dat zij in het raam van haar aankopen van merk-gsm's niet wist 
dat de prijzen exclusief btw die op de door de heer W. opgemaakte facturen als verkoop-
prijs vermeld stonden, abnormaal laag waren".

Zodoende stelt het arrest niet vast dat de eiseres "wist of had moeten weten dat zij (...) 
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deelnam aan een transactie die onderdeel was van btw-fraude".
De omstandigheid dat zij - desgevallend - had moeten weten dat de prijzen die vermeld 

stonden op de door de heer W. opgemaakte facturen "abnormaal laag waren" impliceert 
immers geenszins dat zij wist of had moeten weten dat zij aldus deelnam aan een transac-
tie die onderdeel was van btw-fraude.

Het bestaan van "abnormaal lage prijzen" impliceert niet - noodzakelijk - het bestaan 
van fraude.

Het arrest oordeelt dus niet dat de eiseres moest weten dat zij een transactie uitvoerde 
die onderdeel was van fraude, maar, uitsluitend, dat zij moest weten dat de gsm-prijzen 
"abnormaal laag" waren.

Bijgevolg heeft het arrest niet naar recht kunnen beslissen "dat de administratie terecht 
de belastingplichtige het door haar gevorderde recht op aftrek voor de litigieuze facturen 
heeft geweigerd" (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen inzake de be-
lasting over toegevoegde waarde).

Tweede onderdeel
Het arrest stelt vast dat "[de verweerder] hoe dan ook benadrukt dat (...) de weigering 

van de aftrek van de litigieuze belasting al ten genoege van recht was bewezen door de 
niet-overeenstemming van de facturen, aangezien deze geen melding maakten van de le-
veringsdatum van de goederen".

Het arrest beslist echter niets in dat verband.
Het hof van beroep heeft aldus verwezen naar het argument van [de verweerder] maar - 

zelf - geen enkele beslissing genomen.
Het heeft weliswaar herinnerd aan de toepasselijke regels ("De factuur en de vermeldin-

gen die er volgens het koninklijk besluit nr. 1 op moeten voorkomen zijn onontbeerlijke 
gegevens om de betaling van de btw te waarborgen en om het toezicht op de juiste inning 
ervan mogelijk te maken. De belastingplichtige moet nagaan of de vermeldingen op de 
factuur juist zijn en moet weten dat zijn recht op aftrek afhangt van de voorwaarde dat hij 
in het bezit moet zijn van een regelmatige factuur") en het heeft daartoe een arrest van het 
Hof van Cassatie aangehaald dat eveneens "aan die vereisten heeft herinnerd" (Cass., 7 
juni 1996, F.J.F., nr. 96/188), maar het heeft nadien wel vastgesteld dat "de verschillende 
actoren in deze zaak" het in feite oneens zijn over dat punt. Het hof van beroep heeft zelf 
de kwestie niet beslecht en heeft - concreet - niet beslist dat "het ontbreken van een leve-
ringsdatum" op de litigieuze facturen de weigering tot aftrek van de belastingen ten ge-
noege van recht verantwoordt.

Om al die redenen kon het hof van beroep dus niet het hoger beroep van de eiseres ont-
vankelijk maar niet-gegrond verklaren (schending van alle in het middel aangewezen be-
palingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde en vooral van artikel 3 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 en van artikel 5, §1, 5°, a), 
van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor 
de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde).

Derde onderdeel
In haar conclusie betwistte de eiseres de analyse die de administratie in haar proces-

verbaal van 4 mei 1999 van de litigieuze facturen maakte:
"Hoewel inspecteur D. van oordeel is dat de datum van de verzendnota foutief is omdat 

de heer W. verklaard heeft dat [de eiseres] de cheque steeds uitschreef vóór de facturatie 
(en dat de factuurdatum in werkelijkheid overeenstemde met de leveringsdatum), toch kan 
die conclusie niet worden gevolgd: de [eiseres] betwist die verklaringen van de heer W., 
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die enkel voor hem bindend zijn, die niet aan hem kunnen worden tegengeworpen en die 
geenszins worden bevestigd door de bewuste facturen".

Volgens dat proces-verbaal van 4 mei 1999 zou de heer W. immers het volgende heb-
ben verklaard:

"Wanneer ik de cheque bij mijn klant ga halen, teken ik voor ontvangst op de leverings-
bon die ik heb doorgefaxt. De factuur zelf wordt niet opgemaakt op de dag van de leve-
ring. De datum van de factuur is de leveringsdatum".

In de voornoemde conclusie verwees de eiseres dus - door ze te bevestigen - naar die 
uitleg van de heer W. over de leveringsdatum (" hoewel de inspecteur (...) van oordeel is 
(...) dat de datum van de verzendnota foutief is omdat de heer W. verklaard heeft dat [de 
eiseres] de cheque steeds uitschreef vóór de facturatie (en dat de factuurdatum in werke-
lijkheid overeenstemde met de leveringsdatum)". 

Het arrest dat beslist dat "de verschillende actoren in deze zaak het trouwens oneens 
zijn over dat punt aangezien de heer W. bevestigd heeft dat hij de cheque bij de klant ging 
halen en dat hij op de doorgefaxte leveringsbon voor ontvangst tekende, dat de factuur 
zelf niet werd opgemaakt op de dag van de levering, ook al verklaarde hij dat de datum 
van de factuur de leveringsdatum was", en dat "de [eiseres] de verklaringen van de heer 
W. betwist", miskent bijgevolg de bewijskracht van de conclusie van de eiseres (die in 
feite, op dat punt, helemaal niet strijdig was met de verklaringen van de heer W. (schen-
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Vierde onderdeel
In haar conclusie voerde de eiseres het volgende aan:
"Er bestaat nochtans geen enkele prijsreglementering voor gsm's zodat de [eisers] geen 

weet had van de 'officiële' prijzen waarnaar de administratie verwijst.
De documenten die de administratie overlegt om aan te tonen dat de prijzen van de aan-

gekochte gsm's systematisch onder de laagste prijzen van de markt lagen, zijn irrelevant 
wat [de eiseres] betreft.

Aldus, bijvoorbeeld, m.b.t. Ericsson:
- slechts een enkel model dat wordt vermeld in de brief van Ericsson van 22 mei 1998 

werd door M and D verkocht (en dit slechts vier maal, op meer dan 140 facturen);
- de prijs bedroeg 17.600 frank terwijl de door Ericsson vermelde 'MDP' 15.850 frank 

kostte (en de 'RDP' 17.200 frank);
M.b.t. Nokia:
- de laagst mogelijke prijs voor het model 8110, bedraagt 13.958 frank terwijl M and D 

het heeft verkocht voor 16.320 frank of 15.800 frank;
- het model 6110 werd nooit aan [de eiseres] verkocht;
M.b.t. Panasonic:
- de prijs die [de eiseres] heeft betaald is inderdaad lager dan de door Panasonic ver-

melde prijzen, maar betreft slechts zes facturen op meer dan honderd veertig ...
De administratie toont hoe dan ook geenszins aan dat [de eiseres] op de hoogte zou zijn 

geweest van die 'marktprijzen', en met reden, daar de gsm-markt in werkelijkheid nooit 
'officiële prijzen' heeft gekend".

Door, in puur principiële bewoordingen, te beslissen dat " uit de objectieve dossierge-
gevens blijkt dat [de eiseres] niet in ernst kon beweren dat zij in het raam van haar aanko-
pen van merk-gsm's niet wist dat de prijzen exclusief btw die op de door de heer W. opge-
maakte facturen als verkoopprijs vermeld stonden, abnormaal laag waren, aangezien ze 
lager waren dan de door de heer W. betaalde aankoopprijs en lager dan de door de fabri-
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kanten van merk-gsm's aanbevolen officiële prijzen", antwoordt het arrest niet op die con-
clusie van de eiseres en anwoordt het op geen enkel van de omstandige middelen die daar-
in, in concreto, worden uiteengezet. Een dergelijke principiële motivering beantwoordt 
geenszins aan de normen voor de motivering van een rechterlijke beslissing (schending 
van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 51, §1, 1°, en 51bis, §1, 3°, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het 

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij de wet van 28 de-
cember 1992.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist als volgt:
"De administratie heeft bewezen dat het bedrag van de belasting over de toegevoegde 

waarde dat op de facturen vermeld stond, fictief was. Zij maakte in werkelijkheid deel uit 
van de belastbare grondslag en in werkelijkheid werd nooit enige btw in rekening ge-
bracht of betaald.

Eveneens terecht werd de [eiseres], overeenkomstig artikel 51bis, §1, 3°, van het Wet-
boek op de belasting over de toegevoegde waarde, geacht hoofdelijk gehouden te zijn tot 
betaling van de onbetaald gebleven belasting op die facturen, gelet op de fictieve aard van 
de btw die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M and D op die 
facturen vermeld was".

Grieven
Eerste onderdeel
In haar conclusie voerde de eiseres het volgende aan:
"De omstandigheid dat, desgevallend, M and D geoordeeld had dat het voor haar niet 

om btw ging (aangezien zij nooit van plan was ze [aan de verweerder] terug te storten en 
dat zij, van meet af aan, moest weten dat het om een deel van de verkoopprijs ging), houdt 
uiteraard niet in dat het in werkelijkheid niet om btw gaat.

Er zijn immers geen ernstige redenen om staande de houden dat het effectief niet om 
btw zou gaan, omdat een btw-fraudeur meent dat een bedrag dat hij als btw factureert (en 
dat hij zijn medecontractant vraagt hem te betalen) geen btw is (omdat hij niet van plan is 
ze aan de Schatkist door te storten)".

Het arrest beantwoordt die conclusie niet (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Artikel 51bis, §1, 3°, bepaalt dat "de medecontractant van de schuldenaar van de belas-

ting (...) krachtens artikel 51, §1, 1°, eveneens met deze tegenover de Staat hoofdelijk ge-
houden is tot voldoening van de belasting wanneer de factuur of het als zodanig geldend 
stuk het bedrag van de op de handeling verschuldigde belasting niet of onjuist vermeldt".

In deze zaak heeft het hof van beroep niet vastgesteld dat "de factuur of het als zodanig 
geldend stuk het bedrag van de op de handeling verschuldigde belasting niet of onjuist 
vermeldt" maar het heeft geoordeeld dat de op de facturen vermelde btw - in werkelijk-
heid - geen btw is, en dat het - in werkelijkheid - om "een gedeelte van de belastbare 
grondslag gaat".

Het geval van fictieve btw (d.w.z. van een belasting - die kennelijk op de factuur ver-
meld is - maar - in werkelijkheid - niet overeenstemt met een echte btw) wordt niet ver-
meld in voornoemd artikel 51bis, §1, 3°, van het Wetboek op de belasting over de toege-
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voegde waarde.
Het arrest heeft dus niet naar recht kunnen beslissen die bepaling op de eiseres toe te 

passen "gelet op de fictieve aard van de btw die [...] op die facturen vermeld was (schen-
ding van artikelen 51, §1, 1°, en 51bis, §1, 3°, van het Wetboek op de belasting over de 
toegevoegde waarde).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 70, §1, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek op de belas-

ting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij de wet van 28 december 1992;
- koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de fis-

cale geldboeten en inzonderheid artikel 1, tweede lid, van dat besluit.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist eerst als volgt:
"Uit de objectieve dossiergegevens blijkt dat [de eiseres] (...) niet in ernst kon beweren 

dat zij (...) niet wist dat de prijzen exclusief btw die op de door de heer W. opgemaakte 
facturen als verkoopprijs vermeld stonden, abnormaal laag waren, aangezien ze lager wa-
ren dan de door de heer W. betaalde aankoopprijs en lager dan de door de fabrikanten van 
merk-gsm's aanbevolen officiële prijzen",

en "terecht werd de [eiseres], overeenkomstig artikel 51bis, §1, 3°, van het Wetboek op 
de belasting over de toegevoegde waarde, geacht hoofdelijk gehouden te zijn tot betaling 
van de onbetaald gebleven belasting op die facturen, gelet op de fictieve aard van de btw 
die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M and D op die factu-
ren vermeld was",

en verklaart daarna het hoger beroep niet-gegrond dat was ingesteld tegen het vonnis in 
eerste aanleg dat het bedrag van de toepasselijke boetes tot het wettelijke minimum had 
beperkt, zoals de eiseres dat immers subsidiair vorderde in haar hoofdconclusie in eerste 
aanleg.

Grieven
Artikel 70, §1, van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde luidt als 

volgt: "Voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, wordt een 
geldboete opgelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde belas-
ting".

Het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de 
proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde 
legt het bedrag van de proportionele boetes vast.

Volgens artikel 1, tweede lid, van dat koninklijk besluit is "de in de tabellen A tot J van 
de bijlage opgenomen schaal niet van toepassing ten aanzien van overtredingen begaan 
met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken".

In deze zaak had de administratie beslist dat die bepaling niet van toepassing was en 
dus het maximumbedrag van de boete behouden zoals het in beginsel is vastgelegd in 
voornoemd artikel 70, §1, van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde:

"Overwegende dat het hier gaat om overtredingen die begaan zijn met het oogmerk de 
belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken en met toepassing van 
artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling 
van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over 
de toegevoegde waarde, worden de boeten behouden op het dubbele van de verschuldigde 
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belasting".
De rechtbank van eerste aanleg had - integendeel - het bedrag van de geldboete terug-

gebracht tot het wettelijke minimum (tien pct.) zoals de eiseres subsidiair vorderde.
Door het hoger beroep van de eisers af te wijzen, bevestigt het arrest die beslissing.
De toepassing van het minimumbedrag sluit echter wettelijk het geval uit dat het zou 

gaan om "overtredingen die begaan zijn met het oogmerk de belasting te ontduiken of de 
ontduiking ervan mogelijk te maken" (voornoemd artikel 1, tweede lid, van het koninklijk 
besluit nr. 41).

Bijgevolg heeft het arrest, niet zonder zichzelf tegen te spreken, en niet zonder de arti-
kelen 70, §1, van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde en 1, tweede 
lid, van het koninklijk besluit nr. 41 te schenden,:

enerzijds, kunnen bevestigen dat de boeten tot het wettelijk minimum werden beperkt 
(hetgeen dus uitsluit dat het zou gaan om overtredingen begaan "met het oogmerk de ont-
duiking van de belasting mogelijk te maken"),

anderzijds, kunnen beslissen dat de eiseres haar recht op aftrek niet mocht uitoefenen, 
zogezegd op grond van de rechtspraak van het H.v.J. en van het Hof van Cassatie (in de 
voornoemde zaken Kittel en Recolta Recycling), aangezien uit die rechtspraak volgt dat 
het recht op aftrek wordt geweigerd aan een belastingplichtige "die wist of had moeten 
weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel is van btw-frau-
de" (Cass., 22 maart 2007).

De toepassing van die principes impliceert immers dat die belastingplichtige het Wet-
boek van de belasting over de toegevoegde waarde heeft overtreden, op zijn minst "met 
het oogmerk de ontduiking van de belasting mogelijk te maken" in de zin van voornoemd 
artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 41.

In de onderstelling bijgevolg dat het Hof het eerste onderdeel van het eerste middel zou 
verwerpen en dat er bijgevolg van uitgegaan zou moeten worden dat het arrest wel dege-
lijk beslist dat de eiseres "wist of had moeten weten dat zij deelnam aan een transactie die 
onderdeel is van btw-fraude", zou het hof van beroep niet naar recht de toepassing hebben 
kunnen bevestigen van een boete van tien pct. die immers impliceerde dat de eiseres geen 
enkele overtreding had gegaan met het oogmerk "de ontduiking van de belasting mogelijk 
te maken".

Doordat de eiseres wist - of had moeten weten - dat haar leverancier een btw-fraude 
had opgezet, maar niettemin aanspraak maakte op de aftrek van de belastingen die zoge-
zegd door die leverancier waren gefactureerd, heeft zij immers een overtreding begaan 
waardoor de ontduiking van de belasting op zijn minst mogelijk werd gemaakt.

In dat geval had artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 41 dus de toepassing 
van de reductieschaal moeten verbieden.

Door niettemin de toepassing van die reductieschaal te bevestigen, zogezegd op grond 
van de voornoemde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen en van het Hof van Cassatie, schendt het [hof van beroep] bijgevolg de artikelen 70, 
§1, van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde en 1, tweede lid, van 
het koninklijk besluit nr. 41.

Door bovendien de voornoemde tegenstrijdige redenen en beslissingen over te nemen, 
heeft het tevens zijn motiveringsplicht, zoals die volgt uit artikel 149 van de Grondwet, 
niet naar behoren vervuld.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
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Eerste en vierde onderdeel
In de arresten C. 439/04 en C. 440/04 van 6 juli 2006 heeft het Hof van Justitie 

van de Europese Gemeenschappen voor recht gezegd dat, in geval van een leve-
ring aan een belastingplichtige die niet wist en niet had kunnen weten dat de be-
trokken handeling deel uitmaakte van fraude door de verkoper, artikel 17 van de 
Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de har-
monisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting aldus moet 
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling van nationaal recht vol-
gens welke de nietigverklaring van de verkoopovereenkomst krachtens een bepa-
ling van burgerlijk recht ingevolge welke deze overeenkomst absoluut nietig is 
wegens strijdigheid met de openbare orde op grond van een ongeoorloofde oor-
zaak aan de zijde van de verkoper, leidt tot het verlies van het recht op aftrek van 
de door deze belastingplichtige voldane belasting over de toegevoegde waarde. 
Niet relevant is in dit verband, of deze nietigheid het gevolg is van btw-fraude of 
van andere fraude. Daarentegen staat het aan de nationale rechter het recht op af-
trek te weigeren indien aan de hand van objectieve elementen wordt vastgesteld 
dat de belastingplichtige wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop 
deelnam aan een transactie die onderdeel is van btw-fraude. 

Het arrest dat die uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen toepast op het geschil, stelt eerst vast dat de door de leverancier 
van de eiseres opgezette fraude bewezen was door de stukken uit het dossier en 
vermeldt  vervolgens  dat  "blijkt  uit  de  objectieve  dossiergegevens  dat  de 
[eiseres], die beroepshalve gsm's verkoopt (een risicosector), niet in ernst kon be-
weren dat zij in het raam van haar aankopen van merk-gsm's niet wist dat de prij-
zen exclusief btw die op de door de heer W. opgemaakte facturen als verkoop-
prijs vermeld stonden, abnormaal laag waren, aangezien ze lager waren dan de 
door de heer W. betaalde aankoopprijs en lager dan de door de fabrikanten van 
merk-gsm's aanbevolen officiële prijzen, zoals blijkt uit bijlage 2 bij het proces-
verbaal".

Uit die overwegingen valt af te leiden dat de eiseres volgens het hof van be-
roep moest weten dat zij deelnam aan een door haar leverancier opgezette frau-
duleuze verrichting.

Aldus motiveert het arrest regelmatig en verantwoordt het naar recht zijn be-
slissing dat de eiseres de litigieuze belastingen niet mocht aftrekken.

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Tweede en derde onderdeel
De onderdelen die,  zoals de verweerder  staande houdt,  opkomen tegen ten 

overvloede gegeven consideransen van het arrest, zijn niet ontvankelijk.
Tweede middel
Beide onderdelen 
Artikel 51bis, §1, 3°, van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde 

waarde, zoals het van toepassing is op het geschil, bepaalt dat de medecontrac-
tant van de schuldenaar van de belasting, krachtens artikel 51, §1, 1°, eveneens 
met deze tegenover de Staat hoofdelijk gehouden is tot voldoening van de belas-
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ting wanneer de factuur of het als zodanig geldend stuk het bedrag van de op de 
handeling verschuldigde belasting niet of onjuist vermeldt.

Het arrest oordeelt " dat het bewezen is dat de heer W. systematisch het ver-
schil tussen de ontvangen bedragen en de betaalde bedragen aftrok zonder dat 
enige besteding van die bedragen bleek uit  de boekhouding van de vennoot-
schap, aangezien nooit enige btw werd betaald op de valse facturen die werden 
opgemaakt voor de verkopen aan de [eiseres]" en dat "de administratie heeft be-
wezen dat het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde die op de 
facturen vermeld stond, fictief was. Zij maakte, in werkelijkheid, deel uit van de 
belastbare grondslag en in werkelijkheid werd nooit enige btw in rekening ge-
bracht of ooit betaald".

Met die overwegingen beantwoordt het arrest, door ze tegen te spreken, de 
conclusie van de eiseres zoals weergegeven in het eerste onderdeel en verant-
woordt het naar recht zijn beslissing dat, aangezien de leverancier het juiste be-
drag van de verschuldigde belasting niet op de litigieuze facturen had vermeld, 
de eiseres hoofdelijk gehouden is tot voldoening ervan.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het middel komt op tegen de beslissing van het arrest om het beroepen vonnis 

te bevestigen dat de fiscale boete tot het wettelijk minimum had herleid.
De eiseres heeft geen belang op te komen tegen een dergelijke beschikking die 

haar tot voordeel strekt zodat het middel, zoals de verweerder aanvoert, niet ont-
vankelijk is. 

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

18 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie  van de h.  Henkes,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs.  A. Rayet, 
Brussel en De Bruyn.
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ORGANEN, MENSELIJK BLOED EN MOEDERMELK VRIJGESTELD VAN B.T.W. - BEGRIP - HOF VAN 
JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - 
EUROPESE RICHTLIJN 77/388/EEG - VERVOER VAN ORGANEN EN VAN MONSTERS VAN 



Nr. 420 - 18.6.09 HOF VAN CASSATIE 1729 

MENSELIJKE OORSPRONG VOOR ZIEKENHUIZEN EN LABORATORIA - HOEDANIGHEID VAN ZELFSTANDIGE 
- LEVERING VAN MENSELIJKE ORGANEN, MENSELIJK BLOED EN MOEDERMELK VRIJGESTELD VAN 
B.T.W. - BEGRIP - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

3º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - EUROPESE RICHTLIJN 
77/388/EEG - VERVOER VAN ORGANEN EN VAN MONSTERS VAN MENSELIJKE OORSPRONG VOOR 
ZIEKENHUIZEN EN LABORATORIA - HOEDANIGHEID VAN ZELFSTANDIGE - LEVERING VAN MENSELIJKE 
ORGANEN, MENSELIJK BLOED EN MOEDERMELK VRIJGESTELD VAN B.T.W. - BEGRIP - HOF VAN 
JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º, 2° en 3° Aangezien een vraag wordt opgeworpen naar de uitlegging van artikel 13, A, 1, 
d), van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de  
harmonisatie  van  de  wetgevingen  der  Lidstaten  inzake  omzetbelasting  -  
Gemeenschappelijk  stelsel  van  belasting  over  de  toegevoegde  waarde:  uniforme 
grondslag,  dient  aan  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese  Gemeenschappen  de  
prejudiciële  vraag  te  worden  gesteld  of  een  activiteit  van  vervoer  van  organen  en 
monsters  van  menselijke  oorsprong,  als  zelfstandige  verricht  voor  ziekenhuizen  en 
laboratoria, een levering van menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk is, die  
door  voornoemd artikel  13,  A,  1,  d),  wordt  vrijgesteld  van  btw.  (Art.  44,  §2,  1°  ter, 
W.B.T.W.; Art. 13, A, 1, d, Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977)

(BELGISCHE STAAT, Minisiter van Financiën T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0013.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 oktober 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 10 en 44, inzonderheid §2, 1°, ter, van het Wetboek van de belasting over 

de toegevoegde waarde.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis wijst het arrest verweersters vordering toe tot 

vernietiging van twee dwangbevelen inzake belasting over de toegevoegde waarde die te-
gen haar zijn uitgebracht door de btw-ontvanger te Namen op 13 oktober 2004 (gewaar-
merkt en uitvoerbaar verklaard op 16 oktober 2004) en op 7 februari 2005 (gewaarmerkt 
en uitvoerbaar verklaard op 14 februari 2005), en beveelt die teruggave van de belastingen 
die onterecht zouden zijn geïnd ter uitvoering van de dwangbevelen, nadat het eerst erop 
heeft gewezen dat de verweerster "een activiteit van vervoer van monsters van menselijke 
oorsprong voor verschillende ziekenhuizen en laboratoria verricht", en zulks om de onder-
staande redenen:

"Het wordt niet betwist dat (de verweerster) prestaties verricht van vervoer van organen 
en monsters van menselijke oorsprong voor ziekenhuizen en laboratoria, als zelfstandige 
en zonder verhouding van ondergeschiktheid in de zin van het sociaal recht (...).

Het geschil heeft betrekking op de vraag of (verweersters) activiteit van vervoer van or-
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ganen en monsters van menselijke oorsprong al dan niet van btw is vrijgesteld.
Artikel 13, A, 1°, d), van de zesde richtlijn bepaalt dat als 'vrijstellingen ten gunste van 

bepaalde activiteiten van algemeen belang' de Lidstaten 'de levering van menselijke orga-
nen, menselijk bloed en moedermelk' vrijstellen.

Die vrijstelling wordt overgenomen in artikel 44, §2, 1°, ter, van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde.

Organen en monsters van menselijke oorsprong vallen buiten de handel en de activiteit 
van algemeen belang waarop die bepalingen doelen m.b.t. organen, menselijk bloed en 
moedermelk bestaat niet in de levering daarvan in de zin van de levering van goederen zo-
als die is omschreven in artikel 10 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, maar in de levering, verbonden met de activiteit die erin bestaat daadwerkelijk 
een goed te leveren, waarmee de vervoersprestaties die (de verweerster) verricht, overeen-
stemmen.

Zo is ook de activiteit van vervoer van organen en monsters van menselijke oorsprong 
die door (de verweerster) wordt uitgeoefend als zodanig vrijgesteld met toepassing van ar-
tikel 44, §2, 1°, ter, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde".

Grieven
Luidens artikel 6 van de richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffen-

de de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeen-
schappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (en, 
thans, artikel 14, §1, van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad en van het Parlement van 
28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toe-
gevoegde waarde), wordt "als 'levering van goederen' (...) beschouwd, de overdracht of 
overgang van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken". 
Die omschrijving is overgenomen in artikel 10, §1, eerste lid, van het Wetboek van de be-
lasting over de toegevoegde waarde.

Onder "levering" moet dus worden verstaan iedere verrichting van overdracht of over-
gang van een lichamelijke zaak door een partij aan een andere partij die voortaan gerech-
tigd is er als eigenaar of in de hoedanigheid van eigenaar over te beschikken.

Luidens artikel 13, A, I, d), van de richtlijn 77/388/EEG (thans artikel 132, §1, d), van 
de richtlijn 2006/112/EG) is "de levering van menselijke organen,  menselijk bloed en 
moedermelk" van de belasting vrijgesteld. Die vrijstelling wordt in identieke bewoordin-
gen overgenomen in artikel 44, §2, 1°, ter, van het Wetboek van de belasting over de toe-
gevoegde waarde.

Het arrest stelt echter vast dat de litigieuze, door de verweerster uitgevoerde activiteit, 
niet bestaat in de "levering" van menselijke organen in de zin van de aangehaalde artike-
len van de richtlijnen en van artikel 10, §1, eerste lid, van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde: het gaat om een activiteit van "vervoer van organen en mon-
sters van menselijke oorsprong".

Verweersters activiteit is dus niet met toepassing van artikel 10, §1, eerste lid, van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde aan de belasting over de toege-
voegde waarde onderworpen maar wel met toepassing van andere teksten van dat wetboek 
(de artikelen 18 en volgende waarin de "leveringen van diensten" aan de belasting worden 
onderworpen.

Hieruit volgt dat de verweerster niet de vrijstelling geniet als bedoeld in artikel 44, §2, 
1°, ter, dat slechts betrekking heeft op de "levering" van menselijke organen, en niet op 
het vervoer ervan.

Ook al zou ervan worden uitgegaan - quod non - dat "organen en monsters van mense-
lijke oorsprong buiten de handel vallen", zoals het arrest vermeldt, dan nog kan op grond 
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van die omstandigheid, in se, de levering en het vervoer van dergelijke organen niet van 
de belasting worden vrijgesteld. Indien de levering daarvan is vrijgesteld, dan is het met 
toepassing van een uitdrukkelijke tekst, artikel 44, §2, 1°, ter, van het wetboek. Uit die 
tekst valt af te leiden dat, indien de Europese en de Belgische wetgever het nodig hebben 
geoordeeld die vrijstelling te moeten vermelden, de reden daarvoor wel is dat de verrich-
tingen op organen en monsters van menselijke oorsprong aan de belasting onderworpen 
zijn. Aangezien het gaat om een algemene regel, is de vrijstelling enkel voor strikte uitleg-
ging vatbaar: zij doelt slechts, zoals eerder gezegd, op de "leveringen" van dergelijke or-
ganen en monsters, en niet op het vervoer ervan.

Hieruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat het vervoer van organen en van mon-
sters van menselijke oorsprong niet aan de belasting is onderworpen en dat de verweerster 
dus niet onder de btw-regeling valt, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de verweerster als zelfstandige een activiteit van ver-

voer van organen en van monsters van menselijke oorsprong voor ziekenhuizen 
en laboratoria uitoefent en oordeelt dat die activiteit vrijgesteld is van de belas-
ting over de toegevoegde waarde.

Artikel 10, §1, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoeg-
de waarde omschrijft de levering van een goed als de overdracht of de overgang 
van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken.

Artikel 44, §2, 1°, ter, van dat wetboek stelt de levering van menselijke orga-
nen, menselijk bloed en moedermelk vrij van de belasting.

De bepalingen zijn de omzetting in intern recht van de artikelen 5, 1, en 13, A, 
1, d), van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betref-
fende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - 
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme 
grondslag.

Om te beslissen dat verweersters activiteit "als zodanig is vrijgesteld met toe-
passing van artikel 44, §2, 1°, ter, van het Wetboek van de belasting over de toe-
gevoegde waarde", vermeldt  het arrest dat "de activiteit  van algemeen belang 
waarop die bepalingen doelen m.b.t. organen, menselijk bloed en moedermelk 
bestaat niet in de levering daarvan in de zin van de levering van goederen zoals 
die is omschreven in artikel 10 van het Wetboek van de belasting over de toege-
voegde waarde, maar in de levering, verbonden met de activiteit die erin bestaat 
daadwerkelijk een goed te leveren, waarmee de vervoersprestaties die [de ver-
weerster] verricht, overeenstemmen".

Aangezien een vraag wordt opgeworpen naar de uitlegging van artikel 13, A, 
1, d), van de zesde richtlijn dient aan het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschap de prejudiciële vraag te worden gesteld die in het dictum van dit ar-
rest is verwoord.

Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenscha-

pen de onderstaande prejudiciële vraag zal hebben beantwoord:
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Is een activiteit  van vervoer  van organen en monsters  van menselijke oor-
sprong, als zelfstandige verricht voor ziekenhuizen en laboratoria, een levering 
van menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk, die door artikel 13, A, 
1, d), van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betref-
fende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - 
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme 
grondslag, wordt vrijgesteld van de belasting? 

18 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie  van de h.  Henkes,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs.  T'Kint  en 
Wouters.

Nr. 421

1° KAMER - 18 juni 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN 
INKOHIERING - AANSLAGBILJET - VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING - OVERNEMING - GEVOLG

2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAPPEN - INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAGPROCEDURE - AANSLAG EN 
INKOHIERING - AANSLAGBILJET - VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING - OVERNEMING - GEVOLG

1º en 2° De beslissing van het arrest dat een aanslag nietig is wegens de inkohiering ten  
name van een onbestaande persoon, is naar recht verantwoord wanneer het arrest op  
grond van zijn vaststellingen oordeelt dat de aanslag werd ingekohierd ten name van een  
vennootschap  die,  ook  al  wordt  zij  in  het  aanslagbiljet  voorgesteld  als  zijnde  "in  
vereffening", van rechtswege had opgehouden te bestaan op de dag van de overneming, 
zonder  vereffening,  door  een andere  vennootschap,  aangezien  uit  artikel  306  W.I.B.  
1992, niet volgt dat als de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting gevestigd wordt 
op de inkomsten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft verkregen, zij  
kan worden ingekohierd ten name van een persoon die niet bestaat op het ogenblik van 
de  inkohiering  ,  en  aangezien,  krachtens  artikel  671  van  het  Wetboek  van 
Vennootschappen,  fusie  door  overneming  de  rechtshandeling  is  waarbij  het  gehele 
vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als 
gevolg van ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat1 2. (Art. 
360, W.I.B. 1992; Art. 133, eerste lid, K.B. Uitvoering W.I.B. 1992; Art. 671, Wetboek van 

1 Zie  Cass.,  22 maart  1962,  Bull.  en  Pas.,  I,  1962,  807  met  concl.  adv.-gen.  GANSHOF vAN dER 
MEERSCH.
2 In deze zaak vond de overneming plaats op 20 december 1993 onder vigueur van de wet van 29 
juni 1933 die in de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen nieuwe bepalingen heeft 
ingevoegd m.b.t. de fusies van vennootschappen. Krachtens art. 174/1 van de gecoördineerde wetten, 
thans art. 671 van het Wetboek van vennootschappen, is fusie door overneming de rechtshandeling 
waarbij  het  gehele  vermogen  van  één  of  meer  vennootschappen,  zowel  de  rechten  als  de 
verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat. 
Krachtens art. 174/10, §2, 1°, van de gecoördineerde wetten, thans art. 682 van het Wetboek van 
Vennootschappen,  houdt  de  ontbonden  vennootschap,  ten  gevolge  van  de  overneming,  van 
rechtswege  op te  bestaan.  Wanneer  belasting verschuldigd is  op  inkomsten  van de  verkrijgende 
vennootschap,  moet  die  belasting  bijgevolg  worden  ingekohierd  ten  name  van  de  verkrijgende 
vennootschap waarnaar, ten gevolge van de overneming, het gehele vermogen, zowel de rechten als 
de verplichtingen, van de opgeslorpte vennootschap is overgegaan. Onder vigueur van de regeling 
vóór de wet van 29 juni 1993 was dit niet het geval.
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vennootschappen)

( BELGISCHE STAAT, minister van Financiën  T. EIFFAGE BENELUX nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0034.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 januari 2008 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 298, 300 en 360 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 133 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkom-

stenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt eerst het volgende vast:
" - De inkohiering van de aanslag in de vennootschapsbelasting op grond van de factu-

ren die de naamloze vennootschap Pages heeft uitgeschreven voor 1986, is gebeurd ten 
name van de 'naamloze vennootschap Van Rymenant Group, in vereffening c/o naamloze 
vennootschap Soficom MD Group, vereffenaar, Brugmannlaan 27, 1060 Sint-Gillis', met 
het nationaal nummer '4004054 09/16', eigen aan de naamloze vennootschap Van Ryme-
nant. Dit zijn de vermeldingen van het kohier waarvan [de eiser] een eensluidend afschrift 
heeft overgelegd op verzoek van het hof [van beroep]. Die vermeldingen hebben bewijs-
kracht.

- De aanslagen werden aldus ingekohierd ondanks het feit dat de naamloze vennoot-
schap Soficom de taxatieambtenaar in haar antwoord op de drie wijzigingsberichten erop 
gewezen had dat er een overneming was gebeurd. Bij akte van 20 december 1993 immers, 
dus lang vóór de litigieuze inkohieringen, werd de naamloze vennootschap Van Rymenant 
Group, voorheen Van Rymenant genaamd, die in het handelsregister van Brussel inge-
schreven was onder het nummer 80686 en met nationaal en btw-nummer 400.405.409, 
overgenomen door de naamloze vennootschap Soficom MD Group, nadien Soficom, met 
ondernemingsnummer 419.489.366",

vervolgens overweegt het als volgt:
"Hoewel ervoor werd geopteerd het aanslagbiljet, blijkens de vertaling van de Engelse 

uitdrukking 'care of', gebruikt onder de afkorting 'c/o', toe te vertrouwen aan de goede zor-
gen van de naamloze vennootschap Soficom, verandert hierdoor niets aan de identiteit van 
de ingekohierde persoon, de naamloze vennootschap Van Rymenant. Het was trouwens 
onjuist die vennootschap voor te stellen als een vennootschap in vereffening, aangezien 
zij van rechtswege, zonder enige vereffening, was opgehouden te bestaan op de dag van 
de overneming. 

- [De eiser] voert tevergeefs aan dat de verkrijgende vennootschap, ten gevolge van de 
overneming, van rechtswege de schuldenaar wordt van de belasting op de inkomsten die 
vóór de overneming verkregen zijn door de overgenomen vennootschap. Dit is immers 
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slechts zo in de gevallen waarin de belastingen regelmatig zijn ingekohierd ten name van 
laatstgenoemde, vóór de overneming. Ten hoogste verklaart die overweging het belang 
dat de naamloze vennootschap Soficom had om dit geding in te leiden.

- De gelijklopende redenering die [de eiser] voorstelt te maken voor de belasting ten 
name van overleden belastingschuldigen is irrelevant aangezien, anders dan in deze zaak, 
die valt onder het beginsel dat neergelegd is in artikel 133, eerste lid, van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 volgens het-
welk 'de aanslagen op naam van de betrokken belastingschuldigen ten kohiere worden ge-
bracht',  het geval van de nalatenschappen onder de specifieke regeling valt van artikel 
133, tweede tot vierde lid, van dat koninklijk besluit",

en beslist dat " de eerste rechter dus terecht de inkohiering van de litigieuze aanslag ten 
name van een onbestaande persoon heeft vastgesteld, wat de vernietiging van die aanslag 
tot gevolg heeft".

Grieven
Artikel 298, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 luidt als volgt: 

"Voor de belasting en voor de voorheffingen, in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, 
ten behoeve van de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomera-
ties, de federaties van gemeenten en de gemeenten, alsook voor de boeten, worden de ko-
hieren opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de leidinggevende ambtenaar van de ad-
ministratie bevoegd voor de vestiging van de belasting of door de door hem gedelegeerde 
ambtenaar".

Artikel 300 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 luidt als volgt: "De 
Koning regelt: 1° de wijze waarop men dient te handelen voor (...) de opmaking en de 
kennisgeving der kohieren, (...)" en Deze heeft in artikel 133 van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaald dat: "de aanslagen 
op naam van de betrokken belastingschuldigen ten kohiere worden gebracht".

Noch artikel 133 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992, noch enige andere wettelijke bepaling preciseert hetgeen inzon-
derheid onder de bewoordingen "betrokken belastingschuldigen" moet worden verstaan.

In dat verband wijzen we erop dat artikel 360, eerste lid, van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992 bepaalt  dat  "de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting 
wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft 
verkregen", met dien verstande dat de belastingschuld definitief ontstaat op het tijdstip 
van afsluiting van het tijdperk waarin de inkomsten die de belastbare grondslag vormen, 
zijn verkregen, en dat, in deze zaak, die schuld op 31 december 1986 ten laste van de 
naamloze vennootschap Van Rymenant Group is ontstaan, vóór haar overneming op 20 
december 1993 door de naamloze vennootschap Soficom MD Group, nadien Soficom.

De belastingplichtige, die de inkomsten heeft verkregen waarop een belasting is ver-
schuldigd in de zin van artikel 360, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992, - namelijk de belastingplichtige bij wie de belastingschuld definitief is ontstaan 
in de zin van de voornoemde bepaling - vertoont de hoedanigheid van "betrokken belas-
tingschuldige" zoals zonder verdere precisering wordt bedoeld in artikel 133 van het ko-
ninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zodat 
de aanslag wettig is ingekohierd ten name van die belastingplichtige en de wettigheid van 
die inkohiering geenszins wordt aangetast door het feit dat die belastingplichtige, overeen-
komstig artikel 682, 1°, van het Wetboek van vennootschappen, ten gevolge van de over-
neming, had opgehouden te bestaan toen het kohier werd opgemaakt.

Door aldus uitspraak te doen, schendt het bestreden arrest bijgevolg de in het middel 
aangewezen bepalingen.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
In zoverre het middel opkomt tegen de schending van de artikelen 298, §1, en 

300 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zonder te preciseren 
waarin die schending bestaat, is het middel, zoals de verweerster voorhoudt, niet-
ontvankelijk.

Artikel 133, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uit-
voering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat de aan-
slagen op naam van de betrokken belastingschuldigen ten kohiere worden ge-
bracht.

Ook al wordt, overeenkomstig artikel 360 van dat wetboek, de voor een aan-
slagjaar  verschuldigde  belasting gevestigd op  de inkomsten  die  de  belasting-
plichtige in het belastbare tijdperk heeft verkregen, volgt uit die bepaling niet dat 
de belasting kan worden ingekohierd ten name van een persoon die niet bestaat 
op het ogenblik van de inkohiering.

Krachtens artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen fusie door over-
neming de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer ven-
nootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding 
zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat tegen uitreiking van 
aandelen in de verkrijgende vennootschap aan hun vennoten, eventueel met een 
opleg tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan hun 
vennoten, eventueel met een opleg.

Volgens artikel 682, eerste lid, 1°, van dat wetboek houdt de ontbonden ven-
nootschap, ten gevolge van de overneming, van rechtswege op te bestaan.

Het arrest stelt vast dat de litigieuze inkohiering betrekking heeft op een aan-
slag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1987 voor het bedrag van 
de facturen die in 1986 werden gericht aan de vennootschap Van Rymenant, na-
dien  Van Rymenant  Group genaamd,  dat  laatstgenoemde werd  overgenomen 
door de verweerster bij akte van 20 december 1993 en dat de voornoemde aan-
slag na die overneming werd ingekohierd ten name van de "naamloze vennoot-
schap Van Rymenant Group, in vereffening, c/o [de verweerster], vereffenaar".

Het arrest dat overweegt dat de aanslag aldus werd ingekohierd ten name van 
de naamloze vennootschap Van Rymenant Group, dat die vennootschap, ook al 
wordt zij in het aanslagbiljet voorgesteld als zijnde "in vereffening", van rechts-
wege had opgehouden te bestaan op de dag van de overneming, zonder vereffe-
ning, en dat de aanslag, wegens de inkohiering ervan ten name van een onbe-
staande persoon, nietig is, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

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

18 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 422

1° KAMER - 19 juni 2009

1º KOOP - INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE ZAKEN - CONTRACTUELE TEKORTKOMING - 
AANSPRAKELIJKHEID - UITSLUITING - VERHINDERING - BEGRIP - GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN - 
GEVOLG - HERONDERHANDELING

2º OVEREENKOMST — INTERNATIONAAL RECHT - INTERNATIONALE KOOP VAN 
ROERENDE ZAKEN - CONTRACTUELE TEKORTKOMING - AANSPRAKELIJKHEID - UITSLUITING - 
VERHINDERING - BEGRIP - GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN - GEVOLG - HERONDERHANDELING

3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE ZAKEN - 
CONTRACTUELE TEKORTKOMING - AANSPRAKELIJKHEID - UITSLUITING - VERHINDERING - BEGRIP - 
GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN - GEVOLG - HERONDERHANDELING

1º, 2° en 3° Inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken kunnen  
gewijzigde  omstandigheden  die  niet  redelijkerwijze  voorzienbaar  waren  bij  de  
contractssluiting en die onmiskenbaar van aard zijn om de last van de uitvoering van de 
overeenkomst te verzwaren, onder omstandigheden, een verhindering buiten haar macht  
uitmaken waardoor een partij niet aansprakelijk is voor haar tekortkoming in de nakoming 
van  een  van  haar  verplichtingen;  de  contractpartij  die  een  beroep  doet  op  zulke 
gewijzigde omstandigheden waardoor  het  contractuele  evenwicht  fundamenteel  wordt  
verstoord is ook gerechtigd om de heronderhandeling van de overeenkomst te vorderen. 
(Art. 79, eerste lid, Verdr. van Wenen 11 april 1980)

(SCAFOM INTERNATIONAL B.V., vennootschap naar Nederlands recht T. LORRAINE TUBES S.A.S., vennootschap 
naar Frans recht)

ARREST

(AR C.07.0289.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 29 juni 2006 en 15 februari 

2007 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit de bestreden arresten blijkt het volgende:
- de eiseres sloot met de SA Exma, rechtsvoorganger van de verweerster (ver-

koper), een aantal koopovereenkomsten betreffende de levering van stalen bui-
zen.

- nadat deze overeenkomsten waren gesloten, is de prijs van het staal onvoor-
zienbaar gestegen met 70 pct.

- in de overeenkomsten was geen clausule van prijsaanpassing bedongen.
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III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 4, 7.1 en 2, 23, 29.1, 53 tot en met 60, 71 en 79 van het Verdrag van 11 

april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan 
te Wenen op 11 april 1980 en goedgekeurd bij wet van 4 september 1996.

Aangevochten beslissingen
Na in het bestreden tussenarrest van 29 juni 2006 reeds geoordeeld te hebben dat de 

eerste rechter de feitelijke situatie, waarin Exma was terechtgekomen en de gevolgen die 
zij daaraan wenst te geven, terecht had omschreven als een toepassing van de imprevisie-
leer en dat de CISG de toestand die omschreven werd met de imprevisieleer niet regelt, 
doch onterecht de toepassing van een prijsherziening op grond van de zogenaamde impre-
visieleer had uitgesloten op grond van de loutere vaststelling dat dit niet geregeld is in het 
CISG en zonder te onderzoeken welk recht toepasselijk was krachtens de regels van inter-
nationaal privaatrecht en of dit toepasselijke recht de prijsherziening uitsloot, waarop het 
de debatten heropent teneinde partijen toe te laten standpunt in te nemen over het ter zake 
toepasselijke recht, beslist het hof van beroep bij het bestreden eindarrest van 15 februari 
2007 dat er toepassing moest worden gemaakt van het Franse recht, dat de imprevisieleer 
als autonome bron niet kent, doch wel een beroep op de goede trouw toelaat om opnieuw 
te onderhandelen en verklaart daarop eiseres' hoger beroep ongegrond en verweersters in-
cidenteel beroep deels gegrond, wijzigt binnen de perken van het hoger beroep het bestre-
den vonnis, verklaart de vorderingen van de eiseres ongegrond, verklaart eveneens binnen 
de perken van de be-roepen de tegenvordering van de verweerster gegrond en veroordeelt 
de eiseres tot betaling van 450.000 euro, te vermeerderen met de verwijlintresten aan de 
wettelijke rentevoet vanaf 11 oktober 2004 en tot de gerechtelijke intresten, en bevestigt 
het bestreden vonnis in zoverre de eiseres werd veroordeeld tot betaling van 912,46 euro, 
te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf 11 oktober 2004.

Voornoemd tussenarrest was meer bepaald op volgende overwegingen gestoeld:
"6. De eerste rechter heeft terecht de feitelijke situatie waarin (de verweerster) ingevol-

ge de prijsstijgingen is terecht gekomen en de gevolgen die zij daaraan wenst te geven (eis 
tot aanpassing van de overeengekomen prijzen) omschreven als een toepassing van de im-
previsieleer.

Het hof (van beroep) treedt de motieven van de eerste rechter ook met betrekking tot 
deze beoordeling bij.

7. De eerste rechter heeft terecht vastgesteld dat het CISG de toestand die omschreven 
wordt met de imprevisieleer niet regelt.

8. Krachtens artikel 7.2 van CISG moeten vragen betreffende onderwerpen die niet uit-
drukkelijk beslist worden door de bepalingen van het verdrag worden opgelost aan de 
hand van de algemene beginselen waarop het verdrag berust of bij ontstentenis van zoda-
nige beginselen, in overeenstemming met het krachtens de regels van internationaal pri-
vaatrecht toepasselijke recht.

9. De eerste rechter heeft niet vastgesteld dat één van de algemene beginselen waarop 
het CISG rust de uitsluiting van de imprevisieleer impliceert.

Uit de motieven die hij gebruikt om de toepassing van artikel 79 van het verdrag uit te 
sluiten in huidig geval kan het bestaan van dergelijk beginsel niet worden afgeleid.

Geen der bepalingen van het CISG lijkt de mogelijkheid voor één van de partijen om 
zich op de imprevisieleer te beroepen uit te sluiten. Integendeel merkt de eerste rechter te-
recht op dat de contractspartijen geheel in overeenstemming met het verdrag de mogelijk-
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heid hadden kunnen bedingen tot prijsaanpassingen in overeenstemming met de evolutie 
van de marktprijzen betreffende de grondstoffen waarvan de verkochte goederen (te dezen 
stalen buizen bestemd voor stellingenbouw) gemaakt werden. Dergelijk beding strijdt niet 
met de bepalingen van het verdrag of met de beginselen waarop dit steunt.

De  uitdrukkelijke  regeling  in  het  verdrag  van  bevrijdende  situaties  van  overmacht 
houdt niet in dat het verdrag de mogelijkheid van prijsherziening omwille van onvoorzie-
ne veranderde marktsituaties uitsluit. Situaties van overmacht verschillen immers essenti-
eel van situaties van onvoorziene gewijzigde marktomstandigheden zodat uit de uitdruk-
kelijke regeling in het verdrag van de overmacht niet kan afgeleid worden dat het verdrag 
de mogelijkheid tot prijsherziening op grond van de imprevisieleer uitsluit als strijdig met 
de beginselen waarop het verdrag rust.

De eerste rechter heeft  dan ook onterecht  de toepassing van een prijsherziening op 
grond van de zogenaamde imprevisieleer uitgesloten op grond van de loutere vaststelling 
dat dit niet geregeld is in het CISG en zonder te onderzoeken welk recht toepasselijk was 
krachtens de regels van internationaal privaatrecht en of dit toepasselijke recht de prijsher-
ziening uitsloot.

Weliswaar verwijst de eerste rechter op p. 11 van het vonnis naar het Belgische recht 
inzake de imprevisieleer maar vermeldt uitdrukkelijk dat dit slechts gebeurt 'ter vergelij-
king en illustratie'.

10. Partijen hebben slechts zijdelings verwezen naar nationaal recht en dit uitsluitend 
met betrekking tot de toepasselijkheid van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Over de toepasselijkheid van nationaal recht overeenkomstig artikel 7.2, CISG met be-
trekking tot de mogelijkheid van prijsherziening in het kader van de zogenaamde imprevi-
sieleer hebben partijen geen conclusies genomen.

De bepaling van het toepasselijke recht (Frans/Belgisch dan wel Nederlands recht) is 
wellicht niet onbelangrijk in het kader van de oplossing van dit geschil.

De debatten worden dan ook heropend om partijen toe te laten desbetreffend standpunt 
in te nemen".

De eerste rechter overwoog onder meer:
"Vaak wordt de uitvoering van een overeenkomst tengevolge van bepaalde omstandig-

heden enorm bemoeilijkt, zonder dat er sprake kan zijn van overmacht die de uitvoering 
onmogelijk maakt. De vraag rijst dan naar de mogelijkheid voor de partijen of de rechter 
om die overeenkomst te wijzigen (imprevisieleer). Deze materie wordt niet uitdrukkelijk 
geregeld in artikel 79 CISG, noch in een andere bepaling van het CISG. Tallon is van oor-
deel dat de uniforme toepassing van artikel 79 CISG onverenigbaar is met een toepassing 
in een verdragstaat van de leer van de gewijzigde omstandigheden. (M. Claeys, De bijzon-
dere rechtsmiddelen van partijen, in :  H. Van Houtte, J.  Erauw, P. Wautelet,  ed.,  Het 
Weens Koopverdrag, Intersentia, 1997, blz. 264, nr. 7.100)".

Het eindarrest is gestoeld op volgende overwegingen :
Na eraan herinnerd te hebben dat in het tussenarrest het hof heeft "2) vastgesteld dat het 

toepasselijke koopverdrag CISG geen regels bevatte met betrekking tot de prijsherziening 
voor onvoorziene abnormale situaties tijdens de uitvoering van de overeenkomst, 3) ge-
oordeeld dat de eventuele prijsherziening niet strijdig is met de beginselen waarop het 
verdrag steunt, 4) beslist dat het geschil overeenkomstig artikel 7.2 CISG moest worden 
opgelost aan de hand van de bepalingen van het krachtens de regels van internationaal pri-
vaatrecht toepasselijke recht, 5) de debatten heropend om partijen toe te laten standpunt in 
te nemen nopens dit toepasselijke recht" en beslist dat ter zake het Franse recht van toe-
passing was, vervolgt het hof van beroep dat:

"7. (De verweerster) erkent in conclusies dat in het Franse privaatrecht de imprevisie-



Nr. 422 - 19.6.09 HOF VAN CASSATIE 1739 

leer als autonome bron tot aanpassing van contractuele afspraken niet bestaat.
Zij beroept er zich wel op dat naar geldend Frans recht de contractspartijen in het kader 

van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst (artikel 1134 C.C.) gehouden zijn 
tot  hernegotiatie van de contractsvoorwaarden ingeval zich onvoorzienbare veranderde 
economische omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat de verdere uitvoering van de 
overeenkomst aan de geldende contractsvoorwaarden niet langer verantwoord is.

8. (De verweerster) verwijst naar de briefwisseling die tussen partijen gevoerd werd 
aangaande de gestegen staalprijzen en haar verzoek tot aanpassing van de prijs en de in dit 
kader door haar gedane voorstellen. Volgens (de verweerster) heeft (de eiseres) een con-
tractuele fout begaan door deze voorstellen af te wijzen en de verdere uitvoering van de 
overeenkomsten te eisen aan de contractueel bepaalde prijs.

Zij vordert betaling van de door haar voorgestelde prijs als vergoeding voor de door 
deze contractuele fout veroorzaakte schade.

9.(De eiseres) ontkent enige contractuele fout te hebben begaan en verwijst naar 1) de 
vergadering die tussen de partijen plaats had op 24 maart 2004 en 2) het feit dat een deel 
van de te leveren producten zich reeds in stock bevonden.

10. De omstandigheid dat (de verweerster) reeds een deel van de te leveren goederen 
had aangekocht en in voorraad had op het ogenblik dat de prijsstijging zich ten volle ma-
nifesteerde, kan slechts ten dele door (de eiseres) worden ingeroepen als verantwoording 
van de weigering tot prijsherziening. De economische realiteit en goed handelaarschap 
vereisen immers dat rekening wordt gehouden met de geldende marktprijzen aangezien 
het aan deze prijzen is dat de handelaar zijn voorraad zal moeten aanvullen. De betaalde 
inkoopprijs is slechts één factor voor de bepaling van de verkoopprijs.

11. Uit de overgelegde stukken blijkt dat vanaf 18 maart 2004 (de verweerster) (de ei-
seres) gewezen heeft op de plotse en onvoorzienbare stijging van de staalprijzen 'waar-
door zij gedwongen werd de prijzen te herzien'. Aan deze fax voegde zij de prijslijsten toe 
'voor leveringen voor de periode van 1 tot 30 april 2004'.

In de volgende fax, daterend van 23 maart 2004, verwijst (de verweerster) naar een te-
lefonisch onderhoud en geeft per bestelling de nieuwe prijs op. Zij vraagt het akkoord van 
(de eiseres) met de nieuwe prijzen en voegt eraan toe in ontkennend geval de bestelling in 
kwestie te zullen afboeken.

Vervolgens heeft er een vergadering plaats gehad tussen partijen waarnaar verwezen 
wordt in de brief van (de verweerster) dd. 25 maart 2004. Daarin worden nogmaals de on-
voorzienbare prijsstijgingen op de staalmarkt te berde gebracht en herhaalt (de verweer-
ster) de noodzaak om tot prijsherziening over te gaan voor de leveringen in april 2004 
volgens een bijgevoegde prijslijst.

12. Het staat vast dat geen akkoord tussen partijen werd bereikt om reden dat (de eise-
res) elke prijsherziening heeft afgewezen. Dit wordt bevestigd in de brief van de raadsman 
van (de eiseres) dd. 29 maart 2004 waarin wordt aangemaand de overeenkomst uit te voe-
ren zoals die werd afgesloten met de daaraan verbonden dreiging te zullen dagvaarden 
voor de kortgedingrechter ten einde de gedwongen uitvoering van de overeenkomst af te 
dwingen.

Deze kortgedingprocedure werd ook gevoerd.
(De verweerster) werd bij beschikking van 27 april 2004 veroordeeld tot verdere leve-

ringen tegen betaling van de overeengekomen prijs en tegen consignatie van de helft van 
de gevraagde meerprijs.

13. Uit het voorwerp van de vordering van (de eiseres) volgt dat haar houding ten over-
staan van de prijsherziening onveranderd is gebleven.
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14.  Volgens  geldend  Frans  recht  vereist  de  goede trouw waarmee  overeenkomsten 
moeten worden uitgevoerd de verplichting in hoofde van de medecontractant tot heron-
derhandeling van de contractsvoorwaarden in bepaalde gevallen.

Dit is onder meer het geval indien na de contractssluiting zich onvoorzienbare omstan-
digheden voordoen die een ernstig onevenwicht doen ontstaan tussen de wederzijdse ver-
bintenissen dermate dat de verdere uitvoering van de overeenkomst voor één van de par-
tijen buitengewoon nadelig wordt.

15. Volgens de niet weersproken toelichtingen van (de verweerster) waren de prijzen 
van HRC-staal tot 70 pct. gestegen in de periode na de contractssluiting. Deze onvoor-
zienbare prijsstijging voldoet om hogervermelde motieven aan de vereisten om de ver-
plichting tot heronderhandeling van de contractsvoorwaarden vast te stellen in hoofde van 
(de eiseres).

16. Volgens de evenmin weersproken toelichting van (de verweerster) bedroeg de voor-
gestelde prijsverhoging gemiddeld 47,99 pct.

Hoewel de hoger geciteerde brieven uitgaande van (de verweerster) formeel geen mo-
gelijkheid tot onderhandeling voorzagen (er werd slechts de keuze gelaten tussen aanvaar-
ding van de prijsherziening of de annulatie) blijkt dat een vergadering met betrekking tot 
de gestelde problematiek is gehouden in de kantoren van (de eiseres) op 24 maart 2004.

Uit het standvastig ingenomen standpunt van (de eiseres) zoals dat uit de stukken blijkt, 
volgt dat zij elke prijsherziening heeft uitgesloten (zij blijkt ook op geen enkel ogenblik 
een tegenvoorstel te hebben gedaan) en zij (de verweerster) zonder meer heeft willen hou-
den aan de naleving van de bestaande contractuele bepalingen, onderstreept door een pro-
cedure in kort geding.

Dit maakt een inbreuk uit op de goede trouw waarmee de overeenkomsten moeten wor-
den uigevoerd.

De contractuele fout in hoofde van (de eiseres) is derhalve bewezen.
17. Uit voorgaande motieven vloeit ook voort dat (de verweerster) niet foutief heeft ge-

handeld door te weigeren nog leveringen te doen zonder een redelijke aanpassing van de 
prijs. Zij heeft aan (de eiseres) de kans geboden tot hernegotiatie en het is slechts aan de 
fout van (de eiseres) te wijten dat (de verweerster) gestopt is met leveringen.

18. (De verweerster) werd verplicht verdere leveringen te doen volgens de modaliteiten 
vermeld in de beschikking in kort geding.

Zij had nochtans ondubbelzinnig te kennen gegeven dit niet meer te willen doen tenzij 
de prijs werd aangepast. Zij heeft een prijs voorgesteld tegen dewelke zij bereid was ver-
der te leveren in de maand april 2004.

Rekening houdend met de concrete marktsituaties zoals die geschetst werden was het 
voorstel van (de verweerster) niet onredelijk en een ernstige basis voor heronderhande-
ling.

Zij bewijst zodoende schade te hebben geleden. Deze schade kan niet cijfermatig juist 
worden begroot ingevolge de onzekerheid aangaande het uiteindelijk resultaat van een 
heronderhandeling.

Rekening houdend met de hiervoor uiteen gezette feitelijke elementen wordt de schade 
in billijkheid geraamd op 450.000,00 euro buiten en boven de prijs die zij reeds ontving. 
Daartoe kan het reeds in uitvoering van de beschikking in kort geding geconsigneerde be-
drag van 332.576,05 euro worden aangewend. Desgevallend dienen ook andere reeds be-
taalde bedragen in mindering te worden gebracht (waaraan (de verweerster) refereert).

19. Uit voormelde motieven volgt dat de vordering van (de eiseres) tot uitvoering van 
meerdere leveringen ongegrond is.
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Het hoger beroep is om die redenen ongegrond.
20. Om dezelfde motieven is het incidenteel beroep deels gegrond.
De vordering tot betaling van een meerprijs is gegrond voor een bedrag van 450.000,00 

euro.
Vermits het gaat om een schadevergoeding zijn hierop de intresten verschuldigd aan de 

wettelijke rentevoet vanaf 11 oktober 2004, datum waarop alle bijkomende leveringen in-
gevolge uitvoering van de beschikking in kort geding gerealiseerd waren (syntheseconclu-
sie (de verweerster) onder nr. 17) en de datum die (de verweerster) zelf vooropstelt.

21. Er is geen contractuele fout aangetoond in hoofde van (de verweerster) zodat de 
vorderingen van (de eiseres) en Orion tot het bekomen van schadevergoeding ongegrond 
zijn."

Grieven
Naar luid van artikel 4 van het Verdrag van 11 april 1980 inzake internationale koop-

overeenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980 en goed-
gekeurd bij wet van 4 september 1996, regelt dit verdrag uitdrukkelijk de totstandkoming 
van  koopovereenkomsten  en  de  rechten  en  verplichtingen  van  verkoper  en  koper  die 
voortvloeien uit een zodanige overeenkomst.

In artikel 7.1 van dit verdrag wordt gepreciseerd dat bij de uitleg van dit verdrag reke-
ning dient te worden gehouden met het internationale karakter ervan en met de noodzaak 
eenvormigheid in de toepassing ervan en naleving van de goede trouw in de internationale 
handel te bevorderen.

Artikel 7.2 stelt voorts dat vragen betreffende de door dit verdrag geregelde onderwer-
pen, die hierin niet uitdrukkelijk zijn beslist, worden opgelost aan de hand van de algeme-
ne beginselen waarop dit verdrag berust, of bij ontstentenis van zodanige beginselen, in 
overeenstemming met het krachtens de regels van internationaal privaatrecht toepasselijke 
recht.

Uit deze bepalingen volgt duidelijk dat het de betrachting van de auteurs van het ver-
drag van Wenen was om tot een eenvormige regeling te komen aangaande de totstandko-
ming van de door het verdrag geviseerde koopovereenkomsten en de rechten en verplich-
tingen van koper en verkoper, voortvloeiend uit een dergelijke overeenkomst, hetgeen im-
pliceert dat voorrang moet worden gegeven aan een uitlegging die deze eenvormigheid in 
de hand werkt.

Blijkens artikel 23 van het Verdrag van Wenen komt een overeenkomst tot stand op het 
tijdstip waarop een aanvaarding van een aanbod van kracht wordt in overeenstemming 
met het bepaalde in dit verdrag.

Vanaf voornoemd ogenblik is ieder der partijen gehouden tot uitvoering van hetgeen 
tussen hen werd overeengekomen, zonder dat de ene partij vermag aan de andere partij 
eenzijdig een wijziging van de contractvoorwaarden op te leggen. Dat volgt a contrario uit 
artikel 29.1 van het Weens Koopverdrag, dat uitdrukkelijk bepaalt dat een overeenkomst 
kan worden gewijzigd of beëindigd door de enkele wilsovereenstemming tussen de partij-
en en houdt de bevestiging in van de regel dat de overeenkomst partijen tot wet strekt.

Aldus volgt uit het verdrag dat de koper als verplichting heeft de betaling van de koop-
prijs (artikelen 53 tot en met 59 van het verdrag) en de in ontvangstneming van de zaken 
(artikelen 53 en 60).

Met betrekking tot de prijs wordt aldus in artikel 55 van het verdrag uitdrukkelijk be-
paald dat wanneer de koop rechtsgeldig is gesloten zonder dat de overeenkomst uitdruk-
kelijk of stilzwijgend de prijs bepaalt of in de wijze van bepaling daarvan voorziet, de par-
tijen geacht worden, tenzij het tegendeel blijkt, zich stilzwijgend te hebben gehouden aan 
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de prijs die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor zodanige onder vergelijk-
bare omstandigheden verkochte zaken gewoonlijk wordt bedongen in de betrokken bran-
che.

Deze bepaling bevestigt dat de prijs deze is bepaald of geldend op het tijdstip van het 
sluiten van de overeenkomst. Er kan van de koper niet worden geëist om tot hernegotiatie 
van de prijs over te gaan, noch om een herziening van de prijs te aanvaarden.

Het verdrag bepaalt voorts de omstandigheden waarin een partij niet kan worden ver-
weten aan haar verplichtingen te zijn tekortgekomen.

Aldus blijkt uit artikel 71.1 van het Weens Koopverdrag dat een partij de nakoming van 
haar  verplichtingen enkel mag opschorten,  indien na het  sluiten van de overeenkomst 
blijkt dat de andere partij een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet zal nakomen ten 
gevolge van:

a) een ernstig tekortschieten van haar vermogen dat deel van haar verplichtingen na te 
komen of van haar kredietwaardigheid,

b) haar gedrag bij de voorbereiding van de nakoming van de ingevolge de overeen-
komst op haar rustende verplichtingen dan wel bij de nakoming.

Uit artikel 79.1 van het Weens Koopverdrag blijkt dat een partij niet aansprakelijk is 
voor een tekortkoming in de nakoming van een van haar verplichtingen indien zij aan-
toont dat de tekortkoming werd veroorzaakt door een verhindering die buiten haar macht 
lag en dat van haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij bij het sluiten van de 
overeenkomst met die verhindering rekening zou hebben gehouden of dat zij deze of de 
gevolgen ervan zou hebben vermeden of te boven zou zijn gekomen.

In artikel 79.2 wordt voorts bepaald dat indien de tekortkoming van de partij te wijten 
is aan een tekortkoming van een derde die door haar is belast met de uitvoering van de ge-
hele overeenkomst of een gedeelte hiervan, die partij slechts van haar aansprakelijkheid 
wordt bevrijd indien zij krachtens artikel 79.1 hiervan wordt bevrijd en de derde bevrijd 
zou zijn indien het bepaalde in dat lid op hem van toepassing zou zijn.

In artikel 79.3 wordt gepreciseerd dat de bevrijding slechts geldt voor het tijdvak gedu-
rende hetwelk de vermindering bestaat.

A contrario volgt uit deze bepaling, die op restrictieve wijze de bevrijdingsgronden pre-
ciseert, dat andere gronden, zoals de imprevisieleer of de weigering van de wederpartij 
om een wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen contractvoorwaarden te aan-
vaarden omwille van gewijzigde omstandigheden, door het verdrag worden uitgesloten.

De eenvormige regeling, die blijkens artikel 7.1, door het verdrag werd nagestreefd, 
verzet er zich bovendien tegen dat hiervan bij wege van het nationale recht zou worden 
afgeweken.

Een partij zal derhalve slechts dan haar verbintenissen op niet foutieve wijze niet nako-
men wanneer, hetzij de wederpartij zich zelf schuldig maakt aan de niet-nakoming van 
een wezenlijk deel van haar verplichtingen, zoals deze uit het verdrag volgen, hetzij zij-
zelf zich kan beroepen op een bevrijdingsgrond, zoals omschreven in artikel 79 van het 
verdrag.

Besluit
Waar het hof van beroep in het bestreden tussenarrest oordeelt dat geen der bepalingen 

van het Weens Koopverdrag de mogelijkheid voor één van de partijen om zich op de imp-
revisieleer te beroepen lijkt uit te sluiten, met dien verstande dat ter zake bij toepassing 
van artikel 7.2 CISG toepassing dient te worden gemaakt van het nationale recht dat op de 
overeenkomst van toepassing is, en in het eindarrest stelt dat de eiseres bij toepassing van 
het Franse recht, dat te dezen van toepassing was op de overeenkomst, tot hernegotiatie 
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van de contractvoorwaarden kon worden verplicht ingeval zich onvoorzienbare verander-
de economische omstandigheden voordeden die ertoe leidden dat de verdere uitvoering 
van de overeenkomst aan de geldende contractvoorwaarden niet langer was verantwoord 
en aldus het nationale recht laat primeren op het verdrag, doet het hof van beroep uit-
spraak in miskenning van artikel 7.1 van het Weens Koopverdrag, waaruit volgt dat bij de 
uitlegging van het verdrag de nadruk ligt op de eenvormigheid en derhalve op het interna-
tionale karakter van het verdrag, met dien verstande dat er slechts een beroep op het natio-
nale recht kan worden gedaan betreffende vragen die niet uitdrukkelijk zijn geregeld bij 
het verdrag (schending van artikel 7.1 en 2, van het Verdrag van 11 april 1980 inzake in-
ternationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken,  gedaan te Wenen op 11 
april 1980 en goedgekeurd bij wet van 4 september 1996), miskent het de verbindende 
kracht van de koopovereenkomst die na de totstandkoming enkel nog met instemming van 
beide partijen kan worden gewijzigd (schending van artikelen 4, 7.1, 23, 29.1 en 55, van 
voornoemd verdrag), doet het uitspraak in miskenning van de verplichtingen van de koper 
zoals die worden bepaald door het Weens Koopverdrag (schending van artikelen 4, 53 tot 
en met 60, van voornoemd verdrag) en vermocht het niet wettig te beslissen dat het ver-
drag zich niet verzet tegen de toepassing van de imprevisieleer dan wel tegen een ver-
plichting tot hernegotiatie van de eerder bedongen prijs, zijnde een verkapte toepassing 
van voornoemde imprevisieleer, nu het hof van beroep de weigering om op het aanbod tot 
prijsherziening in te gaan zonder meer interpreteert als een contractuele fout in hoofde 
van de eiseres die de wederpartij machtigde haar eigen verplichtingen niet meer na te ko-
men en haar recht gaf op een schadevergoeding die rekening hield met een aanpassing van 
de oorspronkelijk overeengekomen prijs (schending van artikelen 7.1, 71 en 79, van dat-
zelfde verdrag), en kon derhalve niet wettig besluiten tot de toepasselijkheid terzake van 
het nationale recht (schending van artikel 7.2 van voornoemd verdrag). Ten slotte ver-
mocht het hof van beroep op grond van de gedane vaststellingen, waaruit niet blijkt dat de 
eiseres aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen zou zijn tekortgekomen, niet wettig 
beslissen dat de verweerster niet foutief had gehandeld door te weigeren nog leveringen te 
doen zonder een redelijke aanpassing van de prijs (schending van artikel 71.1 van voor-
noemd verdrag).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 79, eerste lid, van het Verdrag der Verenigde Naties van 

11 april  1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken, opgemaakt te Wenen, is een partij niet aansprakelijk voor een tekortko-
ming in de nakoming van een van haar verplichtingen, indien zij aantoont dat de 
tekortkoming werd veroorzaakt door een verhindering die buiten haar macht lag 
en dat van haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij bij het sluiten 
van de overeenkomst met die verhindering rekening zou hebben gehouden of dat 
zij deze of de gevolgen ervan zou hebben vermeden of te boven zou zijn geko-
men.

Gewijzigde omstandigheden die niet redelijkerwijze voorzienbaar waren bij de 
contractssluiting en die onmiskenbaar van aard zijn om de last van de uitvoering 
van de overeenkomst op onevenredige wijze te verzwaren, kunnen, onder om-
standigheden, een verhindering uitmaken in de zin van deze verdragsbepaling.

2. Artikel 7.1) bepaalt dat voor de uitleg van dit Verdrag rekening dient te 
worden gehouden met het internationale karakter ervan en met de noodzaak een-
vormigheid in de toepassing ervan en naleving van de goede trouw in de interna-
tionale handel te bevorderen.



1744 HOF VAN CASSATIE 19.6.09 - Nr. 422 

Artikel 7.2) bepaalt dat vragen betreffende de door dit Verdrag geregelde on-
derwerpen, die hierin niet uitdrukkelijk zijn beslist, worden opgelost aan de hand 
van de algemene beginselen waarop dit Verdrag berust, of bij ontstentenis van 
zodanige beginselen, in overeenstemming met het krachtens de regels van inter-
nationaal privaatrecht toepasselijke recht. 

Voor een eenvormige invulling van de leemten moet aldus aansluiting worden 
gezocht bij de algemene beginselen die het recht van de internationale handel be-
heersen.

Krachtens deze beginselen, zoals onder meer neergelegd in de Unidroit Princi-
ples of International Commercial Contracts, is de contractpartij die een beroep 
doet op gewijzigde omstandigheden waardoor het contractuele evenwicht funda-
menteel wordt verstoord, zoals bedoeld in randnummer 1, ook gerechtigd om de 
heronderhandeling van de overeenkomst te vorderen.

3. Het arrest stelt vast dat:
- de eiseres met de SA Exma, rechtsvoorganger van de verweerster, een aantal 

koopovereenkomsten sloot betreffende de levering van stalen buizen;
- de prijs van het staal na de contractsluiting onvoorzienbaar gestegen is met 

70 pct;
- in de overeenkomsten geen clausule van prijsaanpassing was bedongen.
De appelrechters oordelen dat deze onvoorziene prijsstijgingen een ernstig on-

evenwicht deden ontstaan waardoor de verdere uitvoering van de overeenkomst 
aan onveranderde voorwaarden voor de verweerster buitengewoon nadelig is ge-
worden.

4. Het arrest vermocht op grond van zijn vaststellingen, zonder schending van 
de in het middel aangewezen wetsbepalingen, te beslissen dat op de eiseres de 
verplichting rust tot de heronderhandeling van de contractsvoorwaarden.

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

19 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:  
mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten:  mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 423

1° KAMER - 19 juni 2009

1º BEZIT - ROERENDE GOEDEREN - BEZIT TE GOEDER TROUW - EIGENDOMSRECHT - DEUGDELIJK 
BEZIT - BEGRIP
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2º EIGENDOM - ROERENDE GOEDEREN - BEZIT TE GOEDER TROUW - EIGENDOMSRECHT - 
VOORWAARDE

3º BEZIT - ROERENDE GOEDEREN - OPENBAAR BEZIT - VOORWAARDEN - HEIMELIJK KARAKTER - 
VERENIGBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

4º BEZIT - ROERENDE GOEDEREN - TEKOOPSTELLING - HEIMELIJK KARAKTER - VERENIGBAARHEID

1º en 2° Het bezit te goeder trouw van roerende goederen doet het eigendomsrecht enkel  
ontstaan wanneer het bezit deugdelijk is, dit wil zeggen een voortdurend,onafgebroken,  
ongestoord,openbaar en niet dubbelzinnig bezit als eigenaar1. (Artt. 2229 en 2279, B.W.)

3º Opdat er sprake is van een openbaar bezit in de zin van de artikelen 2229 en 2279 van  
het  Burgerlijk  Wetboek  is  vereist  dat,  al  wie  er  belang  bij  heeft,  het  bezit  of  de  
bezitsdaden  kan  zien  en  vaststellen,  en,  desgevallend,  de  nodige  maatregelen  kan  
treffen om zich tegen de verjaring te verzetten; het feit dat het bezit openbaar is voor 
sommigen,  sluit  evenwel  niet  uit  dat  het  bezit  ten opzichte van andere personen die 
belang hebben het  bezit  of  de  bezitsdaden te  zien  en  vast  te  stellen,  een heimelijk  
karakter heeft; het komt de feitenrechter toe in feite te beoordelen of zulks het geval is.  
(Artt. 2229 en 2279, B.W.)

4º De vaststelling dat het bezit van een voorwerp uiteindelijk bekend werd door het te koop  
aan te bieden, sluit niet uit dat dit bezit ten aanzien van de partij die het terugvordert  
heimelijk bleef. (Artt. 2229 en 2279, B.W.)

(B. T. STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, voor wie optreedt de Freistaat Sachsen, vertegenwoordigd door 
het ministerie van Wetenschap en Kunst)

ARREST

(AR C.08.0183.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 december 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994; 
de artikelen 2229 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 3 december 2007 verklaart het Hof van Beroep te Antwer-

pen eisers hoger beroep en het incidenteel beroep van de Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden ontvankelijk, wijst eisers hoger beroep af als ongegrond, verklaart het incidenteel 
beroep van de Staatliche Kunstsammlungen Dresden gegrond,  hervormt het  bestreden 
vonnis, verklaart de oorspronkelijke tegenvordering van de eiser ontvankelijk, maar onge-
grond, bevestigt het vonnis voor het overige in zoverre eiser werd veroordeeld tot de te-
ruggave van het litigieuze schilderij en veroordeelt hem tot de kosten van beide aanleg-

1 Cass., 20 dec. 1974, AC, 1975, 478.
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gen. Deze beslissing is onder meer gestoeld op volgende overwegingen:
"5.4. Aangaande de beweerde verjaring van de vordering van (de verweerster)
5.4.1. Het (hof van beroep) merkt vooreerst op dat, aangezien (de eiser) terzake de be-

scherming van artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, niet geniet (daarover 
onder nummer 5.5 verder meer), de revindicatievordering van de (verweerster) al evenmin 
onderworpen is aan de termijn van drie jaar bedoeld bij artikel 2279, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek.

5.4.2. (De eiser) beroept zich dienaangaande verder op artikel 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek dat voorschrijft dat alle zakelijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van 
dertig jaar.

5.4.3. Eigendomsverkrijging door verjaring veronderstelt gedurende dertig jaar een be-
zit van het goed dat vrij is van gebreken, dat dus voortdurend, ongestoord, openbaar en 
ondubbelzinnig is.

5.4.4. Hierna (onder nummer 5.5) zal worden toegelicht dat het bezit van (de eiser) een 
heimelijk karakter heeft en dus gebrekkig is. Bijgevolg kan ook artikel 2262 van het Bur-
gerlijk Wetboek (de eiser) geen soelaas brengen.

5.4.5. In de gegeven omstandigheden kan (de eiser) zich niet beroepen op de verjaring 
van de eigendomsvordering van (de verweerster). Of het betrokken schilderij behoort tot 
het privaat of tot het openbaar domein en bijgevolg al dan niet vatbaar is voor verkrijgen-
de verjaring, heeft verder geen belang.

5.5. Aangaande de toepassing van artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
5.5.1. Als verweer tegen de revindicatievordering van (de verweerster) beroept (de ei-

ser) zich op de bepaling van artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld 
als volgt:

'Met betrekking tot roerende goederen geldt het bezit als titel'.
5.5.2. Onterecht laat (de verweerster) gelden dat (de eiser) zou hebben verzaakt aan de 

toepassing van artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. Het tegendeel vloeit 
niet voort uit het feit dat (de eiser) in zijn verweer ook verwijst naar de schenking van het 
schilderij hem in 1983 door zijn vader gedaan en naar de aankoop van het schilderij door 
zijn vader in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw.

5.5.3. Opdat (de eiser) de bescherming van artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek zou kunnen inroepen, moet aan drie vereisten zijn voldaan:

- zijn bezit moet werkelijk zijn, zijn bezit moet deugdelijk zijn en zijn bezit moet te 
goeder trouw zijn.

Aan (de verweerster), die beweert dat terzake niet aan de toepassingsvoorwaarden van 
de hierboven bedoelde wetsbepaling is voldaan, behoort het daarvan een afdoende bewijs-
voering te doen.

5.5.4. Het wordt niet betwist dat (de eiser) te bestempelen is als de werkelijke bezitter 
van het betrokken schilderij in de zin van artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-
boek. Het tegendeel vloeit niet voort uit de omstandigheid dat het schilderij in 2001 door 
de bevoegde overheid in beslag genomen werd. Voor zover aan de andere toepassings-
voorwaarden daarvan voldaan is, kan degene die op het ogenblik van de inbeslagname de 
feitelijke heerschappij had over de zaak zich blijven beroepen op de toepassing van de 
hierboven bedoelde wetsbepaling.

5.5.5. (De verweerster) betwist wel dat het bezit van (de eiser) deugdelijk of vrij van 
gebreken zou zijn. Om de bescherming van artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek te genieten, moet het bezit voortdurend, vreedzaam, openbaar en ondubbelzinnig 
zijn.
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Er wordt niet beweerd, laat staan bewezen, dat het bezit van (de eiser) zou behept zijn 
met discontinuïteit, geweld of dubbelzinnigheid.

Met (de verweerster) is het (hof van beroep) evenwel van oordeel dat het bezit van (de 
eiser) heimelijk is. Dat blijkt in alle duidelijkheid uit de verklaring die op 5 juli 2001 werd 
afgelegd door N.V.D. , uitbater van de juwelenzaak TG, Vestingstraat 1, te Antwerpen 
(bladzijde 28 van het strafdossier):

'(...)
U geeft me kennis van uw onderzoek en ik, kan u bevestigen dat gistermiddag om 

14.00 uur een zekere M. (bedoeld wordt: (de eiser)) bij mij in de zaak is geweest. Hij 
bood een schilderij aan waarvan hij beweerde dat het van de hand van Breughel was. Hij 
beweerde dat hij dit werk geërfd had van zijn vader. Deze had het op zijn beurt gekocht 
van een professor van een universiteit in de Oekraïne. M. vertelde me verder dat het schil-
derij in kwestie afkomstig was van het museum te Dresden alwaar het waarschijnlijk was 
aangeboden aan Rusland als betaling voor de restauratie van een aantal beschadigde wer-
ken uit het museum in Dresden. Deze werken waren tijdens de oorlog verborgen gewor-
den en hadden hierbij waterschade opgelopen.

Dit verhaal was me ongeveer een zestal maanden eerder verteld door een oude vriend 
van me met name J.M. die in Los Angeles vertoeft. J.M. is violist, bouwer en handelaar in 
violen. Hij is het die M., een collega - violist van hem, geïntroduceerd heeft. Hij vroeg me 
of ik voor die M. geen koper kon vinden voor deze Breughel.

M., de man van de carwash wat verder in de straat gelegen, hoorde van dit verhaal een 
paar maanden geleden en zei me een aantal weken later dat hij misschien iemand wist die 
hierin geïnteresseerd was.

Een week voordien is M. hier geweest met zijn schilderij. Er was hier eveneens een ex-
pert uit Brussel en wiens naam ik niet ken en A., een vriend van me die hier in de buurt 
woont. Het schilderij werd bekeken en de expert kwam tot de conclusie dat het om een 
werk van de hand van Breughel ging. Het werk was een 15-tal jaren geleden gerestau-
reerd. Er is geen prijs vernoemd geworden.

Gisteren is hier in mijn bureau een nieuwe ontmoeting geweest met M., M. en diens po-
tentiële koper die mij voorgesteld werd als L. en mij verder onbekend is. M. wou 500.000 
US-dollar voor het werk.

L. ging nog een expert raadplegen en hierop zijn de partijen uit elkaar gegaan. (...)'.
Het te koop stellen van het betrokken schilderij via de uitbaters van een juwelenzaak en 

van een carwash (en niet door een gespecialiseerd veilinghuis of door een schilderijenga-
lerij) en tegen een prijs (500.000 US-dollar) merkelijk lager dan de waarde die (de eiser) 
thans zelf aan het schilderij toeschrijft (1.250.000,00 euro), laat geen twijfel toe omtrent 
het heimelijk karakter van het bezit van (de eiser). De onderscheiden documenten waar-
naar (de eiser) in dit verband verwijst (op 20 juli 2007 ter griffie neergelegde tweede con-
clusie, bladzijde 4), bewijzen het tegendeel niet. Tot getuigenverhoor van de zuster (B.) 
van (de eiser) bestaat geen aanleiding, omdat de objectiviteit van de betrokkene minstens 
twijfelachtig is.

5.5.6. Aangezien het bezit van (de eiser) een heimelijk karakter heeft en dus ondeugde-
lijk is, moet in dit verband niet verder worden onderzocht of het bezit van (de eiser) al dan 
niet te goeder trouw is (daarover verder wel meer). Aan de toepassingsvoorwaarden van 
artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is terzake niet voldaan, zodat (de ei-
ser) ook niet de bescherming kan genieten van die wetsbepaling'.

(...)
5.8. Aangaande de tegenvordering van (de eiser).
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(...)
5.8.3. Uit hetgeen hierboven reeds uiteengezet werd, volgt dat het bezit van (de eiser) te 

kwader trouw is. Terzake zijn er immers wel degelijk omstandigheden van aard om het 
argwaan van (de eiser) op te wekken betreffende de wettelijkheid van het bezit van de 
persoon (zijn vader) die hem het goed geleverd heeft. Het heimelijk karakter van het bezit 
van (de eiser) illustreert dat perfect. In zijn verklaring van 4.7.2001 aan de verbalisanten 
bevestigt (de eiser) trouwens uitdrukkelijk (strafdossier, bladzijde 14):

'(...) Ik was er van op de hoogte dat dit schilderij tijdens de tweede wereldoorlog ver-
dwenen is uit het museum van Dresden. (...)'

Bovendien is het oude etiket van het museum van Dresden op de achterzijde van het 
schilderij nog aanwezig (strafdossier, bladzijde 4).

Zijn kwade trouw ontneemt (de eiser) ieder recht op vergoeding, zowel op grond van 
artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek, als op grond van de hierboven bedoelde Wet 
van 28 oktober 1996, als op grond van de billijkheid.

(...)
5.8.5. In de gegeven omstandigheden wordt de oorspronkelijke tegenvordering van (de 

eiser) als ongegrond afgewezen. Het incidenteel beroep van (de verweerster) wordt toege-
kend. Het bestreden vonnis wordt op dit punt hervormd".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Te dezen volgt uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen dat door de ver-

weerster tegen de eiser een vordering in revindicatie van het schilderij van Jan Breughel 
de Oude, gekend als "Ebene mit Windmühle of Vlakte met Windmolen", dat zich in het 
bezit van de eiser bevond, werd ingesteld.

Naar luid van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek geldt met betrekking tot roeren-
de goederen het bezit als titel.

Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest dient het ingeroepen bezit, om van 
de bescherming van artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek te kunnen genie-
ten, deugdelijk te zijn.

Uit artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat een deugdelijk bezit een voortdu-
rend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbelzinnig bezit, als eigenaar veron-
derstelt, met dien verstande dat de bewijslast van het ondeugdelijk bezit toekomt aan de-
gene die het goed revindiceert.

Een niet openbaar of heimelijk bezit houdt in dat de bezitter de materiële bezitsdaden 
verborgen houdt of tracht te houden en veronderstelt bovendien een intentioneel handelen. 
Het heimelijk karakter veronderstelt m.a.w. dat de bezitter door bepaalde kunstgrepen zijn 
bezitsdaden verbergt.

De enkele omstandigheid dat het bezit niet gekend is door derden, inzonderheid door de 
revindicerende persoon, volstaat bijgevolg niet om tot de heimelijkheid van het bezit te 
besluiten, te meer daar, gelet op de aard van roerende goederen, het bezit ervan doorgaans 
een vertrouwelijk karakter heeft, overeenkomstig artikel 8 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens eenieder recht heeft op de bescherming van zijn 
privé-leven en huis en, behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, onder meer naar 
aanleiding van de bekleding van bepaalde politieke mandaten of de inning van bepaalde 
belastingen, niemand kan worden verplicht zijn bezittingen aan de buitenwereld kenbaar 
te maken.

Te dezen blijkt trouwens uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen dat eisers 
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bezit van voornoemd schilderij door meerdere personen, onder wie de persoon die ten 
aanzien van de gerechtelijke politie de verklaring aangehaald in het bestreden arrest afleg-
de, de genaamde J.M. die in Los Angeles vertoefde en de eiser met de juwelier in verbin-
ding bracht, de expert uit Brussel die het schilderij onderzocht, de genaamde A., M., de 
man van de Carwash, en de kandidaat-koper, genaamd L., gekend was.

Besluit
In het licht van de feitelijke vaststellingen van het bestreden arrest, inzonderheid de 

verklaring afgelegd door  N.V.D. ,  uitbater van de juwelenzaak TG, waaruit  blijkt  dat 
meerdere personen op de hoogte waren van eisers bezit van het schilderij, vermocht het 
hof van beroep niet wettig te beslissen, zonder aldus het begrip "openbaar" bezit te mis-
kennen, dat eisers bezit als heimelijk en derhalve ondeugdelijk diende te worden gekwali-
ficeerd (schending van de artikelen 2229 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek). Minstens 
vermocht het hof van beroep op grond van de gedane vaststellingen, waaruit niet blijkt dat 
eiser het schilderij via de uitbaters van een juwelenzaak en van een carwash had aangebo-
den met de bedoeling om zijn bezit van het schilderij verborgen te houden, niet wettig te 
beslissen dat zijn bezit heimelijk was (schending van de artikelen 2229 en 2279 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
Uit artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat een deugdelijk bezit een voortdu-

rend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbelzinnig bezit, als eigenaar veron-
derstelt, met dien verstande dat de bewijslast van het ondeugdelijk bezit toekomt aan de-
gene die het goed revindiceert.

De heimelijkheid maakt het bezit zodoende ondeugdelijk.
Indien het hof van beroep te dezen vaststelt dat het bezit heimelijk was, blijkt uit de 

vaststellingen van het bestreden arrest weliswaar niet dat eisers bezit permanent heimelijk 
zou zijn geweest.

Integendeel blijkt uit de vaststellingen van het hof van beroep dat het bewuste schilderij 
in 2001 door de eiser in Antwerpen te koop werd aangeboden, het weze door tussenkomst 
van een juwelier, die bevestigde eisers verhaal over de herkomst van het schilderij reeds 
zes maanden eerder te hebben vernomen van een vriend die in Los Angeles vertoefde. Het 
schilderij werd onderzocht door een expert uit Brussel in aanwezigheid van een derde. 
Bovendien behield eiser na de inbeslagname van het schilderij de feitelijke heerschappij 
over dat schilderij, zulks met medeweten van de verweerster.

Overigens  erkende  de  verweerster  zelf  in  de  gedinginleidende  dagvaarding  dat  het 
schilderij reeds in 1979 door een West-Berlijnse kunstgalerij te koop werd aangeboden en 
dat het in 1989 in de Verenigde Staten was opgedoken.

Besluit
Het hof van beroep vermocht op grond van de gedane vaststellingen, waaruit niet blijkt 

dat de eiser zijn bezit van het schilderij permanent geheim zou hebben gehouden, niet 
wettig te beslissen dat eisers bezit niet deugdelijk was (schending van de artikelen 2229 
en 2279, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
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2. Overeenkomstig de artikelen 2229 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek doet 
het bezit te goeder trouw van roerende goederen het eigendomsrecht enkel ont-
staan wanneer het bezit deugdelijk is, dit wil zeggen een voortdurend, onafgebro-
ken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig bezit als eigenaar.

3. Opdat er sprake is van een openbaar bezit in de zin van voormelde wetsbe-
palingen is vereist dat, al wie er belang bij heeft, het bezit of de bezitsdaden kan 
zien en vaststellen, en, desgevallend, de nodige maatregelen kan treffen om zich 
tegen de verjaring te verzetten. 

Het feit dat het bezit openbaar is voor sommigen, sluit evenwel niet uit dat het 
bezit ten opzichte van andere personen die belang hebben het bezit of de bezits-
daden te zien en vast te stellen, een heimelijk karakter heeft. 

Het komt de feitenrechter toe in feite te beoordelen of zulks het geval is.
4. De appelrechters oordelen dat het te koop stellen van het betrokken schilde-

rij via de uitbaters van een juwelenzaak en van een carwash en niet door een ge-
specialiseerd veilinghuis of door een schilderijengalerij, tegen een prijs merkelijk 
lager dan de waarde die de eiser zelf aan het schilderij toeschreef, geen twijfel 
toelaat omtrent het heimelijk karakter van het bezit van de eiser.

5. Door te oordelen dat het bezit van het kwestieuze schilderij in hoofde van de 
eiser heimelijk was en deze zich niet als verweer tegen de revindicatievordering 
van de verweerster op artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek kan beroepen, 
verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Derde onderdeel
6. De vaststelling dat het bezit in hoofde van de eiser van het kwestieuze schil-

derij uiteindelijk bekend werd door het te koop aan te bieden via tussenkomst 
van een juwelier, sluit niet uit dat het bezit van het schilderij ten aanzien van de 
verweerster heimelijk bleef.

Het onderdeel dat van een andere opvatting uitgaat, faalt naar recht. 
(...) 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten:  mrs. Geinger en Maes.

Nr. 424

1° KAMER - 19 juni 2009
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VERZEKERING — LANDVERZEKERING - BRANDVERZEKERING - GEBOUW - 
ONDERVERHURING - BRANDSCHADE - RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE BRANDVERZEKERAAR 
VAN DE ONDERHUURDER - BEGUNSTIGDEN - EXCEPTIES - DRAAGWIJDTE

De  eigenaar  van  een  pand  en  zijn  gesubrogeerde  verzekeraar  beschikken  over  een 
rechtstreekse vordering tot vergoeding van de brandschade tegen de brandverzekeraar  
van de onderhuurder, zowel wanneer de brand is ontstaan door de onderhuurder zelf als  
door  toedoen  van  zijn  huisgenoten;  de  brandverzekeraar  van  de  onderhuurder  kan 
tegenover de eigenaar een beroep doen op alle excepties die de onderhuurder tegen de 
hoofdhuurder kan opwerpen ter zake van diens aansprakelijkheid als huurder; hij  kan  
echter geen verweer putten uit het opzettelijke en dus persoonlijke karakter van de fout  
van de hoofdhuurder wanneer deze tevens een huisgenoot is van de onderhuurder. (Artt. 
1733 en 1735, B.W.; Artt. 41, eerste lid, en 68, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(VIVIUM nv T. GENERALI BELGIUM nv)

ARREST

(AR C.08.0262.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 december 2007 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Leuven.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 1165, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek,
- de artikelen 8, 41, 68 en 87, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst,
- het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit".
Aangevochten beslissing
In het vonnis van 27 december 2007 verklaart de Rechtbank van Koophandel te Leuven 

het door de eiseres tegen het vonnis van de Vrederechter van het kanton Diest van 24 no-
vember 2003 aangetekende hoger beroep ongegrond.

Met bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt de Rechtbank van koophandel te 
Leuven de eiseres tot betaling van 114.251,80 euro, meer interesten, aan de verweerster.

De rechtbank stoelt deze beslissing op volgende motieven: 
"De Feiten:
1. (De verweerster), de nv Generali Belgium, hierna genoemd Generali, is de brandver-

zekeraar van mevrouw R.S., eigenares van het pand gelegen te (...), (...)steenweg 273.
2. Mevrouw R.S. verhuurde dit pand aan de heer F.D., die het op zijn beurt onderver-

huurde aan de bvba Massimo. Bvba Massimo sloot in november 1993 een brandverzeke-
ring af bij de maatschappij RVS, de rechtsvoorganger van (de eiseres).

3. Op 16 augustus 1994 werd het verhuurde pand beschadigd door een brand.
4. Uit het strafdossier is gebleken dat de brand opzettelijk aangestoken werd en bij von-

nis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 5 mei 1999 werden vier personen, 
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waaronder de heer F.D. en de heer D.K. , veroordeeld wegens opzettelijke brandstichting. 
Het vonnis werd nadien bevestigd door het Hof van Beroep te Brussel in het arrest van 30 
juni 1999, althans wat betreft de veroordeling van de heer D.K. die als enige hoger beroep 
had ingesteld.

5. (De eiseres) is de rechtsopvolger van de verzekeringsmaatschappij RVS, de brand-
verzekeraar van de bvba Massimo, en wordt thans aangesproken door Generali in terugbe-
taling van de schadevergoeding die zij aan haar verzekerde uitbetaalde.

6. (De eiseres) verwijst verder naar het gezag van gewijsde van de strafrechtelijke be-
slissingen en verwijst hierbij naar het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven 
van 5 mei 1999 en naar het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 30 juni 1999. De 
heren F.D. en D.K. werden weliswaar door de Correctionele Rechtbank te Leuven veroor-
deeld wegens brandstichting, en valselijke aangifte van accidentiele brand.

(...)
2. De artikelen 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek:
1. (De eiseres) is van oordeel dat de vrederechter een foutieve toepassing maakt van ar-

tikel 1735 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens (de eiseres) dient Generali zich te keren 
tot de huurder (de heer F.D.) die verantwoordelijk is voor de onderhuurder, de bvba Mas-
simo.

2. De eerste rechter heeft echter terecht vastgesteld dat de heer D.K. , die door het hof 
van beroep als initiatiefnemer van de brandstichting werd beschouwd, als huisgenoot van 
de bvba Massimo dient te worden aanzien. Ook de heer F.D. was niet alleen hoofdhuurder 
doch ook huisgenoot van de onderhuurder. Het staat immers vast dat de heren D.K. en 
F.D. mee hielpen in de handelszaak en er bijgevolg aanwezig waren. Bovendien staat vast 
dat F.D. er woonde als partner van mevrouw N..

3. Terecht kan dan ook toepassing gemaakt worden van artikel 1735 van het Burgerlijk 
Wetboek dat stelt dat de (onder)huurder aansprakelijk is voor de beschadigingen ontstaan 
door toedoen van zijn huisgenoten. (De eiseres) dient, als verzekeraar van de onderhuur-
der, dan ook tot vergoeding over te gaan van de door (de verweerster) betaalde bedragen

4. Over de gevorderde bedragen blijkt geen betwisting te bestaan tussen partijen, zodat 
het vonnis van de Vrederechter wordt bevestigd".

Grieven
1. Overeenkomstig artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk 

voor brand tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan. Hij is, volgens ar-
tikel 1735 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk voor de beschadigingen en de ver-
liezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders.

Indien het gehuurde pand wordt onderverhuurd, is de onderhuurder overeenkomstig de 
artikelen 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk ten opzichte van de 
hoofdhuurder.

2. Naar luid van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten al-
leen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij brengen aan derden geen na-
deel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121 van dit 
wetboek.

Wanneer de eigenaar van een onroerend goed, dit goed verhuurt en de huurder het pand 
op zijn beurt onderverhuurt, bestaat er geen contractuele relatie tussen de eigenaar en de 
onderhuurder. Wanneer het pand door brand wordt beschadigd kan de eigenaar de onder-
huurder niet op grond van de artikelen 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek in ver-
goeding aanspreken.

3. De eigenaar (en de overeenkomstig artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de 
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landverzekeringsovereenkomst in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar) heeft krachtens 
artikel 68 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst echter wel een rechtstreeks 
vorderingsrecht tegen de verzekeraar van de onderhuurder.

Artikel 68 van de wet van 25 juni 1992, betrekking hebbend op de brandverzekering, 
bepaalt immers dat de verzekeraar van de huurderdersaansprakelijkheid, zowel ingeval 
van huur als van onderhuur, de vergoeding uitkeert aan de eigenaar van het verhuurde 
goed, met uitsluiting van alle andere schuldeisers van de huurder of van de onderhuurder. 
De eigenaar bezit een eigen recht jegens de verzekeraar.

4. De eigenaar, die over een rechtstreekse vordering beschikt tegen de verzekeraar van 
de (onder)huurder, zal ten opzichte van de verzekeraar niet meer rechten verkrijgen dan 
de verzekerde.

Wanneer de eigenaar een rechtstreekse vordering instelt tegen de aansprakelijkheids-
verzekeraar van de huurder, zal deze verzekeraar bijgevolg ten aanzien van de eigenaar 
alle excepties en verweermiddelen, die de huurder in de onderliggende rechtsverhouding 
put, kunnen laten gelden. Zo ook zal de aansprakelijkheidsverzekeraar van de onderhuur-
der, tegen wie de eigenaar een rechtstreekse vordering heeft ingesteld, zich, met uitzonde-
ring van de excepties geput uit de afwezigheid van rechtsband tussen de eigenaar en de 
onderhuurder, ten aanzien van de eigenaar kunnen beroepen op alle excepties en verweer-
middelen die  de verzekerde (de onderhuurder)  kan laten gelden opzichtens zijn  eigen 
schuldeiser (de hoofdhuurder), ook al zouden deze excepties en verweermiddelen door de 
hoofdhuurder zelf niet aan de eigenaar kunnen worden tegengeworpen.

De verzekeraar huurdersaansprakelijkheid kan tevens alle excepties uit hoofde van de 
wet of van de verzekeringspolis aan de eigenaar tegenwerpen voor zover deze aan het 
schadegeval voorafgaan. De verzekering van de huurdersaansprakelijkheid betreft immers 
een niet-verplichte  burgerrechtelijke  aansprakelijkheidsverzekering,  zodat  overeenkom-
stig artikel 87, §2, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, de verzekeraar de ex-
cepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst 
kan tegenwerpen aan de benadeelde persoon voor zover deze hun oorzaak vinden in een 
feit dat het schadegeval voorafgaat.

5.1 Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" verbiedt bedrog of oneerlijk-
heid aan te wenden om schade te berokkenen of winst te behalen. Dit algemeen rechtsbe-
ginsel sluit uit dat de dader van een opzettelijk misdrijf, die handelde met de bedoeling 
schade te berokkenen of winst te behalen, aanspraak kan maken op vergoeding van de 
schade die hij ten gevolge van dit misdrijf lijdt vanwege diegene die voor deze schade, op 
contractuele of buitencontractuele grondslag, (mede) aansprakelijk is.

Wanneer een onroerend goed door de hoofdhuurder opzettelijk in brand wordt gestoken 
met de bedoeling schade te berokkenen en/of winst te behalen (bv. teneinde een verzeke-
ringsvergoeding te bekomen) kan deze zich, ingevolge het algemeen rechtsbeginsel "fraus 
omnia corrumpit" niet beroepen op de artikelen 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek 
om vanwege de onderhuurder vergoeding te bekomen voor de brandschade aan het ver-
huurde goed.

Hoewel de eigenaar/hoofdverhuurder (of de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar) 
op grond van de artikelen 68 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, 1733 en 
1735 van het Burgerlijk Wetboek, in principe een rechtstreekse vordering kan instellen te-
gen de verzekeraar van de onderhuurder, zal de verzekeraar niet gehouden zijn tot vergoe-
ding van de eigenaar.

De verzekerde van de aangesproken verzekeringsmaatschappij, de onderhuurder, is op 
grond van het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" immers niet gehouden tot 
vergoeding van de hoofdhuurder. De onderhuurder is ten aanzien van de hoofdhuurder 
niet aansprakelijk voor de brandschade aan het verhuurde goed en de verzekeraar van de 
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onderhuurder is  derhalve niet gehouden tot vergoeding van de hoofdhuurder. Het ver-
weermiddel,  gestoeld op het  algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia  corrumpit",  dat  de 
openbare orde raakt, is door de verzekeraar van de onderhuurder ook tegenstelbaar aan de 
eigenaar die tegen hem een rechtstreekse vordering instelt.

5.2 De verzekeraar kan, volgens artikel 8 van de wet op de landverzekerings-overeen-
komst, niettegenstaande enig andersluidend beding, niet verplicht worden dekking te ge-
ven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

Het opzet van de verzekerde en/of de benadeelde betreft een aan het schadegeval voor-
afgaand feit en kan dus overeenkomstig artikel 87, §2, van de wet op de landverzekerings-
overeenkomst, door de verzekeraar huurdersaansprakelijkheid aan de verzekerde en/of de 
benadeelde worden tegengeworpen.

De verzekeraar van de huurdersaansprakelijkheid is, op grond van artikel 8 van de wet 
op de landverzekeringsovereenkomst, minstens op grond van het algemeen rechtsbeginsel 
"fraus omnia corrumpit", aldus niet gehouden tot vergoeding van de schade aan het ge-
huurde goed wanneer zijn verzekerde op grond van de artikelen 1733 en 1735 van het 
Burgerlijk Wetboek principieel aansprakelijk is daar het goed opzettelijk in brand werd 
gestoken door zijn huisgenoten en de benadeelde (de verhuurder, die tevens huisgenoot 
van de huurder is) de schade zelf opzettelijk heeft veroorzaakt door het pand opzettelijk in 
brand te steken.

Wanneer de hoofdhuurder van een onroerend goed die tevens huisgenoot van de onder-
huurder is, dit goed opzettelijk in brand steekt, kan hij ten aanzien van de verzekeraar van 
de onderhuurder geen aanspraak maken op schadevergoeding. De eigenaar van het onroe-
rend goed zal derhalve, op grond van zijn uit artikel 68 van de wet op de landverzeke-
ringsovereenkomst voortvloeiend rechtstreeks vorderingsrecht, tegen de verzekeraar van 
de onderhuurder evenmin aanspraak kunnen maken op vergoeding

6. Uit het aangevochten vonnis blijkt dat:
- mevrouw R.S. eigenares is van het pand gelegen aan de (...) teenweg 273 te (...);
- de verweerster brandverzekeraar is van mevrouw R.S.;
- mevrouw R.S. het pand verhuurde aan de heer F.D.;
- de heer F.D. het pand onderverhuurde aan de bvba Massimo;
- de bvba Massimo een brandverzekering sloot met de eiseres;
- het pand op 16 augustus 1994 door brand werd beschadigd;
- de brand opzettelijk werd aangestoken;
- de heer F.D. door de Correctionele Rechtbank te Leuven bij vonnis van 5 mei 1999 

veroordeeld werd wegens opzettelijke brandstichting en valselijke aangifte van accidente-
le brand;

- de heer D.K. door de Correctionele Rechtbank te Leuven bij vonnis van 5 mei 1999 
veroordeeld werd wegens opzettelijke brandstichting en valselijke aangifte van accidente-
le brand, en deze veroordeling, op diens hoger beroep, werd bevestigd door het Hof van 
Beroep te Brussel bij arerst van 30 juni 1999,

- de eiseres vanwege de verweerster terugbetaling vordert van schadevergoeding uitbe-
taald aan haar verzekerde.

De Rechtbank van Koophandel te Leuven beslist dat de heren F.D. en D.K. huisgenoten 
waren van de bvba Massimo, onderhuurster van het pand, en deze bvba bij toepassing van 
artikel 1735 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor beschadigingen ontstaan 
door toedoen van haar huisgenoten, zodat de eiseres (verzekeraar van de onderhuurster) 
de verweerster (verzekeraar van de eigenares) dient te vergoeden.
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Uit de in het vonnis vastgestelde feiten volgt nochtans dat de hoofdhuurder (samen met 
een andere huisgenoot van de onderhuurster) zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijke 
brandstichting en valselijke aangifte van accidentele brand, en hij dus een opzettelijk mis-
drijf heeft gepleegd met de bedoeling winst te behalen en/of schade te berokkenen zodat 
(1a)  de  hoofdhuurder  ingevolge  het  algemeen rechtsbeginsel  "fraus  omnia  corrumpit" 
noch de onderhuurster, noch diens aansprakelijkheidsverzekeraar, in vergoeding kan aan-
spreken op grond van de artikelen 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek en zodat (1b) 
de aansprakelijkheidsverzekeraar van de onderhuurster ingevolge artikel 8 van de wet op 
de landverzekeringsovereenkomst, minstens ingevolge het algemeen rechtsbeginsel "fraus 
omnia  corrumpit",  niet  gehouden  is  dekking  te  verlenen  voor  het  schadegeval  en  de 
hoofdhuurder geen aanspraak kan maken op schadevergoeding, en zodat derhalve de eige-
naar, die een rechtstreeks vorderingsrecht heeft tegen de verzekeraar van de onderhuur-
ster, evenmin vergoeding van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de onderhuurster zal 
kunnen bekomen.

Door de eiseres,  verzekeraar van de onderhuurster,  met toepassing van de artikelen 
1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek te veroordelen tot vergoeding van de verweer-
ster, verzekeraar gesubrogeerd in de rechten van de eigenares, schendt het bestreden von-
nis derhalve het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" evenals de artikelen 
1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek, 8 en 68 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1165 van het Bur-
gerlijk Wetboek, 41 en 87, §2, van voornoemde wet van 25 juni 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, is de huurder aanspra-

kelijk voor de brand van het gehuurde goed, tenzij hij bewijst dat de brand buiten 
zijn schuld is ontstaan.

Krachtens artikel 1735 van dit wetboek is de huurder aansprakelijk voor de be-
schadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of 
van zijn onderhuurders.

Krachtens artikel 68 van de Landverzekeringsovereenkomstenwet, beschikt bij 
een brandverzekering de eigenaar van het gehuurde goed over een eigen recht te-
gen de brandverzekeraar van de onderhuurder.

Krachtens artikel 41, eerste lid, van deze wet treedt de verzekeraar die de scha-
devergoeding heeft betaald, ten belope van het bedrag van die vergoeding in de 
rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aan-
sprakelijke.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de eigenaar van een pand en zijn gesubrogeer-
de verzekeraar over een rechtstreekse vordering tot vergoeding van de brand-
schade beschikken tegen de brandverzekeraar van de onderhuurder, zowel wan-
neer de brand is ontstaan door de onderhuurder zelf als door toedoen van zijn 
huisgenoten.

De brandverzekeraar van de onderhuurder kan tegenover de eigenaar een be-
roep doen op alle excepties die de onderhuurder tegen de hoofdhuurder kan op-
werpen ter zake van diens aansprakelijkheid als huurder. De brandverzekeraar 
van de onderhuurder kan echter geen verweer putten uit het opzettelijke en dus 
persoonlijke karakter van de fout van de hoofdhuurder wanneer deze tevens een 
huisgenoot is van de onderhuurder.
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Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

19 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten:  mrs. Geinger en Van Ommeslaghe.

Nr. 425

1° KAMER - 19 juni 2009

   VERZEKERING — LANDVERZEKERING - MODELOVEREENKOMST VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING MOTORVOERTUIGEN - BEDING - ONGEVAL ZONDER TE VOLDOEN 
AAN DE BELGISCHE WET - VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - GRONDSLAG - DRAAGWIJDTE

  De  verzekeraar  die  in  de  polis  een  beding  als  bedoeld  in  artikel  25.3,  b),  van  de 
Modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverekering  inzake 
motorvoertuigen opneemt, beschikt op contractuele grondslag over een recht van verhaal  
wanneer de voorwaarden hiertoe vervuld zijn, zonder dat vereist is dat er een oorzakelijk  
verband wordt aangetoond tussen het ongeval en het verzuim om te voldoen aan de  
Belgische  wet  en  reglementen  om  een  motorrijtuig  te  besturen;  hieraan  wordt  geen 
afbreuk  gedaan  door  artikel  11  van  de  wet  van  25  juni  1992  op  de  
landverzekeringsovereenkomst krachtens hetwelk in de verzekeringsovereenkomst geen 
geheel  of  gedeeltelijk  verval  van  het  recht  op  de  verzekeringstussenkomst  mag  
bedongen  worden  wegens  niet  nakoming  van  een  bepaalde  in  de  overeenkomst  
opgelegde verplichting, nu het verhaal van artikel 25.3, b), van de Modelovereenkomst 
niet steunt op een door de verzekeringsovereenkomst opgelegde verplichting,maar op de  
miskenning  van  een  wettelijke  verplichting1.  (Art.  88,  eerste  lid,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst;  Art.  25,  3°,  b,  K.B.  14  dec.  1992  betreffende  de 
modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen)

(O. T. AXA BELGIUM nv)

Conclusie van het openbaar ministerie: 
1. Situering
1.1. Eiser was (met het voertuig van zijn echtgenote) betrokken in een verkeersongeval 

met  gekwetste.  De rechtsvoorgangster  van verweerster  was de verzekeraar  burgerlijke 
aansprakelijkheid van het voertuig bestuurd door eiser (die met een Nigeriaans rijbewijs 
reed) en betaalde aan het slachtoffer en diens werkgever de vereiste schadevergoeding. Zij 
vorderde evenwel deze bedragen terug van eiser en diens echtgenote.

1.2. Bij vonnis in hoger beroep (van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) dd. 
19 februari 2008 werd eiser tot betaling aan verweerster van twee provisies (meer de in-
trest) veroordeeld.

2. Bespreking van de middelen

1 Zie de concl. van het O.M.
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Tegen dit vonnis voert eiser twee middelen tot cassatie aan.
2.1. In het eerste middel wordt opgeworpen dat het bestreden vonnis (met miskenning 

van de erin opgesomde wettelijke bepalingen m.b.t. de wet betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen,  het  KB en  de bijlage  betreffende  de  modelovereenkomst 
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, en de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst) niet wettig beslist dat voor het verhaalrecht van verweer-
ster geen oorzakelijk verband vereist is tussen het sturen zonder rijbewijs en de aanrijding, 
noch dat artikel 11 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst niet van toepassing 
is.

2.1.2. In het raam van de huidige feitelijke en juridische gegevens van de betwisting 
stel ik vast dat eiser op het ogenblik van het ogenval niet in het bezit was van een in Bel-
gië regelmatig afgegeven rijbewijs of van een als dusdanig geldend bewijs, en dat hij als 
bestuurder van het verzekerde voertuig gebonden was door de algemene voorwaarden van 
de verzekeringsovereenkomst waarin artikel 25, 3° b van de modelovereenkomst voor de 
verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen was opgeno-
men.

Dit artikel verleent de verzekeraar een recht van verhaal op de verzekeringnemer (en, 
indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is) wanneer, 
op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig wordt bestuurd door een persoon die niet 
voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat 
voertuig te besturen. Het recht van verhaal wordt evenwel niet toegepast wanneer de per-
soon die het rijtuig bestuurt in het buitenland aan de voorwaarden voldoet, voorgeschre-
ven door de plaatselijke wet en reglementen om het rijtuig te besturen en niet onderhevig 
is aan een in België lopend rijverbod (in welk geval het verhaal behouden blijft)2.

2.1.3. Het recht van verhaal is aan geen enkele andere toepassingsvoorwaarde onder-
worpen dan de overtreding van de wet en de reglementen3. Deze overtreding van de wet 
en de reglementen is enkel de toepassingsvoorwaarde van het recht van verhaal en niet de 
rechtsgrond voor het regres4.

De verzekeraar kan zich weliswaar op grond van artikel 88, eerste lid, van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst en recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekering-
nemer (en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer 
is) voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst de prestaties had kun-
nen weigeren of verminderen, maar dit verhaal is geen verplichting. Het moet uitdrukke-
lijk bedongen zijn in de verzekeringsovereenkomst5.

2.1.4. De uitoefening van het recht van verhaal is dan ook gesteund op de verzekerings-
overeenkomst en niet op artikel 88, eerste lid van de wet op de landverzekeringsovereen-
komst6.

De regresvordering is derhalve van contractuele aard, want ofschoon ze wettelijk is 
voorgeschreven, kan zij niet uitgeoefend worden indien de verzekeraar zich dat recht van 
verhaal niet uitdrukkelijk in de polis heeft voorbehouden7. De tussen partijen gesloten ver-
zekeringspolis waarin de dekkingsvoorwaarden en het mogelijke verhaalrecht werden be-
dongen, bindt partijen als een wet8.

2 Cass., 8 nov. 2002, AR C.00.0159.N, AC, 2002, nr 592.
3 Cass., 25 sept. 1986, AR 7548, AC, 1986-87, nr 49.
4 C. VAN SCHOUBROECK e.a., Overzicht van rechtspraak verzekering motorrijtuigen 1980-1997,  TPR. 
1998, I, nr 72.2, 237.
5 C.  VAN SCHOUBROECK e.a.,  Overzicht  van  rechtspraak wet  op  de  landverzekeringsovereenkomst 
1992-2003, TPR. 2003, II, nr 72.1, 2001.
6 Cass., 23 juni 2000, AC, 2000, nr 399.
7 Ph. COLLE, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (2007), nr 253, 157.
8 Cass., 13 juni 1997, R.G.A.R. 1999, nr 13.103.
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Wanneer derhalve een dergelijk beding in de polis is opgenomen, beschikt de verzeke-
raar op die contractuele grondslag over een recht van verhaal wanneer de voorwaarden 
daartoe vermeld zijn9.

2.1.5. Waar eiser meent dat de verzekeraar die een regresvordering stelt op grond van 
artikel 25, 3° b van de Modelovereenkomst, op basis van artikel 11 van de wet op de land-
verzekeringsovereenkomst ook nog het bewijs moet leveren van een oorzakelijk verband 
tussen de tekortkoming die aan de oorsprong ligt van de exceptie, en het schadegeval – in 
welke zienswijze de uitoefening van het regres wordt geassimileerd aan een verval van 
recht10 – meen ik dan ook dat dit middel, op basis van de hierboven ontwikkelde argumen-
ten en precies rekening houdend met de contractuele rechtsgrond van het regres, niet kan 
worden aangenomen, en dat de appelrechters hun beslissing wel degelijk naar recht ver-
antwoorden.

2.2. In het tweede middel voert eiser aan dat het bestreden vonnis, zijn beslissing, dat 
artikel 25, 3° b van de Modelovereenkomst niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, niet voor recht verantwoordt door niet na te gaan of het door hem aange-
voerde  onderscheid in  behandeling,  verenigbaar  is  met  de  vereisten  van  die  artikelen 
(m.b.t. het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie).

2.2.1. De miskenning van het gelijkheidsbeginsel, vervat in de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, houdt in dat gelijke toestanden ongelijk worden behandeld of ongelijke toe-
standen gelijk worden behandeld11.

Waar het aan de rechter staat de feiten waarop hij zijn beslissing doet steunen, vast te 
stellen, dient uw Hof evenwel na te gaan of die op onaantastbare wijze vastgestelde feiten 
een verantwoording zijn voor de gevolgen die de rechter er voor recht uit afleidt12.

In zoverre het middel er aldus van uitgaat dat het bestreden vonnis de oorspronkelijke 
vordering  van  verweerster  tegen  eiser  gegrond  verklaart  zonder  de  erin  voormelde 
bezwaren te onderzoeken, komt het mij voor dat het bedoelde verweer wel degelijk door 
de  appelrechters  werd  onderzocht  en  verworpen  met  de  reden  dat  het  aangevoerde 
onderscheid  in  behandeling  op  dezelfde  manier  geldt  voor  iedereen,  waardoor  m.i. 
impliciet maar zeker wordt vastgesteld dat de beoordeling betrekking heeft op ongelijke 
toestanden die ook verschillend met een objectieve en redelijke verantwoording daarvoor 
worden behandeld.

Door als dusdanig te oordelen hebben de appelrechters m.i. hun beslissing wel degelijk 
naar recht verantwoord en mist het middel – dat daartoe steunt op een onjuiste lezing of 
interpretatie – feitelijke grondslag.

In het verlengde hiervan ben ik dan ook de mening toegedaan dat uw Hof hierover geen 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof hoeft te stellen nu die gegrond is op een 
cassatiemiddel dat feitelijke grondslag mist13.

2.2.2. Bovendien ben ik de mening toegedaan dat het Grondwettelijk Hof niet bevoegd 
is om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de vraag of bepalingen 
van een overeenkomst al dan niet strijdig zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet14. Ingevolge de in het eerste middel door mijn ambt vooropgestelde contractuele aard 
van het regresrecht van de verzekeraar is het Grondwettelijk Hof derhalve evenmin be-
voegd om uitspraak te doen over de bepalingen van de Modelovereenkomst opgenomen in 

9 Zie Cass., 3 dec. 1998, AR P.97.0200.F, AC, 1998, nr 502, en Pas., 1998, nr 501.
10 Zie ook Ph. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, vierde 
herwerkte ed., 2006, nr 256, 189.
11 Cass., 10 dec. 2002, AR P.01.1090.N, AC, 2002, nr 660.
12 Cass., 30 april 1985, AR 9039, AC, 1984-85, nr 520.
13 Cass., 15 sept. 2004, AR P.04.0478.F.
14 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2de ed., Intersentia, nr 656, 489.
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een bijlage bij het KB van 14 december 199215.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
3. Conclusie: VERWERPING.

ARREST

(AR C.08.0362.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 februari 2008 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 19, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij een wet van 8 juni 

2007, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
- artikel 1, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de Modelover-

eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de artikelen 1, inzonderheid eerste lid, 3,1°, 24 en 25, inzonderheid 3°, b), van de als 

bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de Modelovereen-
komst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen gevoegde 
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui-
gen en de artikelen 1 en 2, van dat koninklijk besluit;

- de artikelen 2,§1, 3, 11, 88 en, voor zoveel als nodig, artikel 77, van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg het hoger beroep 

van de verweerster en haar oorspronkelijke vordering tegen de eiser gesteund op een ver-
haalsrecht toelaatbaar en in bepaalde mate gegrond. De rechtbank van eerste aanleg ver-
oordeelt de eiser tot betaling aan de verweerster van een provisie van 3.677,90 euro en 
een provisie  van 16.807,18 euro,  beide bedragen te vermeerderen met  de interest.  De 
rechtbank beslist dat, na te hebben vastgesteld dat de eiser op het ogenblik van de feiten 
Nigeriaanse rijbewijzen bezat en te hebben geoordeeld dat daarmee geen rekening kan 
worden gehouden, op grond van alle motieven waarop de beslissing steunt, die hier be-
schouwd worden integraal te zijn hernomen, en onder meer op de volgende overwegin-
gen:

"e. Er is geen oorzakelijk verband vereist tussen het sturen zonder rijbewijs en de aan-
rijding.

Het recht van verhaal wordt immers door de verzekeringsovereenkomst bepaald (...) en 
voormeld artikel 25,3°, b) (van de verzekeringsovereenkomst, zoals overgenomen uit de 
Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui-
gen) voorziet die voorwaarde niet.

f.  Artikel  11 van de wet  landverzekeringsovereenkomst  is  ook niet  van toepassing. 

15 Arbitragehof, 17 jan. 2002, nr 18/2002, BS 21 maart 2002.
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Deze bepaling heeft namelijk betrekking op het verval van recht, niet op het recht van ver-
haal. Dit laatste wordt integendeel geregeld door artikel 88, van de wet".

Grieven
1.1. De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, hieronder afgekort 

als wet landverzekeringsovereenkomst, is luidens zijn artikel 2, §1, van toepassing op alle 
landverzekeringen voor zover er niet wordt van afgeweken door bijzondere wetten.

Luidens zijn artikel 3 zijn de bepalingen van de wet landverzekeringsovereenkomst van 
dwingend recht, tenzij uit de bewoordingen zelf blijkt dat de mogelijkheid wordt gelaten 
ervan af te wijken door bijzondere regelingen.

Krachtens artikel 11 van de wet landverzekeringsovereenkomst mag in de verzeke-
rings-overeenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van recht op verzekeringsprestaties 
worden bedongen dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opge-
legde verplichting, en mits een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het 
schadegeval.

Artikel 77 van de wet landverzekeringsovereenkomst verklaart hoofdstuk III van titel 
II, zijnde de artikelen 77 tot 89, van die wet van toepassing op de verzekeringsovereen-
komsten die ertoe strekken de verzekerde dekking te geven tegen alle vorderingen tot ver-
goeding wegens het voorvallen van de schade die in de overeenkomst is beschreven en 
zijn vermogen binnen de grenzen van de dekking te vrijwaren tegen alle schulden uit een 
vaststaande aansprakelijkheid.

Met toepassing van artikel 88, eerste lid, van de wet landverzekeringsovereenkomst, 
kan de verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet op de verzekeringsovereenkomst 
de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal voorbehouden 
tegen de verzekeringsnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet 
de verzekeringsnemer is.

Het gebeurlijke recht van verhaal van de verzekeraar op de verzekeringsnemer of de 
verzekerde is te beschouwen als een vorm van verval van recht op verzekeringsprestaties. 
Het verhaalsrecht kan immers maar bestaan in de mate dat de verzekeraar volgens de wet 
landverzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen.

Uit de voornoemde bepalingen volgt derhalve dat het verhaalsrecht van de verzekeraar 
maar rechtsgeldig kan worden bedongen wegens de niet-nakoming van een bepaalde, in 
de overeenkomst opgelegde verplichting en mits een oorzakelijk verband bestaat tussen 
de tekortkoming en het schadegeval.

1.2. Luidens artikel 19, in de versie die in deze zaak van toepassing is, van de wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen zijn de verzekeringson-
dernemingen voor het vaststellen en toepassen van hun tarieven en voorwaarden alsook 
van alle documenten die betrekking hebben op het sluiten en het uitvoeren van de verze-
keringscontracten, gehouden zich te gedragen naar de regels die krachtens deze wet door 
de Koning worden vastgesteld.

Betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen heeft de 
Koning bij koninklijk besluit van 14 december 1992 een modelovereenkomst opgesteld. 
Luidens artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de Model-
overeenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen 
moeten de overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inza-
ke motorrijtuigen beantwoorden aan bepalingen van de bij het besluit gevoegde model-
overeenkomst en kan daarvan worden afgeweken ten gunste van de verzekeringsnemer, 
van de verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken 
is, zonder evenwel afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit 
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van 14 december 1992 zijn de verzekeringsondernemingen ertoe gehouden de bepalingen 
van dat besluit toe te passen op de onderschreven overeenkomsten.

Met de als bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 gevoegde model-
overeenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen, 
hieronder afgekort als Modelovereenkomst, dekt de verzekerings-onderneming overeen-
komstig de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverze-
kering inzake motorrijtuigen en onder de in de Modelovereenkomst bepaalde voorwaar-
den, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden als gevolg van een door 
het omschreven rijtuig in België veroorzaakt ongeval, aldus artikel 1, eerste lid, van de 
Modelovereenkomst.

Luidens artikel 3, 1°, van de Modelovereenkomst wordt ook de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid van iedere bestuurder van het omschreven rijtuig gedekt.

Op grond van artikel 24 van de Modelovereenkomst heeft de verzekeringsmaatschap-
pij, wanneer zij gehouden is ten aanzien van de benadeelden, behoudens iedere andere 
mogelijke vordering waarover zij beschikt, een recht van verhaal in de gevallen en op de 
personen bepaald in artikel 25.

Zo heeft de verzekeringsmaatschappij krachtens artikel 25,3°, b), van de Modelover-
een-komst een recht van verhaal op de verzekeringsnemer en, indien daartoe grond be-
staat, op de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is, wanneer, op het ogenblik van het 
schadegeval, het rijtuig wordt bestuurd door een persoon die niet voldoet aan de voor-
waarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bv. 
door een persoon die geen rijbewijs heeft.

1.3. De bepalingen van de wet landverzekeringsovereenkomst en van de Modelover-
eenkomst moeten samen worden gelezen en toegepast.

Daaruit volgt dat de verzekeraar die met toepassing van artikel 25,3°, b), van de Model-
overeenkomst een recht  van verhaal wenst uit  te oefenen op de verzekerde omdat de 
laatstgenoemde op het ogenblik van het schadegeval het rijtuig bestuurde zonder te vol-
doen aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rij-
tuig te besturen, moet aantonen dat een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortko-
ming en het schadegeval, zoals bepaald in artikel 11 van de wet land-verzekeringsover-
eenkomst.

2. Uit de vaststellingen van het vonnis van de Politierechtbank te Antwerpen van 3 fe-
bruari 2006 blijkt dat de eiser op 23 juli  1996 als bestuurder van een mortorvoertuig, 
waarvan de verweerster de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar was, onopzettelijke 
slagen en verwondingen toebracht aan P.V. .

In het tussenvonnis van 24 oktober 2007 stelt de rechtbank van eerste aanleg vast dat 
het geschil tussen de partijen de terugvordering betreft door de verweerster van de uitga-
ven die zij heeft gedaan naar aanleiding van een aanrijding waarvoor de eiser aansprake-
lijk werd gesteld, dit is de aanrijding op 23 juli 1996.

Uit dat tussenvonnis blijkt voorts dat de verweerster zich voor haar verhaalsrecht steunt 
op de artikelen 24 en 25,3°, b),  van de verzekeringsovereenkomst, bepalingen die zijn 
overgenomen uit de Modelovereenkomst.

Na in het bestreden eindvonnis te hebben vastgesteld dat geen rekening kan worden ge-
houden met de Nigeriaanse rijbewijzen van de eiser, overweegt de rechtbank van eerste 
aanleg dat:

- geen oorzakelijk verband vereist is tussen het sturen zonder rijbewijs en de aanrijding;
- het recht van verhaal immers wordt bepaald door de verzekeringsovereenkomst en ar-

tikel 25,3°, b), van de verzekeringsovereenkomst, zoals overgenomen uit de Modelover-
eenkomst, niet in die voorwaarde voorziet;
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- artikel 11, van de wet landverzekeringsovereenkomst ook niet van toepassing is aan-
gezien die bepaling betrekking heeft op het verval van recht en niet op het recht van ver-
haal dat wordt geregeld door artikel 88 van die wet (blad 3, punt f.).

Aangezien uit de hierboven onder 1.1. en 1.2. vermelde wettelijke bepalingen volgt dat 
de verzekeraar die een verhaalsrecht uitoefent met toepassing van artikel 25,3°, b), van de 
Modelovereenkomst  overeenkomstig  artikel  11  van  de  wet  landverzekeringsovereen-
komst, het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en het schadege-
val moet bewijzen, beslist de rechtbank niet wettig dat geen oorzakelijk verband vereist is 
tussen het sturen zonder rijbewijs en de aanrijding (schending van alle in de aanhef van 
het middel opgesomde wettelijke bepalingen).

Evenmin beslist de rechtbank wettig dat artikel 11 van de wet landverzekerings-over-
eenkomst, bepaling die van dwingend recht is, niet van toepassing is op het verhaalsrecht 
van de verzekeringsmaatschappij: de uitoefening van een verhaalsrecht leidt immers tot 
een verval van recht (schending van de artikelen 2,§1, 3, 11 en 88, van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomsten). Ook wanneer het Hof van oordeel zou zijn 
dat de rechtbank van eerste aanleg zich enkel steunt op de verzekeringsovereenkomst die 
de partijen bindt (en niet op de bepalingen van de Modelovereenkomst), is de beslissing 
dus niet naar recht verantwoord. Artikel 11 van de wet landverzekeringsovereenkomst is 
immers van dwingend recht en uit geen enkele vaststelling of overweging van de recht-
bank van eerste aanleg blijkt of volgt dat de eiser daarvan afstand heeft gedaan.

Conclusie
De rechtbank van eerste aanleg beslist niet wettig dat voor het verhaalsrecht van de ver-

weerster geen oorzakelijk verband vereist is tussen het sturen zonder rijbewijs en de aan-
rijding (schending van de artikelen 19, in de versie zoals van toepassing vóór de wijziging 
ervan bij een wet van 8 juni 2007, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in-
zake motorrijtuigen, de artikelen 1, 3,1°, 24 en 25, inzonderheid 3°, b), van de als bijlage 
bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen gevoegde modelover-
eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen alsook 
de artikelen 1 en 2 van dat koninklijk besluit en de artikelen 2,§1, 3, 11, 88 en 77, van de 
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst). Ook beslist de rechtbank niet 
wettig  dat artikel 11 van de wet landverzekeringsovereenkomst niet  van toepassing is 
(schending van de artikelen 2, §1, 3, 11 en 88, van de wet van 25 juni 1992 op de landver-
zekeringsovereenkomsten). De rechtbank van eerste aanleg verklaart de vordering van de 
verweerster gesteund op een verhaalsrecht dan ook niet wettig gegrond.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159, van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 25, van de als bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betref-

fende  de  Modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen gevoegde modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverze-
kering inzake motorrijtuigen en de artikelen 1 en 2, van dat koninklijk besluit.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg het hoger beroep 

van de verweerster en haar oorspronkelijke vordering tegen de eiser toelaatbaar en in be-
paalde mate gegrond. De rechtbank van eerste aanleg veroordeelt de eiser tot betaling aan 
de verweerster van een provisie van 3.677,90 euro en een provisie van 16.807,18 euro, 
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beide bedragen te vermeerderen met de interest. De rechtbank beslist dat, na te hebben 
vastgesteld dat de eiser op het ogenblik van de feiten Nigeriaanse rijbewijzen bezat en te 
hebben geoordeeld dat daarmee geen rekening kan worden gehouden, op grond van alle 
motieven waarop de beslissing steunt, die hier beschouwd worden integraal te zijn herno-
men, en onder meer op de volgende overwegingen:

"g. Voormeld artikel 25,3°, b), (van de Modelovereenkomst) is evenmin in strijd met de 
artikelen 10 en 11, van de Grondwet.

Weliswaar heeft  de wetgever een mogelijk recht van verhaal voorzien in geval van 
dronkenschap, waarbij er dan een oorzakelijk verband moet bestaan tussen de dronken-
schap en de aanrijding, en heeft hij ook een mogelijk recht van verhaal voorzien in geval 
van het sturen zonder geldig rijbewijs en de aanrijding, maar dit geldt op dezelfde manier 
voor iedereen".

Grieven
1. Op grond van artikel 25 van de als bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 

1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-verzeke-
ring inzake motorrijtuigen gevoegde modelovereenkomst voor de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,  hieronder  afgekort  als  Modelovereenkomst, 
door de verzekeringsondernemingen op de overeenkomsten toe te passen krachtens de ar-
tikelen 1 en 2, van het voornoemde koninklijk besluit, heeft de verzekeraar een recht van 
verhaal:

- op de verzekerde, dader van het ongeval, die het schadegeval veroorzaakt heeft door 
het rijden in staat van dronkenschap (artikel 25,2°, b));

- op de verzekeringsnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet 
de verzekeringsnemer is, wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig be-
stuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet 
en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bv. door een persoon die geen rij-
bewijs heeft (artikel 25,3°, b)).

1.2. Krachtens artikel 159 van de Grondwet, mogen de hoven en rechtbanken de alge-
mene, provinciale en plaatselijke besluiten maar toepassen in zoverre zij met de wetten 
overeenstemmen.

Op grond van die bepaling heeft ieder met eigenlijke rechtspraak belast orgaan de be-
voegdheid en de plicht de besluiten die het toepast op hun wettigheid te toetsen.

Artikel 10 van de Grondwet bepaalt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet en artikel 11 
van de Grondwet bepaalt dat het genot van de rechten en vrijheden die aan de Belgen zijn 
toegekend, zonder discriminatie moet verzekerd worden. Die artikelen houden in dat een-
ieder die zich in dezelfde toestand bevindt, op dezelfde wijze moet worden behandeld. Zij 
sluiten weliswaar niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van 
personen wordt ingesteld, maar enkel voor zover voor het criterium van onderscheid een 
objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van dergelijke verantwoor-
ding moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de maatre-
gel. Wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen re-
delijk verband van evenredigheid bestaat,  is  het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel ge-
schonden.

2. De eiser voerde in regelmatig aan de rechtbank van eerste aanleg voorgelegde con-
clusies aan dat, indien geen bewijs van een oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en 
het schadegeval vereist is voor de uitoefening van het verhaalsrecht door de verzekeraar 
op grond van artikel 25,3°, b), van de Modelovereenkomst, die bepaling in strijd is met 
het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie, "zoals de eerste rechter terecht 
stelde".
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In het in deze zaak gewezen vonnis van 3 februari 2006, stuk waarop het Hof vermag 
acht te slaan, oordeelde de Politierechtbank te Antwerpen:

"Artikel 25,3°, b) is bovendien in strijd met het beginsel van gelijkheid en niet-discri-
minatie verankerd in de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 daar waar voor de 
regresvordering van de verzekeraar de vraag naar het oorzakelijk verband tussen het scha-
degeval en de aan de verzekerde verweten fout ingeval van dronkenschap of grove fout 
dient onderzocht te worden, terwijl in geval van ontstentenis van rijbewijs niet vereist 
wordt  dat  een  dergelijk  oorzakelijk  verband  (of  de  aan  de  verzekerde  geboden 
mogelijk(heid)  om de ontstentenis van oorzakelijk verband te  bewijzen)  wordt  aange-
toond, waarbij het verhaal van de verzekeraar onvoorwaardelijk wordt gemaakt."

In het bestreden vonnis beslist de rechtbank van eerste aanleg dat artikel 25,3°, b), van 
de  verzekeringsovereenkomst,  zoals  overgenomen  uit  de  Modelovereenkomst,  niet  in 
strijd is met de artikelen 10 en 11, van de gecoördineerde Grondwet aangezien het recht 
van verhaal in geval van dronkenschap waarbij wel een oorzakelijk verband moet worden 
bewezen tussen de dronkenschap en de aanrijding en het recht van verhaal in geval van 
het sturen zonder geldig rijbewijs waarbij geen oorzakelijk verband moet worden bewe-
zen tussen het sturen zonder geldig rijbewijs en de aanrijding, op dezelfde manier geldt 
voor iedereen.

Op grond van de voornoemde overwegingen verantwoordt de rechtbank zijn beslissing 
dat artikel 25,3°, b), van de Modelovereenkomst niet strijdig is met de artikelen 10 en 11, 
van de Grondwet niet naar recht. De rechtbank gaat immers niet na of en stelt niet vast dat 
de bestuurders die een schadegeval veroorzaken door het rijden in staat van dronkenschap 
en de bestuurders die op het ogenblik van het schadegeval een rijtuig besturen zonder een 
door de Belgische wet voorgeschreven rijbewijs te hebben al dan niet vergelijkbare cate-
gorieën zijn, noch of voor het op het vlak van het oorzakelijk verband tussen de voor-
noemde fouten en het schadegeval volgens de rechtbank van eerste aanleg gemaakte on-
derscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.  De rechtbank van eerste 
aanleg gaat m.a.w. niet na of het door de eiser op regelmatige wijze aangevoerde onder-
scheid in behandeling verenigbaar is met de vereisten van de artikelen 10 en 11, van de 
gecoördineerde Grondwet. Dat wettigheidstoezicht is immers niet beperkt tot het op de-
zelfde manier gelden van het verschil in behandeling voor iedereen.

Conclusie
De rechtbank van eerste aanleg oordeelt niet wettig dat artikel 25,3°, b), van de Model-

overeenkomst niet strijdig is met de artikelen 10 en 11, van de Grondwet (schending van 
alle in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst, bepaalt dat de verzekeraar, voor zover hij volgens de wet of de 
verzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, 
zich een recht van verhaal kan voorbehouden tegen de verzekeringsnemer en, in-
dien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is.

2.  Luidens artikel  25,3°,  b),  van de Modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen, zoals vastgesteld bij ko-
ninklijk besluit van 14 december 1992, heeft de verzekeraar een recht van ver-
haal op de verzekeringsnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde 
die niet de verzekeringsnemer is, wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, 
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het rijtuig wordt bestuurd door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden 
die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat voertuig te besturen. 

3. Wanneer de verzekeraar in de polis een dergelijk beding opneemt, beschikt 
hij op contractuele grondslag over een recht van verhaal wanneer de voorwaar-
den hiertoe vervuld zijn,  zonder dat  vereist  is  dat  er  een oorzakelijk verband 
wordt aangetoond tussen het ongeval en het verzuim om te voldoen aan de Belgi-
sche wet en reglementen om een motorrijtuig te besturen.

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door artikel 11 van de voormelde wet van 
25 juni 1992 krachtens hetwelk in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of 
gedeeltelijk verval van het recht op de verzekeringstussenkomst mag bedongen 
worden wegens niet nakoming van een bepaalde in de overeenkomst opgelegde 
verplichting, nu het verhaal van artikel 25, 3°, b), van de Modelovereenkomst 
niet  steunt  op een door  de  verzekeringsovereenkomst  opgelegde  verplichting, 
maar op de miskenning van een wettelijke verplichting.

4. De appelrechters stellen vast dat:
- in de verzekeringsovereenkomst tussen de partijen, een beding als bedoeld in 

artikel 25,3°, b), van de Modelovereenkomst werd opgenomen;
- de aanrijding waarbij de eiser betrokken was, in België plaatsvond;
- de eiser niet beantwoordde aan de Belgische wet en reglementen om een 

voertuig te besturen.
5. Door te oordelen dat de verweerster haar regresrecht kan uitoefenen zonder 

dat er een "oorzakelijk verband vereist (is) tussen het sturen zonder rijbewijs en 
de aanrijding", verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
6. In zijn besluiten voor de appelrechters heeft de eiser niet aangegeven om 

welke redenen de verschillende behandeling m.b.t. het oorzakelijk verband tus-
sen de regresvordering, enerzijds, in geval van sturen in staat van dronkenschap 
en, anderzijds, in geval van sturen zonder geldig rijbewijs, het gelijkheidsbegin-
sel miskent.

7. Door vast te stellen dat "de wetgever een mogelijk recht van verhaal (heeft) 
voorzien in  geval  van dronkenschap,  waarbij  er  dan een oorzakelijk  verband 
moet bestaan tussen de dronkenschap en de aanrijding, en ook een mogelijk recht 
van verhaal  (heeft)  voorzien in  geval  van het  sturen zonder geldig rijbewijs, 
waarbij er daarentegen geen oorzakelijk verband moet bestaan tussen het sturen 
zonder geldig rijbewijs en de aanrijding" en vervolgens te oordelen "dat dit geldt 
op dezelfde manier voor iedereen", geven de appelrechters aan dat de wetgever 
ongelijke toestanden verschillend heeft geregeld op objectieve en redelijk verant-
woorde gronden.

Zodoende beantwoorden de appelrechters de conclusie van de eiser en verant-
woorden zij hun beslissing naar recht.

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

19 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaat:  mr. van Eeckhoutte.

Nr. 426

1° KAMER - 19 juni 2009

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE VAN DE RECHTSPLEGING - TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING - AANHALING IN EEN ANDERE TAAL - VOORWAARDE

Een akte van de rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld 
wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in die taal zijn  
gesteld1 of,  in  het  geval  een  aanhaling  in  een  andere  taal  van  de  rechtspleging  is  
opgenomen, wanneer in de akte tevens de vertaling of de zakelijke inhoud ervan in de  
taal van de rechtspleging is weergegeven2. (Artt. 2, 24 en 40, Taalwet Gerechtszaken)

(TRADIPLAN BOUWBEDRIJF nv T. M. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0475.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2008 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in ge-

rechtszaken;
- de artikelen 860, 861, 862 en 1057,7°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechter verklaart de akte van hoger beroep van de eiseres nietig en het hoger 

beroep onontvankelijk en veroordeelt de eiseres tot de kosten van het hoger beroep op 
grond van de volgende redengeving:

1 Cass., 6 juni 2008, AR C.07.0144.F, AC, 2008, nr. 352; zie Cass., 22 april 2008, AR P.07.1867.N, 
AC, 2008, nr. 242
2 Cass., 14 april 2000, AR C.99.0089.F, AC, 2000, nr. 255. 
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"2. Het (hof van beroep) heeft vastgesteld dat op p.6 van het verzoekschrift in hoger be-
roep een citaat staat in de Franse taal zonder vertaling.

De raadsman van (de eiseres) werd ter terechtzitting van 13 juni 2006 daarop gewezen 
alsook de mogelijke gevolgen daarvan m.b.t. de toepassing van de wet van 15 juni 1935.

Daarop heeft de raadsman van (de eiseres) verklaard dit citaat te willen schrappen. De 
raadsman van (de verweerders) heeft verklaard daar geen bezwaar tegen te hebben.

Door louter te verklaren dat het citaat als niet geschreven/geschrapt mag worden be-
schouwd, bevindt men zich echter niet in de toestand dat het nooit geschreven is geweest 
en de inhoud van het citaat niet onder de aandacht van de tegenpartij en de rechter werd 
gebracht.

Artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 is van openbare orde, zodat elke inbreuk daarop 
ambtshalve door de rechter moet worden vastgesteld en gesanctioneerd. De partij die de 
inbreuk heeft gepleegd, kan deze niet zomaar 'weglaten' door te verklaren dat zij als onge-
schreven/geschrapt mag beschouwd worden. De beroepsakte was immers van bij de neer-
legging met een absolute nietigheid behept.

Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in ge-
rechtszaken, waarvan de bepalingen krachtens artikel 40, eerste lid, van dezelfde wet dus 
zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid die van ambtswege door de rechter wordt 
uitgesproken, wordt voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechtspleging de 
taal gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld.

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

Een akte van de rechtspleging moet worden geacht geheel in de taal van de rechtsple-
ging te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte 
in die taal zijn gesteld.

Overeenkomstig artikel 1057,7°, van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de akte van 
hoger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van de grieven.

Derhalve moet de akte van hoger beroep de uiteenzetting van de grieven in de taal van 
de rechtspleging vermelden.

(De eiseres) oordeelt zelf hoe gedetailleerd zij haar grieven in de akte van hoger beroep 
uiteenzet.

Wanneer de akte van hoger beroep tevens argumenten ter ondersteuning van de grieven 
bevat, behoren zij tot de grieven die in het debat worden gebracht en waarvan (de ver-
weerders) kennis moet kunnen nemen in de taal van de rechtspleging.

Het betrokken citaat in de Franse taal behoort onmiskenbaar tot de argumentatie van 
(de eiseres) of is minstens een ondersteuning daarvan.

Dit leidt tot de nietigheid van de beroepsakte (artikel 40, wet 15 juni 1935) en de onont-
vankelijkheid van het hoger beroep". 

Grieven
Overeenkomstig artikel 24 van de wet taalgebruik in gerechtszaken wordt voor al de 

rechtscolleges in hoger beroep voor de rechtspleging de taal gebruikt waarin de bestreden 
beslissing is gesteld. Luidens artikel 40 van deze zelfde wet is deze regel voorgeschreven 
op straffe van nietigheid en wordt deze van ambtswege door de rechter uitgesproken. 
Overeenkomstig artikel 1057,7°, van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de akte van ho-
ger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van de grieven. Voor de nakoming 
van die verplichting is het noodzakelijk maar voldoende dat de appellant zijn bezwaren te-
gen de bestreden beslissing vermeldt; die vermelding moet klaar en duidelijk genoeg zijn 
om de geïntimeerde in staat te stellen zijn conclusie voor te bereiden en om de appelrech-
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ter in staat te stellen de draagwijdte ervan na te gaan; die verplichting houdt niet in dat 
ook de middelen tot staving van de grieven moeten worden vermeld.

In het voorliggende geval voerde de eiseres in het verzoekschrift tot hoger beroep als 
grief tegen het beroepen vonnis aan dat de eerste rechter de tegenvordering van de ver-
weerders wegens gebrek aan hoedanigheid en belang onontvankelijk had dienen te verkla-
ren omdat de verweerders reeds bij verkoopakte van 24 september 2002, d.w.z. vóór de 
inleiding van het geding hun woning hadden verkocht en dat algemeen wordt aangenomen 
dat de vordering op grond van gebreken tegen de aannemer en architect van rechtswege 
overgaat op de kopers van het gebouw en dit in toepassing van de theorie van de zoge-
naamde kwalitatieve rechten, en wel in de volgende bewoordingen:

"4. De grieven
4.1. Onontvankelijkheid van de tegenvordering wegens een gebrek aan hoedanigheid en 

belang in hoofde van (de verweerders).
Bij verkoopakte van 24 september 2002 hebben (de verweerders) hun woning verkocht 

aan mevrouw D. V. (stuk 5).
Algemeen wordt aangenomen dat de vordering op grond van gebreken tegen de aanne-

mer en architect van rechtswege overgaat op de kopers van het gebouw, en dit in toepas-
sing van de theorie van de zogenaamde 'kwalitatieve rechten'.

Meer bepaald worden, volgens deze theorie, schuldvorderingen, en met name de rech-
ten die verbonden zijn aan een bepaalde kwaliteit, nl. die van de eigenaar die ze bedongen 
heeft, geacht in de overdracht begrepen te zijn van een goed waarop zij betrekking heb-
ben.

Die grondslag moet gezocht worden in artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek. Uit die 
bepaling wordt afgeleid dat actieve bedingen - schuldvorderingen dus - kunnen geacht 
worden in de overdracht begrepen te zijn van het goed waarop zij betrekking hebben. Dit 
is m.n. het geval wanneer tussen de schuldvordering en het aan de schuldeiser toebehoren-
de goed een zodanig verband bestaat dat het belang bij de uitoefening van de schuldvorde-
ring staat of valt met de hoedanigheid van eigenaar van het goed. (...)

Bijkomend zou nog in geval van koop kunnen gewezen worden op artikel 1615 van het 
Burgerlijk Wetboek, luidens welke bepaling de verkoper ook de verplichting heeft het 
toebehoren van de zaak te leveren. Tot deze accessoria worden volgens De Page gere-
kend: 'les droits et actions inhérent à la chose, et dont l'exercice ne se conçoit que de la 
part de celui qui jouit du bien transmis'. (Dirix, E., 'De aansprakelijkheidsvordering tegen 
aannemer en architect en de verkoop van het gebouw in de loop van het geding', noot on-
der Cass., 15 september 1989, T.B.H., 1990, 389 e.v.).

(De verweerders) kunnen thans dus niet meer optreden tegen (de eiseres), aangezien ze 
geen hoedanigheid meer hebben, nl.  geen eigenaar of bezitter meer zijn van het goed, 
noch enig belang daarbij hebben.

Daarenboven hebben (de verweerders) in de verkoopakte geen enkel voorbehoud ge-
maakt voor wat betreft de vordering op grond van gebreken aan de woning, zodat deze 
vordering dient geacht te worden te zijn overgedragen aan de koper.

Enkel de koper van de woning in kwestie zou thans een vordering op grond van de be-
weerde gebreken aan het dak tegen (de eiseres) kunnen instellen.

De koper van de woning heeft ten aanzien van (de eiseres) echter nog geen enkele 
klacht geuit met betrekking tot de woning.

Anders zou het zijn, indien (de verweerders) reeds een aansprakelijkheidsvordering ten 
gronde hadden ingeleid lastens (de eiseres) en zij pas in de loop van het geding hun wo-
ning zouden hebben verkocht, zijnde het geval waarover het Hof van Cassatie zich uit-
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sprak in een arrest van 15 september 1989.
In dat geval mag, wanneer het tegendeel niet uitdrukkelijk blijkt, worden verondersteld 

dat de vordering niet in de overdracht begrepen was en kan de verkoper de aansprakelijk-
heidsvordering, die hij reeds had ingesteld, verder uitoefenen.

In casu verkochten (de verweerders) hun woning op 24 september 2002, d.i. na tussen-
komst van het deskundig verslag op 26 juni 2002, om vervolgens na bijna 2 jaar stil te 
hebben gezeten, naar aanleiding van de huidige procedure, bij besluiten van 25 mei 2004 
een (tegen)vordering ten gronde in te stellen.

Hun vordering in kort geding van 24 november 1999 strekkende tot aanstelling van een 
gerechtsexpert houdt immers geenszins een aansprakelijkheidsvordering ten gronde in.

De verkoop van de woning van (de verweerders) gebeurde dus geenszins in de loop van 
het geding.

(De verweerders) hebben derhalve niet meer de vereiste hoedanigheid en het vereiste 
belang om een vordering op grond van gebreken aan de kwestieuze woning tegen (de ei-
seres) in te stellen.

Het onderscheid dat de eerste rechter maakt tussen, enerzijds, een vordering tot vrijwa-
ring, vallend onder de tienjarige aansprakelijkheid, een vordering voor verborgen gebre-
ken en voor sommige lichte verborgen gebreken en, anderzijds, een vordering op grond 
van een contractuele wanprestatie, is niet naar recht verantwoord.

Zowel de tienjarige aansprakelijkheid, als de aansprakelijkheid voor lichte verborgen 
gebreken van de aannemer impliceert immers steeds een contractuele wanprestatie.

Ook is de theorie van de kwalitatieve rechten in geen geval beperkt tot de vorderingen 
op grond van de tienjarige aansprakelijkheid, maar is zij van toepassing op alle vorderin-
gen op grond van contractuele aansprakelijkheid wegens gebreken aan de woning.

Zie dienaangaande Bergen,  19 november 2001, Ch. Dr. Immo, 2002, afl.  3, 18;  JT 
2002, 268: 'De vordering die berust op de contractuele aansprakelijkheid van de bouwer 
vormt een juridisch toebehoren van de verkochte zaak en wordt normaal samen ermee 
overgedragen, zodat zij in elk geval van verkoop, overgaat op de koper van het gebouw, 
tenzij de partijen bij de verkoopakte anders zijn overeengekomen.

Ingeval het gebouw tijdens de gerechtelijke procedure wordt verkocht, blijft de contrac-
tuele aansprakelijkheidsvordering, die wordt ingesteld tegen de (aannemer) in het vermo-
gen van de verkoper, tenzij de verkoopsvoorwaarden voorzien in de overdracht van deze 
vordering aan de koper.

De verkoper zal zijn recht om te handelen slechts behouden voor zover hij daadwerke-
lijk een rechtstreeks en vaststaand belang heeft behouden om voor een schade schadeloos 
te worden gesteld'.

Ook de eerste rechter bevestigt nochtans dat niet enkel de vordering op basis van de 
tienjarige aansprakelijkheid overgedragen wordt op de koper, maar dat zulks ook geldt 
voor de vordering op basis van lichte verborgen gebreken.

Het door de eerste rechter gemaakte onderscheid kan dan ook niet worden weerhouden.
Tenslotte, kan het door de eerste rechter aangehaalde arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel van 14 augustus 1985, niet worden gevolgd en wordt het bovendien foutief geïn-
terpreteerd door de eerste rechter.

In dit arrest werd geoordeeld wat volgt:
'De bouwheer die door de aannemer wordt gedagvaard tot betaling van een achterstalli-

ge factuur kan tegen de aannemer de exceptie van niet-uitvoering van een verbintenis op-
werpen, ook al heeft hij het goed inmiddels verkocht. Hiervoor is niet vereist dat hij ook 
nog actuele bezitter van het onroerend goed is. De hoedanigheid van bezitter is daarente-
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gen wel vereist voor het instellen van een vordering in het kader van de tienjarige aan-
sprakelijkheid'. (Brussel, 14 augustus 1985, Res. Jur. Imm., 1986, 39).

In bedoeld arrest werd met andere woorden geoordeeld dat de bouwheer-verkoper te-
gen de aannemer die betaling vordert, wél nog de exceptie van niet-uitvoering van een 
verbintenis kan opwerpen, maar dat deze geen tegenvordering meer kan instellen tegen de 
aannemer.

Dit arrest kan nochtans niet worden gevolgd in de stelling dat de verkoper wel nog een 
exceptie van niet-uitvoering kan inroepen tegen de aannemer en dit aangezien de verkoper 
ingevolge de verkoop van het goed terzake daartoe geen hoedanigheid, noch belang meer 
heeft.

Indien het recht om een vordering in te stellen op grond van contractuele wanprestatie 
van de aannemer is overgegaan naar de koper van het goed, impliceert dit immers dat het 
recht om de exceptie van niet-uitvoering van een verbintenis (in te roepen) eveneens mee 
is overgedragen.

Er anders over oordelen zou betekenen dat, indien tegen de aannemer een vordering 
wordt gesteld door de koper wegens verborgen gebreken aan een gebouw, de aannemer 
wel nog kan veroordeeld worden tot betaling van een schadevergoeding aan de koper, 
maar dat dezelfde aannemer geen betaling van het saldo van de aannemingssom kan ont-
vangen vanwege de bouwheer-verkoper, hoewel deze laatste zelf geen enkele schade heeft 
geleden, en met name wanneer hij de woning voor de volledige prijs verkocht heeft.

Dat in casu rekening zou zijn gehouden met de beweerde gebreken aan het dak bij de 
bepaling van de verkoopprijs, is een loze bewering van (de verweerders), die niet in het 
minste wordt aangetoond.

Bijgevolg is de tegenvordering onontvankelijk bij gebrek aan hoedanigheid en belang 
in hoofde van (de verweerders)".

(...)
Tweede onderdeel
Aan de eentaligheid van een akte van hoger beroep wordt geen afbreuk gedaan wanneer 

in het raam van een rechtspleging in het Nederlands in de akte van hoger beroep, ter ver-
dere illustratie van een grief, een aanhaling wordt opgenomen van een noot in de taal van 
de rechtspleging, zijnde het Nederlands, waarin evenwel op zijn beurt een aanhaling is 
vermeld in de Franse taal, wanneer, zoals te dezen, de zakelijke inhoud van die aanhaling 
in de procestaal is weergegeven. Te dezen voerde de eiseres aan dat de eerste rechter de 
tegenvordering van de verweerders niet ontvankelijk had dienen te verklaren wegens ge-
brek aan hoedanigheid en belang in hoofde van de verweerders omdat zij hun woning 
hadden verkocht voor het instellen van de vordering en dit omdat algemeen wordt aange-
nomen dat de vordering op grond van gebreken tegen de aannemer en de architect van 
rechtswege overgaat op de kopers van het gebouw en dit in toepassing van de theorie van 
de zogenaamde kwalitatieve rechten. De eiseres zette verder in haar verzoekschrift op pa-
gina 6 uiteen:

"Meer bepaald worden, volgens deze theorie, schuldvorderingen, en met name de rech-
ten die verbonden zijn aan een bepaalde kwaliteit, nl. die van de eigenaar die ze bedongen 
heeft, geacht in de overdracht begrepen te zijn van een goed waarop zij betrekking heb-
ben.

Die grondslag moet gezocht worden in artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek. Uit die 
bepaling wordt afgeleid dat actieve bedingen - schuldvorderingen dus - kunnen geacht 
worden in de overdracht begrepen te zijn van het goed waarop zij betrekking hebben. Dit 
is m.n. het geval wanneer tussen de schuldvordering en het aan de schuldeiser toebehoren-
de goed een zodanig verband bestaat dat het belang bij de uitoefening van de schuldvorde-
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ring staat of valt met de hoedanigheid van eigenaar van het goed. (... )
Bijkomend zou nog in geval van koop kunnen gewezen worden op artikel 1615 van het 

Burgerlijk Wetboek, luidens welke bepaling de verkoper ook de verplichting heeft het 
toebehoren van de zaak te leveren. Tot deze accessoria worden volgens De Page gere-
kend: 'les droits et actions inhérent à la chose, et dont l'exercice ne se conçoit que de la 
part de celui qui jouit du bien transmis'.

(Dirix, E., "De aansprakelijkheidsvordering tegen aannemer en architect en de verkoop 
van het gebouw in de loop van het geding", noot onder Cass., 15 september 1989, T.B.H., 
1990, 389 e.v. (stuk 18));

(De verweerders) kunnen thans dus niet meer optreden tegen (de eiseres), aangezien ze 
geen hoedanigheid meer hebben, nl. geen eigenaar of bezitter meer zijn van het goed, 
noch enig belang daarbij hebben".

Daaruit blijkt dus dat de inhoud van het citaat in de Franse taal zakelijk werd weergege-
ven in de Nederlandse taal, zijnde de taal van de rechtspleging, namelijk dat het moet 
gaan om een geval waarin tussen de schuldvordering en het aan de schuldeiser toebehoren 
goed een zodanig verband bestaat dat het belang bij de uitoefening van de schuldvorde-
ring staat of valt met de hoedanigheid van eigenaar van het goed. De appelrechters schen-
den dan ook alle in het middel aangeduide wetsbepalingen en in het bijzonder de artikelen 
24 en 40 van de wet taalgebruik in gerechtszaken, door te oordelen dat het verzoekschrift 
nietig is.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 2 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken, hierna Taalwet gerechtszaken, wordt voor de burgerlijke recht-
banken van eerste aanleg die hun zetel hebben in de provincies Antwerpen, Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg en in het arrondissement Leuven de 
gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Nederlands gevoerd.

2. Een akte van de rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging 
te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de 
akte in die taal zijn gesteld of, in het geval een aanhaling in een andere taal van 
de rechtspleging is opgenomen, wanneer in de akte tevens de vertaling of de za-
kelijke inhoud ervan in de taal van de rechtspleging is weergegeven.

3. De eiseres heeft in haar verzoekschrift in hoger beroep aangevoerd dat de 
vordering van de bouwheer tegen de aannemer en de architect op grond van ge-
breken, van rechtswege overgaat op de kopers van het gebouw in toepassing van 
de theorie van de zogenaamde kwalitatieve rechten.

Zij heeft, met verwijzing naar een citaat uit de rechtsleer, als grondslag hiervan 
de artikelen 1122 en 1615 van het Burgerlijk Wetboek aangegeven. 

Wat betreft het voormelde artikel 1615, heeft zij er op gewezen dat krachtens 
die wetsbepaling de verkoper ook de verplichting heeft het toebehoren van de 
zaak te leveren. 

Vervolgens stelt de eiseres: "Tot deze accessoria worden volgens De Page ge-
rekend: 'les droits et actions inhérents à la chose, et dont l'exercice ne se conçoit 
que de la part de celui qui jouit du bien transmis'".
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4. Uit het geheel van de door de eiseres in haar verzoekschrift in hoger beroep 
aangevoerde grief blijkt dat de zakelijke inhoud van de in de Franse taal gestelde 
aanhaling in die akte wordt weergegeven.

De appelrechter die oordeelt dat het citaat in de Franse taal onmiskenbaar be-
hoort tot de argumenten van de eiseres of minstens een ondersteuning daarvan is 
en vervolgens beslist dat het verzoekschrift in hoger beroep nietig en het hoger 
beroep niet ontvankelijk is, schendt de artikelen 2, 24 en 40 van de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

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

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

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

19 juni 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:  
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat:  mr. Verbist.

Nr. 427

1° KAMER (VOLTALLIGE ZITTING)  - 19 juni 2009

ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE - AMBTSHALVE WEGLATING VAN DE LIJST VAN STAGIAIRS OF 
VAN HET TABLEAU - NIET-BETALING BIJDRAGEN - GEOORLOOFDHEID

De raad van een Orde van advocaten kan niet ambtshalve tot de administratieve handeling  
van weglating van een advocaat, van de lijst  van stagiairs of  van het tableau van de 
Orde, overgaan op grond dat deze zijn bijdragen niet betaalt1. (Artt. 430, 432, eerste lid, 
435 en 437, Ger.W.)

(STAFHOUDER VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN TE LEUVEN T. V. & PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. De bestreden beslissing van de Nederlandstalige Tuchtraad van Beroep te Brussel 

maakt de weglating van de verweerster van het tableau van de Orde van Advocaten bij de 
balie te Leuven, wegens niet-betaling van baliebijdragen, door de raad van de Orde, met 
ingang van 1 december 2006, ongedaan.

Het cassatiemiddel vecht de motivering aan dat de raad van de Orde slechts in twee 
door het Gerechtelijk Wetboek bepaalde omstandigheden – volgens de beslissing in dezen 
niet voorhanden - de weglating kan uitspreken en dus niet om de weerhouden reden. Het 

1 Zie de concl. van het O.M.
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voert hiervoor een schending aan van de artikelen 430, 432, 432bis, 435, laatste lid en 
437, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek. 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2. De vraag kan gesteld worden of de stafhouder – die geen partij is – cassatieberoep 

kan instellen tegen deze beslissing.
Het antwoord is bevestigend.
Het nieuwe tuchtrecht – dit zijn de door de wet van 21 juni 2006 gewijzigde artikelen 

van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 november 2006 - is toepasselijk 
op deze procedure die daarna werd gestart.

Krachtens het artikel 437, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt, indien er 
een reden van onverenigbaarheid met het beroep van advocaat bestaat, de weglating van 
het  tableau  uitgesproken  door  de  raad  van  de  Orde,  in  het  geval  dat  hij  dit  hetzij 
ambtshalve doet, volgens de rechtspleging in tuchtzaken.

Krachtens  het  nieuwe  artikel  432bis kan  de  persoon  die  het  voorwerp  is  van  een 
weglating door de raad van de Orde daartegen hoger beroep instellen bij de tuchtraad van 
beroep.

De  navolgende  bepalingen  verlenen  aan  de  stafhouder  een  essentiële  rol  in  de 
tuchtprocedure.

Krachtens het nieuwe artikel 468, §3 kunnen de advocaat, de stafhouder van de Orde en 
de procureur-generaal de beslissingen van de raad van beroep voorleggen aan het Hof van 
cassatie. Deze bepaling staat weliswaar in het hoofdstuk "Tucht" terwijl artikel 437 staat 
in  het  hoofdstuk  "Advocaten".  Volgens  deze  indeling  lijkt  de  weglating  dus  geen 
tuchtmaatregel, doch eerder een louter administratieve maatregel te zijn. 

De formulering "volgens de rechtspleging in tuchtzaken" is echter zo algemeen dat het 
de  stafhouder,  overeenkomstig  artikel  468,  §3,  ook  hier  moet  toegelaten  zijn 
cassatieberoep in te stellen.

Het cassatiemiddel 
3. De vraag is of de raad van de Orde in andere dan in de door de artikelen 435, laatste 

lid en 437, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde gevallen, vrij kan beslissen 
over een weglating van het tableau, dat krachtens het artikel 430 elk jaar moet worden 
opgemaakt. 

Het eerste geval betreft dat van een stagiair die niet voldeed aan zijn verplichtingen, 
wat hier uiteraard niet van toepassing is.

Het tweede geval is, zoals gezegd een onverenigbaarheid.
De vraag is dan verder,  inzonderheid,  welke de draagwijdte is  van het artikel  432, 

eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de raad van de Orde beslist 
over de inschrijving op het tableau, waarover hij “meester is”. Is uit dit laatste begrip ook 
af te leiden, zoals het middel stelt, dat die wettelijke gevallen de algemene bevoegdheid 
van de raad van de Orde niet beperken?

Het komt me voor dat uit de recente wetsgeschiedenis, voor de wet van 21 juni 2006 tot 
wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, moet worden afgeleid 
dat een beperkende interpretatie van artikel 432, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
moet geprivilegieerd worden.

Deze  bepaling  vermeldt  weliswaar  dat  de  raad  van  de  orde  "meester  is  over  het 
tableau". Dit betekent evenwel niet dat hij hierin een verregaande vrijheid geniet.

Dit wettelijk concept was gesteund op een arrest van het Hof van 15 januari 19202, dat 

2 Pas., I, 24, met conclusie van procureur-generaal TERLINDEN. 
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evenwel betrekking had op de weigering van een inschrijving van een advocaat op het 
tableau.

Die rechtspraak werd bevestigd in een arrest van 15 maart 19653.
Ingevolge  de  toevoeging  van  het  tweede  lid  aan  artikel  432,  door  de  wet  van  19 

november 1992, dient de weigering van inschrijving met redenen te worden omkleed. En, 
krachtens het  (thans door  artikel  24 van de wet  van 21 juni  2006 opgeheven)  artikel 
469bis Gerechtelijk  Wetboek,  kon  de  geweigerde  daartegen  beroep  instellen  bij  de 
tuchtraad van beroep4. Daaruit werd afgeleid dat de verwijzing naar het meesterschap van 
het tableau nog slechts een "symbolisch karakter" heeft.5 

4. De wetgever heeft in 2006 duidelijk een tweedeling ingevoerd tussen de raad van de 
Orde,  verantwoordelijk  voor  het  tableau  en  de  deontologische  regelgeving  en  de 
tuchtraad, bevoegd voor louter tuchtrechtelijke sanctionering.

De  raad  van  de  Orde  houdt  geen  tuchtrechtelijke  bevoegdheid  meer  over  na  de 
instelling van een tuchtraad die onafhankelijk is van de raden van de Orde per ressort van 
het hof van beroep. Behoudens  het meesterschap van het tableau heeft de raad van de 
Orde, krachtens het nieuwe artikel 455 van het Gerechtelijk Wetboek, “de opdracht om de 
eer  van  de  Orde  van  advocaten  op  te  houden  en  de  beginselen  van  waardigheid, 
rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen en een 
behoorlijke  beroepsuitoefening  moeten  waarborgen,  te  handhaven”.  Het  wetsvoorstel 
stelt:  “Dit  handhaven,  dat  kan  geschieden  door  het  maken  van  reglementen  of 
aanbevelingen,  door  opvoedende  of  voorlichtende  initiatieven  en  bijstand  aan  de 
stafhouder in zijn specifieke functies en eigen tuchtrechtelijke bevoegdheden, houdt niet 
meer de tuchtrechtelijke sanctionering in, zodat de derde zin van het eerste lid van het 
huidige artikel 456 niet wordt overgenomen. De overige leden van artikel 456 worden 
overgeplaatst”.6 

Voor een ruimere bevoegdheid van de raad m.b.t. de weglating van het tableau zou 
kunnen pleiten dat deze “sanctie” voor niet-betaling van de baliebijdragen niet zo zwaar is 
als een tuchtsanctie en dat de raad aldus niet afhankelijk is van de tuchtraad, terwijl hij 
aldus toch over  een drukkingmiddel  t.o.v.  de   nalatige  advocaat  beschikt,  zonder  een 
tuchtprocedure te initiëren. De weglating zou dan eerder als een louter administratieve 
maatregel te beschouwen zijn.

Uit deze tweedeling, zoals uit de voorbereidende werken blijkt, volgt nochtans dat de 
beperkende interpretatie de voorkeur geniet:  de raad van de Orde heeft  inderdaad een 
administratieve taak doch waakt over de voorwaarden van  toegang tot het beroep van 
advocaat;  de  tuchtraad  waakt  over  de  uitoefening ervan,  d.i.  de  naleving  van  de 
deontologische verplichtingen. Overigens heeft de weglating – waardoor het beroep niet 
meer kan worden uitgeoefend – wegens niet-betaling van baliebijdragen, toch wel veel 
weg van een tuchtsanctie, die slechts met de waarborgen van het artikel 6.1 E.V.R.M. kan 
opgelegd  worden.  Aldus  lijkt  me  deze  ingrijpende  maatregel  toch  een  louter 
administratieve aard te overstijgen.

Er  kan  hier  overigens  opnieuw  verwezen  worden  naar  het  artikel  437  van  het 
Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de weglating van het tableau, om een reden van 

3 Pas., 1965, I, 754.
4 Deze beroepsmogelijkheid is  thans voorzien door het  in randnummer 2 reeds vermelde artikel 
432bis, zoals ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 21 juni 2006.
5 P. LAMBERT, Règles et usages de la profession d'avocat du barreau de Bruxelles, Nemesis, Bruylant, 
1994, 24.
6 Wetvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tuchtprocedure voor 
de leden van de balie,  Parl.St.Kamer, 2004-2005,51,1724/001,p.24 onder  artikel  5:  Amendement 
nr.12,  Parl.St.Kamer, 2004-2005, 51, 1724/002, p.7, goedgekeurd in de commissie,  Parl.St.Kamer, 
2004-2005,51,1724/003, p.5-6.



Nr. 427 - 19.6.09 HOF VAN CASSATIE 1775 

onverenigbaarheid, door de raad van de Orde, in het geval dat hij het ambtshalve doet, 
ook “volgens de rechtspleging in tuchtzaken” wordt uitgesproken. 

De Nederlandstalige Tuchtraad van Beroep te Brussel heeft aldus terecht geoordeeld 
dat de raad van de Orde van Advocaten bij de balie te Leuven niet (ambtshalve) tot de 
weglating van de verweerster van het tableau van de Orde, in een ander geval dan de door 
de wet uitdrukkelijk bepaalde gavallen, kon beslissen.

Het middel faalt naar recht. Minstens kan het niet aangenomen worden. 
5. Een afwijzing van dit cassatiemiddel lijkt me niet onverenigbaar met de leer van het 

Hof in zijn arrest van 28 september 2007 (Franse afdeling)7, m.b.t. een beslissing wwarbij 
de  eiser  in  cassatie  werd  weggelaten  van  het  tableau,  wegens  het  niet  betalen  van 
bijdragen, opgelegd door artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Ordre français 
des avocats du barreau de Bruxelles, op 9 mei 1995 goedgekeurd door zijn raad. 

Dit artikel luidde als volgt: 
“Le conseil de l'Ordre fixe chaque année les cotisations à payer par les avocats inscrits 

au tableau, (thans ook: “par les avocats inscrits à la liste visée à l'article 112”) par les 
stagiaires, par les avocats honoraires, par les membres associés du barreau de Bruxelles 
(thans weggelaten: “et par les membres de  barreaux étrangers enregistrés à Bruxelles”). 

L'avocat en défaut d'acquitter sa cotisation, un droit d'inscription ou toute somme qu'il 
doit à l'Ordre est invité par le trésorier à comparaître devant le conseil de l'Ordre pour y 
présenter ses explications. 

Le conseil de l'Ordre, statuant comme en matière disciplinaire, prononce, s'il échet,  
son omission, sans préjudice de l'action disciplinaire.”8  

In dat arrest wijst het Hof (ook) het tweede middel af, dat als geschonden aanwees: 
artikel 1 van het  Eerste  Additioneel  Protocol  bij  het  Verdrag tot  bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 
1952 en goedgekeurd bij  de  wet van 13 mei  1955 en het  evenredigheidsbeginsel,  dat 
onder  meer  is  neergelegd  in  dit  artikel.  Dit  artikel  bepaalt:  “Alle  natuurlijke  of 
rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand zal van 
zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van 
de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal 
recht. De voorgaande bepalingen zullen 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  te  oefenen  op  het  gebruik van eigendom in overeenstemming  met  het 
algemeen belang of  om de betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te 
verzekeren”. 

Het cassatieberoep was gericht tegen de beslissing, op 18 oktober 2006 gewezen door 
de  tuchtraad van beroep  van de balies van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te 
Brussel, dat het beroep van de eiser niet gegrond, verklaart en stelt dat de sanctie voor het 
niet-nakomen door (de eiser) van de verplichtingen, bedoeld in (voormeld) artikel 10 van 
het huishoudelijk reglement van de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, de 
weglating uit het tableau is, zoals deze werd uitgesproken bij beslissing van 5 april 2005 
van de raad van de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, die dus bevestigd 
wordt. 

In het tweede middel voerde de eiser aan dat de bestreden beslissing, in zoverre zij 
eisers'  weglating  van  het  tableau  bevestigde,  hem  het  recht  ontzegde  om  de 
beroepsactiviteit uit te oefenen die hij al meer dan twintig jaar lang heeft uitgeoefend. Die 
maatregel  die  enkel  op  de  reden  steunt  dat  de  eiser  zijn  aan  de  raad  van  de  Orde 

7 AR D.06.0019.F., www.cass.be.
8 Eigen cursivering. Zie de vertaling van het artikel in de hierna weergegeven beslissing van het Hof.
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verschuldigde  bijdragen  niet  volledig  heeft  betaald,  verantwoordt  niet  dat  hij  in 
verhouding staat tot het daarmee nagestreefde openbaar nut. 

Het Hof verwerpt dit tweede middel op de volgende gronden: 
“Krachtens artikel 443,  eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de raad van de 

Orde  de  op  het  tableau  ingeschreven  advocaten  verplichten  tot  het  betalen  van  de 
bedragen die hij bepaalt. 

Artikel  10  van  het  huishoudelijk  reglement  van  de  Ordre  français  des  avocats  du 
barreau de Bruxelles, dat uitgevaardigd is ter uitvoering van die bepaling, bepaalt jaarlijks 
de bijdrage die door de advocaten moet worden betaald, dat de advocaat die nalaat zijn 
bijdrage te betalen door de penningmeester wordt verzocht voor de Raad van de Orde te 
verschijnen om er zijn bemerkingen voor te leggen en  dat die raad, die uitspraak doet  
zoals in tuchtzaken, zo nodig, zijn weglating van het tableau uitspreekt, overminderd de  
tuchtvervolging. 

Die bepalingen die bijdragen tot de goede organisatie van het beroep van advocaten,  
beogen een openbaar nut. 

Uit de redenen van de bestreden beslissing die zijn weergegeven in het antwoord op het 
eerste middel,  blijkt  dat de raad van beroep helemaal niet  heeft  gesteund op de enige 
reden dat de eiser zijn bijdragen niet volledig heeft betaald, maar pas beslist heeft de door 
de raad van de Orde uitgesproken weglating van de eiser van het tableau te bevestigen, 
nadat  hij  feitelijke  omstandigheden  naar  voren  heeft  gebracht  die  uitsluiten  dat  die  
maatregel  van  administratieve  aard  in  wanverhouding9 zou  staan  met  het  doel  van  
openbaar nut op grond waarvan hij is ingesteld. 

Het middel kan niet worden aangenomen.”10

6. In de eerste plaats moet nog benadrukt worden dat dit cassatiearrest een beslissing 
toetst van een tuchtraad van beroep, gewezen op het beroep tegen een beslissing van een 
raad van de Orde, zelf gewezen onder het “oude” tuchtrecht, namelijk op 5 april 2005. 

Weliswaar werd artikel 443 van het Gerechtelijk Wetboek niet gewijzigd en bepaalt het 
tweede lid van dit artikel dat de raad van de Orde waakt over het nakomen van de wetten 
en de verordeningen betreffende de betaling van de bijdragen aan de voorzorginstellingen 
van de balie. 

In dat precedent erkent het Hof echter de ratio van deze bepaling samen met het doel 
van het voormelde ter uitvoering ervan genomen artikel 10 van het (bijzonder) reglement 
van inwendige orde, namelijk de goede organisatie van het beroep van advocaten en het 
openbaar nut. Aldus kan hieruit niet afgeleid worden dat deze uitlegging ook onverkort 
zou gelden voor  die wettelijke regel  afzonderlijk,  die de raad van de Orde enkel  een 
waakopdracht  geeft  en  niet  –  alleszins  niet  expliciet,  zoals  die  bijzondere 
reglementbepaling – een bevoegdheid zoals in tuchtzaken, zo nodig, een weglating van 
het tableau uit te spreken. 

Het  cassatiemiddel  voerde enkel  een schending aan van het  evenredigheidsbeginsel 
(met  beroepsverbod  tot  gevolg)  en  het  Hof  erkende,  door  een  verwijzing  naar  de 
“wanverhouding met het doel” de noodzaak van de evenredigheidstoets van de maatregel 
van weglating, alsook een appreciatievrijheid van de (tucht)organen van de Orde. Of deze 
vrijheid inderdaad bestaat is niet de vraag gesteld door het cassatiemiddel in de actuele 
zaak, dan wel enkel of een van die organen, de raad, gewoon de bevoegdheid verleend 

9 De schriftelijke conclusie vermeldt “niet in wanverhouding”: dit is een juist citaat van een onjuiste 
officiële vertaling van de Franse tekst: “des circonstances de fait qui excluent que cette mesure de 
nature administrative  ne serait  pas proportionnée  au but  d'utilité  publique dans lequel  elle  a  été 
instituée”.
10 Eigen cursivering. 
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was om – behalve in de twee wettelijk bepaalde gevallen – die maatregel te nemen.
Dit alles neemt niet weg dat, volgens de termen van dat arrest: 

1. de beide organen van de orde (dus ook de raad), “samen” deze bevoegdheid 
hebben;

2. de maatregel van administratieve aard is, 
terwijl dit niet alles was aangevochten. 
7. Hoe dan ook, aan de waakfunctie van de raad, in artikel 443,  tweede  lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, werd sedertdien niet  geraakt,  zodat deze bepaling vatbaar blijft 
voor interpretatie. Maar vooral, de nieuwe benadering van het tuchtrecht voor advocaten 
en  de  daarop  geënte  procedures  moeten  –  overeenkomstig  het  artikel  3  van  het 
Gerechtelijk Wetboek trouwens – naar mijn mening de bovenhand hebben.

8. Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR D.07.0014.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 18 juni 2007 gewezen 

door de Nederlandstalige Tuchtraad van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 430, 432, 432bis, 435, laatste lid, en 437, laatste lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing doet de beslissing van de Orde van advocaten te Leuven van 1 

december 2006, waarbij de verweerster administratief werd weggelaten van het tableau 
van de Orde van advocaten te Leuven per 1 december 2006, teniet, op grond van de vol-
gende overwegingen:

"4. Op grond van artikel 430 van het Gerechtelijk Wetboek wordt in de hoofdplaats van 
ieder gerechtelijk arrondissement uiterlijk op 1 december van elk jaar een tableau opge-
maakt van de Orde van advocaten, een lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen 
onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en een lijst van de sta-
giairs, die hun kantoor in het arrondissement hebben.

5. Op grond van artikel 432 van het Gerechtelijk Wetboek beslist de raad van de Orde 
over de inschrijving op het tableau en op de lijsten, waarover hij meester is.

6. Waar de advocaat of de stagiair op eigen initiatief om zijn weglating kan verzoeken 
van het tableau of van de hem betreffende lijst, kent het Gerechtelijk Wetboek twee om-
standigheden waarin de raad van de Orde tot weglating kan overgaan:

- 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, kan uit de 
lijst worden weggelaten (artikel 435, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek);

- indien er een reden van onverenigbaarheid bestaat, wordt de weglating van het ta-
bleau, van de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van 



1778 HOF VAN CASSATIE 19.6.09 - Nr. 427 

een andere lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van stagiairs uitgesproken door de 
raad van de Orde, hetzij, op verzoek van de betrokken advocaat, hetzij, ambtshalve. In dit 
laatste geval geschiedt dit volgens de rechtspleging in tuchtzaken (artikel 437, laatste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek).

Het voeren van de titel van advocaat en het uitoefenen van het beroep van advocaat, zo-
als geregeld in de artikelen 428 tot en met 438 van het Gerechtelijk Wetboek, raken de 
openbare orde. Tot de weglating waartoe niet door de advocaat zelf werd verzocht, kan 
slechts worden besloten in de door de wet bepaalde gevallen.

7. Gelet op het feit dat blijkens het dossier geen van de beide door het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalde omstandigheden zich voordoet wat (de verweerster) betreft,  kon de 
raad van de Orde van advocaten te Leuven niet tot haar weglating beslissen, onvermin-
derd vanzelfsprekend burgerrechtelijke en desgevallend tuchtrechtelijke vorderingen te-
genover haar. Het beroep is gegrond".

Grieven
Artikel 430 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in de hoofdplaats van ieder ge-

rechtelijk  arrondissement  uiterlijk  op 1 december  van elk  jaar  een tableau opgemaakt 
wordt van de Orde van advocaten. Het tableau wordt aangeplakt of bekendgemaakt door 
toedoen van de stafhouder, die ervoor zorgt dat deze wordt bijgewerkt.

Luidens artikel 432 van het Gerechtelijk Wetboek is de raad van de Orde meester over 
het tableau. Uit voormelde bepalingen volgt niet enkel dat de raad van de Orde vrij beslist 
over de inschrijving op het tableau, maar tevens dat hij autonoom kan beslissen om perso-
nen van het tableau weg te laten.

Dit volgt tevens uit artikel 432bis van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat de per-
soon die het voorwerp is van een weglating, tegen deze beslissing hoger beroep kan in-
stellen bij de tuchtraad van beroep. In deze bepaling wordt immers in algemene termen 
verwezen naar de weglating. Er blijkt niet dat deze bepaling enkel betrekking zou hebben 
op de gevallen bedoeld in de artikelen 435, laatste lid, en 437, laatste lid, van het Gerech-
telijk Wetboek.

Weliswaar bepalen de artikelen 435, laatste lid, en 437, laatste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek een aantal bijzondere gevallen waarin een advocaat kan worden weggelaten van 
het tableau. Uit geen enkele bepaling blijkt echter dat de raad van de Orde enkel in deze 
bijzondere gevallen een advocaat kan weglaten van het tableau.

Door te beslissen dat een advocaat enkel kan worden weggelaten in de gevallen zoals 
bepaald in de artikelen 435, laatste lid, en 437, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
schenden de appelrechters dan ook de in het middel genoemde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 430 van het Gerechtelijk Wetboek, moet elk jaar een ta-

bleau worden opgemaakt van de Orde van advocaten, alsook een lijst van de ad-
vocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat 
van de Europese Unie en een lijst van stagiairs, die hun kantoor in het arrondis-
sement hebben. Deze worden door toedoen van de stafhouder aangeplakt of be-
kendgemaakt. De stafhouder zorgt er eveneens voor dat het tableau en de lijsten 
worden bijgewerkt.

Krachtens artikel 432, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek beslist de raad 
van de Orde, die meester is over het tableau, over de inschrijving op het tableau 
en op deze lijsten.



Nr. 427 - 19.6.09 HOF VAN CASSATIE 1779 

De persoon die om inschrijving verzoekt of die het voorwerp is van een wegla-
ting kan, krachtens artikel 432bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tegen 
de beslissingen genomen door de raad van de Orde hoger beroep instellen bij de 
tuchtraad van beroep.

2. De artikelen 435 en 437 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen de gevallen 
waarin een weglating van de lijst of het tableau kan plaatsvinden.

Uit deze artikelen blijkt dat de raad van de Orde niet ambtshalve tot de admini-
stratieve handeling van weglating kan overgaan op grond dat een advocaat zijn 
bijdragen niet betaalt.

3. Door te oordelen dat de raad van de Orde niet tot weglating van de verweer-
ster kon beslissen wegens niet betaling van baliebijdragen, schendt de bestreden 
beslissing de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet.

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

19 juni 2009 – voltallige zitting –  Voorzitter:  de h. Londers, eerste voorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-ge-
neraal – Advocaat:  mr. Verbist.

Nr. 428

3° KAMER - 22 juni 2009

1º BOSSEN - BOSDECREET - TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN HET BOSDECREET - 
BESTEMMING ALS BOSGEBIED VOLGENS HET GEWESTPLAN - KAALVLAKTE - TOEPASSING

2º MILIEURECHT - BOSDECREET - TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN HET BOSDECREET - 
BESTEMMING ALS BOSGEBIED VOLGENS HET GEWESTPLAN - KAALVLAKTE - TOEPASSING

1º en 2° Uit  artikel 3, §1 en 2, 1°,  van het Bosdecreet volgt  dat de toepassing van de  
voorschriften van het Bosdecreet op een perceel niet bepaald wordt door de indeling als  
bosgebied in het gewestplan, maar door de feitelijke toestand van het perceel volgens de  
kenmerken  omschreven  in  voormeld  artikel  3;  een  grondoppervlak  kan  slechts  als  
kaalvlakte in de zin van artikel 3, §2, beschouwd worden mits deze voorheen met bos  
bezet was. (Art. 3, §1 en 2, 1°, Bosdecreet 13 juni 1990)

(S. e.a. T. J. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0414.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 26 maart 2007 en 5 novem-
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ber 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 5 juni 2009 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, in het bijzonder §2, 1, van het Decr. Vl. R. van 13 juni 1990 (Bosdecreet) 

(zoals van toepassing in maart 1997);
- artikel 43, §3, van vermeld Decreet voor zijn wijziging bij Decr. Vl. Parl. van 7 de-

cember 2007;
- artikel 90 van vermeld Decreet, meer in het bijzonder het derde lid ervan, zoals dit ar-

tikel gold in maart 1997, voordat leden één en twee van dit artikel werden opgeheven bij 
het Decr. Vl. Parl. van 24 december 2004;

- artikel 12.4.2 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrich-
ting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (zoals van toe-
passing in maart 1997);

- artikel 149 van de Grondwet.
Bestreden beslissing
Het bestreden tussenarrest van 26 maart 2007 beslist dat de tegenvordering van de ei-

sers (deze in hoofdorde en in ondergeschikte orde) ongegrond is omdat eisers de beplan-
tingen  op hun  percelen  wederrechtelijk  hebben aangebracht.  Die  beslissing  wordt  ge-
schraagd op volgende motieven:

"3.2.5. Het staat vast dat het perceel van (de eisers) in maart 1997, volgens het bij ko-
ninklijk besluit van 3 oktober 1979 goedgekeurde gewestplan Antwerpen, gelegen was in 
een bosgebied. Dat het perceel in een later bijzonder plan van aanleg werd ondergebracht 
in landschappelijk waardevol, agrarisch gebied, doet hier niets ter zake. Het perceel was 
in ieder geval geen bouwgrond (wegens verval op 31.10.1973 van de in 1966 verleende 
verkavelingsvergunning).

3.2.6. Bij het Bosdecreet van 13 juni 1990 (zoals, ten tijde van de feiten, van toepas-
sing) werd voorgeschreven:

- in artikel 2:
'Dit decreet heeft tot doel het behoud, de bescherming, de aanleg en het beheer van de 

bossen te regelen. Het is van toepassing zowel op de openbare bossen als op de privé-bos-
sen';

- in artikel 3:
'§1. Onder de voorschriften van dit decreet vallen: de bossen, zijnde grondoppervlakten 

waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitma-
ken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen.

§2. Onder de voorschriften van dit decreet vallen eveneens:
1. de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren:
Met (de verweerders) is het (hof van beroep) van oordeel dat het betrokken perceel, ei-

gendom van (de eisers), te aanzien is als een kaalvlakte, die als dusdanig tot het bos be-
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hoort en waarop de bepalingen van het Bosdecreet van toepassing zijn. De omstandigheid 
dat op het perceel in kwestie, voorafgaand aan de aanplantingen die door (de eisers) wer-
den aangebracht, geen bomen stonden, doet niets ter zake. Het betrokken perceel was vol-
gens het geldende gewestplan mee als bosgebied ingekleurd.

3.2.7. Bij artikel 43, §3, van het Bosdecreet wordt bepaald:
'Voor elk privé-bos van tenminste vijf hectaren wordt door de eigenaar of mede-eige-

naars een beheersplan opgesteld.
De beheersplannen en de wijzigingen aan de beheersplannen worden goedgekeurd door 

het Bosbeheer'.
Artikel 44 van het Bosdecreet voegt daaraan toe:
'§1. Het Bosbeheer houdt toezicht op de correcte uitvoering van de voorschriften van 

het beheersplan.
§2. Behoudens dringende noodzakelijkheid kan enkel van het goedgekeurde beheers-

plan worden  afgeweken  mits  de  voorafgaandelijke  machtiging van  het  Bosbeheer,  op 
straffe van een geldboete van zesentwintig tot honderd frank'.

Het staat vast dat (de eisers) geen beheersplan hebben opgesteld met betrekking tot hun 
kwestieuze eigendom (de kavels 66 en 67 zijn niet opgenomen in het op 20.12.1996 door 
de Woudmeester goedgekeurde beheersplan). Voor de aanplantingen die zij hebben aan-
gebracht, ontbreekt bijgevolg de vereiste goedkeuring/machtiging. Maar er is meer.

Bij artikel 90 van het Bosdecreet wordt voorgeschreven:
'In alle bossen kunnen werkzaamheden, die wijzigingen van de fysische toestand voor 

gevolg hebben, slechts worden uitgevoerd na machtiging van de Vlaamse regering.
In alle bossen kunnen werkzaamheden, die wijzigingen van de fysische toestand voor 

gevolg hebben, slechts worden uitgevoerd na machtiging van het Bosbeheer'.
Met (de verweerders) is het (hof van beroep) van oordeel dat, door de aanplanting van 

203 bomen, de fysische toestand van de kaalvlakte, eigendom van (de eisers), werd gewij-
zigd. Dat artikel 90 van het Bosdecreet slechts betrekking zou hebben op 'negatieve' wijzi-
gingen die een bos nadelig zouden beïnvloeden (kappen, ontbossing, ...), blijkt uit niets.

Bij gebreke van de daartoe vereiste vergunningen werden de aanplantingen door (de ei-
sers) in maart 1997 wel degelijk wederrechtelijk aangebracht. Op de beschouwingen van 
(de verweerders) in verband met eventuele inbreuken op het Decreet betreffende de ruim-
telijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, alsook op het Besluit van 16 juli 1996 
van de Vlaamse Regering tot instelling van een vergunningsplicht voor de wijziging van 
vegetatie en van lijn- en puntvormige elementen, moet dan ook niet verder worden inge-
gaan. De oorspronkelijke tegenvordering van (de eisers), althans deze die in hoofdorde en 
in ondergeschikte orde wordt ingesteld, wordt bijgevolg ongegrond verklaard".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 3 van het Decr. Vl. R. van 13 juni 1990 - het Bosdecreet - bepaalt welke opper-

vlakten en aanplantingen al dan niet onder de voorschriften van dit decreet vallen.
Uit dit artikel blijkt dat een Gewestplan geen invloed heeft op het al dan niet van toe-

passing zijn van het Bosdecreet op een bepaalde oppervlakte. Het feit dat volgens het Ge-
westplan een perceel als bosgebied is ingekleurd kan niet meebrengen dat dit perceel on-
der de voorschriften van het Bosdecreet valt. Volgens het toen geldend artikel 12.4.2., eer-
ste lid, van het K. B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen is bosgebied "de beboste of de te be-
bossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf'. Bosgebieden volgens het Gewestplan be-
vatten dus ook gebieden bestemd om te worden bebost en dergelijke gebieden vallen niet 
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noodzakelijk onder de toepassing van het Bosdecreet.
Volgens artikel 3, §2, 1., van het Bosdecreet vallen eveneens onder de toepassing van 

dit decreet "de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren".
Kaalvlakten die onder het Bosdecreet vallen zijn dus vlakten die voorheen met bos be-

zet waren. Dit blijkt tevens uit artikel 4.12 van het Bosdecreet, voor zijn vervanging bij 
Decr. Vl. Parl. 18 mei 1999, dat kaalslag definieert als zijnde "Het verwijderen van het 
bosbestand zonder aan het terrein een andere functie te geven". Het is omwille van een 
kaalslag dat ontboste terreinen die geen andere functie krijgen tot het bos blijven behoren.

In hun syntheseconclusie na het tussenarrest (van 14 september 2004), neergelegd ter 
griffie op 26 januari 2007, hebben eisers betwist dat hun percelen, waarop zij aanplantin-
gen hebben aangebracht, onder de voorschriften van het Bosdecreet vallen:

"... het betreffen niet-beboste terreinen waarop het Bosdecreet niet van toepassing is, 
omdat de terreinen niet vallen onder de decretale definitie van 'bos' of 'kaalvlakte' in het 
Bosdecreet. De terreinen zijn om die redenen, en met instemming van de bevoegde admi-
nistratie die het plan goedkeurde, niet opgenomen in het bosbeheersplan (...).

(De verweerders) beweren op p. 4 van hun tweede conclusie dat het in casu zou gaan 
om een 'kaalvlakte, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren', doch laten na 
enig bewijs hiervan voor te leggen". (p. 8).

Het bestreden tussenarrest van 26 maart 2007 beslist:
"Met (de verweerders) is het (hof van beroep) van oordeel dat het betrokken perceel, ei-

gendom van (de eisers), te aanzien is als een kaalvlakte, die als dusdanig tot het bos be-
hoort en waarop de bepalingen van het Bosdecreet van toepassing zijn. De omstandigheid 
dat op het perceel in kwestie, voorafgaand aan de aanplantingen die door (de eisers) wer-
den aangebracht, geen bomen stonden, doet niets ter zake. Het betrokken perceel was vol-
gens het geldende gewestplan mee als bosgebied ingekleurd" (p. 10).

Nu de eisers in conclusie betwistten dat hun betrokken grondstuk een kaalvlakte is in de 
zin van artikel 3, §2, 1, van het Bosdecreet, diende het hof van beroep vast te stellen dat 
dit grondstuk voldoet aan de beschrijving in het Bosdecreet van een kaalvlakte, meer be-
paald diende het vast te stellen dat dit grondstuk "voorheen met bos bezet" was.

Het bestreden arrest beslist evenwel dat het betrokken grondstuk kaalvlakte is zonder 
vast te stellen dat dit grondstuk voorheen met bos bezet was. Het heeft aldus niet op wetti-
ge wijze kunnen beslissen dat dit grondstuk kaalvlakte is in de zin van het Bosdecreet 
(schending van artikel 3, §2, 1. van het Bosdecreet).

Door te oordelen dat het niet terzake is dat op het betrokken perceel geen bomen ston-
den schendt het bestreden arrest nogmaals artikel 3, §2, 1, van het Bosdecreet daar vol-
gens dit artikel een kaalvlakte een vlakte is die voorheen met bos bezet was, zodat om uit 
te maken of er een kaalvlakte is in de zin van het Bosdecreet het wel van belang is of er 
bomen op het betrokken perceel stonden.

Door op grond van het gegeven dat het betrokken grondstuk van de eiseres volgens het 
geldend Gewestplan als bosgebied is ingekleurd te beslissen dat het om een bos of een 
kaalvlakte in de zin van het Bosdecreet gaat, schendt het bestreden arrest artikel 3 van het 
Bosdecreet dat bepaalt welke oppervlakten en aanplantingen al dan niet onder de voor-
schriften van dit decreet vallen, alsmede artikel 12.4.2, eerste lid, van het koninklijk be-
sluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-ge-
westplannen en de gewestplannen dat bosgebied anders definieert dan in het Bosdecreet.

Het bestreden arrest heeft dus op onwettige wijze beslist dat de door de eisers op hun 
grondstuk aangebrachte beplantingen wederrechtelijk waren wegens het ontbreken van de 
vergunningen of machtigingen voorzien in het Bosdecreet (schending van alle in het eer-
ste onderdeel aangehaalde artikelen, zoals van toepassing in maart 1997).
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(...)
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 88, §2, en 109 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest van 5 november 2007 voegt ambtshalve de in tweede onderge-

schikte tegenvordering van eisers samen met het geding AR nr 2003/AR/81 om verder 
door de derde kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen bij een en hetzelfde arrest te 
worden beslecht. Het beslist aldus op volgende gronden:

"5. Bij artikel 1395 Ger. W. wordt voorgeschreven:
'Alle vorderingen betreffende bewarende beslagen, middelen tenuitvoerlegging, collec-

tieve schuldenregeling en tegemoetkomingen van de Dienst voor alimentatievorderingen 
bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievor-
deringen bij de FOD Financiën, worden gebracht voor de beslagrechter ...'.

6. De vordering van (de eisers) die ertoe strekt vast te stellen dat zij de beschikking van 
11.3.1999 onmiddellijk en volledig uitgevoerd hebben en bijgevolg dat de gekantonneerde 
gelden aan hen moeten worden vrijgegeven (= de tweede ondergeschikte tegenvordering 
van de eisers), is duidelijk een vordering betreffende middelen tot tenuitvoerlegging in de 
zin van de hierboven geciteerde wetsbepaling. (De eisers) zijn zich daarvan terdege be-
wust, want zij hebben inmiddels de betwisting omtrent het al dan niet uitgevoerd zijn van 
de beschikking van 11.3.1989 voorgelegd aan de beslagkamer van dit Hof (het nog han-
gende geding met AR - nummer: 2003/AR/81).

7. Uit artikel 4, §3, van het koninklijk besluit van 2.8.2007 tot vaststelling van het bij-
zonder reglement voor het Hof van Beroep te Antwerpen (B. S. 23.8.2007), blijkt dat ge-
schillen inzake beslagmaatregelen behoren tot de materie van de 3de kamer van dit Hof.

8. Een goede rechtsbedeling vergt dan ook dat de samenhangende gedingen waarvan 
hierboven sprake worden samengevoegd om verder door de 3de kamer van dit Hof bij één 
en hetzelfde arrest te worden beslecht. De beslissing over de gedingkosten die verband 
houden met de samenhangende zaken wordt aangehouden".

Grieven
Overeenkomstig artikelen 88, §2, en 109, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

moet een verdelingsincident tussen de kamers van eenzelfde hof van beroep opgeworpen 
worden hetzij door één der partijen voor ieder ander middel, hetzij ambtshalve door de 
rechter bij de opening van het debat en voorgelegd worden aan de Eerste Voorzitter van 
het hof van beroep. Bij gebreke daaraan is de zaak definitief toegewezen aan de geadiëer-
de kamer.

In casu is aan geen van die voorwaarden voldaan, zodat de in casu geadiëerde kamer 
van het hof van beroep (de eerste kamer) ertoe gehouden was zelf de tweede onderge-
schikte tegenvordering van de eisers te beslechten.

Door te beslissen dat die vordering beslecht moet worden door de derde kamer van het 
hof van beroep, schendt het bestreden arrest van 5 november 2007 de artikelen 88, §2, en 
109 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Artikel 3, §1, van het Decreet van de Vlaamse Raad van 13 juni 1990 (Bos-
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decreet), zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat onder de voorschriften van 
dit decreet vallen, de bossen, zijnde grondoppervlakten waarvan de bomen en de 
houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een 
eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen.

Overeenkomstig artikel 3, §2, 1, van het Bosdecreet, vallen eveneens onder de 
voorschriften van dit decreet, de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het 
bos blijven behoren.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de toepassing van de voorschriften van het 
Bosdecreet op een perceel niet bepaald wordt door de indeling als bosgebied in 
het gewestplan, maar door de feitelijke toestand van het perceel volgens de ken-
merken omschreven in voormeld artikel 3.

Een grondoppervlak kan slechts als kaalvlakte in de zin van artikel 3, §2, wor-
den beschouwd mits deze voorheen met bos bezet was.

3. In hun appelconclusies hebben de eisers de toepassing van het Bosdecreet 
op hun betrokken gronden betwist omdat die geen bos noch kaalvlakte, zoals 
omschreven in het Bosdecreet, zouden zijn.

4.  De appelrechters  stellen vast  dat  het  betrokken perceel  van de eisers  in 
maart 1997, volgens het toen geldende gewestplan, gelegen was in een bosgebied 
en oordelen dat de omstandigheid dat op het perceel in kwestie, voorafgaand aan 
de aanplantingen die door de eisers werden aangebracht, geen bomen stonden, 
niet ter zake doet. 

Door op grond hiervan te oordelen dat het betrokken perceel te aanzien is als 
een kaalvlakte die als dusdanig tot het bos behoort en waarop de bepalingen van 
het Bosdecreet van toepassing zijn, schenden de appelrechters artikel 3 van dit 
decreet.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
De cassatie van de beslissing tot afwijzing van de in hoofdorde en onderge-

schikte orde ingestelde tegenvordering van de eisers dient te worden uitgebreid 
tot de beslissing van het arrest met betrekking tot de in tweede ondergeschikte 
orde ingestelde tegenvordering, die er het gevolg van is.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest van 26 maart 2007, behalve in zoverre het uitspraak doet 

over de oorspronkelijke hoofdvordering van de verweerders.
Vernietigt het arrest van 5 november 2007.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest van 26 maart 2007 en van het vernietigde arrest van 
5 november 2007.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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22 juni 2009 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van mevr.Mortier, advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. Van 
Ommeslaghe en Wouters.

Nr. 429

3° KAMER - 22 juni 2009

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER - GEHEEL OF GEDEELTELIJK 
BEVESTIGEN VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL - HERDEFINIËREN VAN DE OPDRACHT AAN DE 
DESKUNDIGE - TOEPASSING

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BEVOEGDHEID - 
GEHEEL OF GEDEELTELIJK BEVESTIGEN VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL - VERWIJZING NAAR DE 
EERSTE RECHTER - HERDEFINIËREN VAN DE OPDRACHT AAN DE DESKUNDIGE - TOEPASSING

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - DESKUNDIGENONDERZOEK - GEHEEL OF GEDEELTELIJK BEVESTIGEN VAN EEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL - VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER - HERDEFINIËREN VAN DE 
OPDRACHT AAN DE DESKUNDIGE - TOEPASSING

4º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALGEMEEN - PROTHESE - INRICHTING 
VAN EEN AANGEPASTE BADKAMER - TOEPASSING

1º, 2° en 3° Het middel dat ervan uitgaat dat de appelrechters die de beslissing van de  
eerste rechter over het geschil integraal bevestigen, maar ingevolge het hoger beroep 
van  eiseres  de  bewoordingen  van  de  opdracht  aan  de  deskundige  gedeeltelijk  
herdefiniëren overeenkomstig de rechtsopvatting waarvan de eerste rechter is uitgegaan,  
meer doen dan de bevolen onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk bevestigen, mist  
feitelijke grondslag1. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.)

4º Voor de toepassing van artikel 28 van de arbeidsongevallenwet en van artikel 35 van het  
koninklijk besluit van 21 december 1971 hebben prothesen en orthopedische toestellen  
de betekenis van kunst- en hulpmiddelen die een valide persoon niet behoeft en die als  
gevolg van het arbeidsongeval nodig zijn om aangetaste of verzwakte lichaamsdelen te  
steunen of te vervangen dan wel het gebruik of de functies ervan te bevorderen; de bouw  
van een aangepaste badkamer kan in bepaalde omstandigheden een hulpmiddel zijn dat  
nodig is om het gebruik of de functies van de aangetaste of verzwakte lichaamsdelen van 
het slachtoffer van een arbeidsongeval te bevorderen, zodat het middel dat er van uitgaat 
dat  de  aanpassing  van  de  inrichting  van  een  badkamer  aan  de  invaliditeit  van  de  
getroffene in geen geval kan beschouwd worden als prothese, faalt naar recht2. (Art. 28, 
Arbeidsongevallenwet; Art. 35, K.B. 21 dec. 1971; vóór zijn wijziging bij, K.B. 5 juni 2007)

(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. D.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
1. Met betrekking tot het eerste middel
Artikel  28  van  de  Arbeidsongevallenwet  bepaalt  dat  de  getroffene,  onder  de 

1 Zie de andersluidende conclusie van het openbaar ministerie.
2 Zie de conclusie van het openbaar ministerie. 
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voorwaarden  bepaald  door  de  Koning,  recht  heeft  op  de  prothesen  en  orthopedische 
toestellen die ingevolge het ongeval nodig zijn.

De appelrechters stellen vast dat de eerste rechter met betrekking tot de toepassing van 
dit artikel, in zijn vonnis de begrippen “nodig” en “nuttig” naast elkaar hanteert.

Zij oordelen dat de wettelijke vereiste niet kan worden herleid tot nuttig en gezien als 
wettelijke voorwaarde is gesteld dat de prothese nodig is ingevolge het arbeidsongeval, dit 
het enige uitgangspunt vormt zodat een eenvormige formulering dan ook aangewezen is.

Zij hervormen het vonnis enkel op dit punt.
Zij oordelen verder dat de eerste rechter terecht advies heeft gevraagd binnen het kader 

van de opdracht verleend aan de deskundige maar  dat  het in acht genomen de hoger 
vermelde  overwegingen  omtrent  de  wettelijke  vereisten  en  het  feit  dat  hierbij  als 
uitgangspunt geldt dat de prothese moet nodig zijn ingevolge het ongeval, het aangewezen 
is om de opdracht van de aangestelde deskundige anders te formuleren.

Het  hoger  beroep  wordt  ontvankelijk  bevonden  en  in  zeer  beperkte  mate  gegrond 
verklaard, het vonnis wordt bevestigd in de mate dat het werd bestreden maar de opdracht 
aan de deskundige wordt in het licht van wat werd opgemerkt geherdefinieerd.

Diende de appelrechter in dit geval overeenkomstig artikel 1068, tweede lid Ger.W. de 
zaak terug naar de eerste rechter te verwijzen?

Uw Hof heeft bij arrest van 29 januari 20043 geoordeeld dat de appelrechters die na het 
hoger beroep gegrond te hebben verklaard, het beroepen vonnis wijzigen en zelf uitspraak 
doen over het geschil, de zaak niet naar de eerste rechter dienen te verwijzen wanneer zij 
zelf  een  onderzoeksmaatregel  bevelen,  ook  al  had  het  beroepen  vonnis  dezelfde 
onderzoeksmaatregel bevolen.

Uit de conclusie van het openbaar ministerie vóór dit arrest kan onthouden worden dat 
bij de beoordeling of artikel 1068, tweede lid Ger.W al dan niet moet toegepast worden de 
beslissing  van  de  appelrechters  goed  moet  ontleed  worden  en  het  loutere  feit  dat  de 
appelrechter klaarblijkelijk dezelfde onderzoeksmaatregel beveelt  als de eerste rechter, 
niet misleidend mag werken. Eens de appelrechter de beslissing van de eerste rechter, al 
was het deels teniet doet, hervormt of wijzigt en in functie van zijn nieuw oordeel een 
onderzoeksmaatregel uitspreekt, zelfs al is dit dezelfde onderzoeksmaatregel als bevolen 
door  de  eerste  rechter,  moet  hij  de  zaak  aan  zich  houden  omdat  in  dat  geval  een 
bevestiging in de zin van artikel 1068,tweede lid niet aan de orde is.

In  dit  geval  spreekt  de  appelrechter  zich  zelf  uit  over  het  geschil  en  dit  moet 
onderscheiden worden van het geval waarbij de appelrechter, hetzij op grond van eigen 
motieven de beslissing van de eerste rechter bevestigt, hetzij a fortiori op grond van de 
motieven  van  de  eerste  rechter  diens  beslissing  bevestigt.  In  die  gevallen  spreekt  de 
appelrechter recht, maar door de mond van de eerste rechter.

Het beschikkend gedeelte van de beslissing van de appelrechter geeft dus de doorslag.
Indien  de  appelrechter  de  beslissing  van  de  eerste  rechter  teniet  doet,  hervormt  of 

wijzigt,  al  is  het  maar  ten  dele  en  in  functie  van  zijn  nieuw  oordeel  een 
onderzoeksmaatregel uitspreekt, ook al gaat het in feite om dezelfde onderzoeksmaatregel 
dan deze uitgesproken door  de eerste rechter,  moet  hij  de  zaak aan zich houden.  De 
verwijzingsverplichting  van  artikel  1068,  tweede  lid  Ger.W.  speelt  enkel  wanneer  de 
appelrechter het oordeel van de eerste rechter behoudt, ook met betrekking tot de door 
deze laatste bevolen onderzoeksmaatregel.

Een andere zienswijze  erop nahouden zou erop neerkomen dat  de  appelrechter  een 

3 Cass., 29 januari 2004, AR C.01.0537.N;  AC 2004, nr.53, met conclusie van advocaat-generaal 
THIJS.
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illegale rol van cassatie- en verwijzingsrechter wordt toegemeten. Indien de appelrechter, 
niettegenstaande het feit dat hij het beroepen vonnis teniet doet, hervormt of wijzigt de 
zaak naar de eerste rechter moet verwijzen, dan zal die eerste rechter verder dienen te 
oordelen in functie van een door de appelrechter vernietigde of gewijzigde beslissing.

Ook bij recent arrest van 14 januari 20084 oordeelde Uw Hof dat de appelrechter, die na 
de hogere beroepen gegrond te hebben verklaard, het beroepen vonnis wijzigt  en zelf 
uitspraak doet over het geschil,  de zaak niet  naar de eerste rechter dient te verwijzen 
wanneer hij vervolgens zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, ook al had het beroepen 
vonnis dezelfde deskundige met eenzelfde opdracht belast.

In de zaak die voorligt is het duidelijk dat de appelrechter niet akkoord ging met de 
juridische  benadering  van  het  begrip  “prothese”  in  de  zin  van  artikel  28  van  de 
arbeidsongevallenwet vanwege de eerste rechter. In plaats van de beslissing te bevestigen, 
werd  het  hoger  beroep  gegrond  verklaard  en  werd  een  deel  van  de  opdracht  aan  de 
deskundige in functie van dit gewijzigd juridisch oordeel geherformuleerd. Deze nieuwe 
opdracht kadert in een andere juridische zienswijze van de appelrechter.

Gelet op wat voorafgaat mocht de appelrechter in die omstandigheden geen verwijzing 
overeenkomstig artikel 1068, tweede lid Ger.W. bevelen.

Het eerste middel is gegrond.
2. Met betrekking tot het tweede middel.
Het tweede middel heeft betrekking op de inhoud of de draagwijdte die moet gegeven 

worden aan het begrip “prothese” in de zin van artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet.
De arbeidsongevallenwet zelf bepaalt niet wat hieronder moet verstaan worden.
Enkel  artikel  35  van  het  KB van  21  december  1971  bepaalt  dat  als  prothesen  of 

orthopedische toestellen worden aanzien:
- de eigenlijke prothesen of het eigenlijk orthopedisch toestel
- alle functionele bijhorigheden
- het reservetoestel, naar gelang de aard van de letsels
Het kwam aan de rechtspraak toe dit begrip verdere invulling te geven.
Uw Hof oordeelde bij arresten van 18 maart 19855,  23 januari 19956 en 15 oktober 

19907 dat hieronder dient begrepen te worden “de kunst- en hulpmiddelen die een valide 
persoon niet behoeft en die, als gevolg van een arbeidsongeval nodig zijn om aangetaste 
of verzwakte ledematen te steunen of te vervangen dan wel het gebruik of de functie 
ervan te bevorderen.”

Voor het overige werd in de rechtspraak aanvaard dat het begrip “nodig zijn” essentieel 
is, evenals het gegeven dat dit nodig zijn het “gevolg is van het ongeval”.

Wanneer  een  hulpmiddel  nodig  is  ten  gevolge  van  het  ongeval,  moet  het  vergoed 
worden. De vervangbaarheid ervan door de fysieke hulp van andere personen, is geen 
wettelijk  criterium.  In  die  optiek  zouden  immers  alle  prothesen  en  orthopedische 
toestellen die vervangbaar zijn door bijstand van een ander persoon, niet meer vergoed 
worden. Dit zou de individuele keuzevrijheid en de zelfredzaamheid van de getroffene in 
grote mate aantasten. Uw Hof heeft trouwens bij arrest van 20 april 1998 geoordeeld dat 
de beoordeling over de noodzakelijkheid van de hulp van derden onderscheiden is van de 
beoordeling of ingevolge het ongeval een prothese of een orthopedisch toestel nodig is.8

4 Cass., 14 januari 2008, AR C.07.0234.N, AC 2008, nr. 23.
5 Cass., 18 maart 1985, AR nr.4665, AC 1984-85, nr.435.
6 Cass., 23 januari 1995, AR S.94.0057.F, AC 1995, 59.
7 Cass., 15 oktober 1990, AR nr. 7189, AC 1990-1991, 180.
8 Cass., 20 april 1998, AR S.97.0035.N, AC 1998, nr 200.
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De functie van een orgaan dient bovendien niet in een louter strikt fysiologische zin 
begrepen te worden, maar tevens in zijn sociale waarde. De toestellen en hulpmiddelen 
die nodig zijn ten gevolge van het ongeval kunnen ook tot doel hebben de herinschakeling 
van de getroffene in een zo normaal mogelijk leven te bevorderen.

Het  arrest  van  Uw  Hof  van  15  oktober  1990  wijst  in  die  richting.  In  de  toen  te 
beoordelen zaak ging het niet enkel om toestellen of hulpmiddelen die noodzakelijk waren 
voor het instandhouden van bepaalde lichaamsfuncties, maar werden ook aanpassingen 
aan  de  auto  van  de  getroffene  beschouwd  als  prothese  nu  zij  ertoe  strekken  de 
verplaatsingsmogelijkheden van de getroffene te herstellen.

Het  begrip  “prothese” wijst  dus niet  enkel  op kunstmiddelen die  vastzitten aan het 
lichaam, maar ook op uitwendige hulpmiddelen die als verlengstuk van het lichaam of van 
de mogelijkheden van dit lichaam kunnen aanzien worden en ertoe strekken de geleden 
schade aan dit lichaam te herstellen of lichamelijke gebreken te compenseren.

Dit  standpunt  vindt  ook  steun  in  de  parlementaire  werkzaamheden  bij  de 
totstandkoming van de wijzigingen aan artikel 29 bis WAM-wet, bij wet van 19 januari 
2001. Dit artikel is immers van belang voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet 
gelet op het bepaalde in de artikelen 48 bis en 48 ter van deze wet.

Artikel  29bis,  derde  lid  WAM  bepaalt  dat  “schade  aan  functionele  prothesen 
beschouwd wordt als lichamelijke schade. Onder functionele prothesen wordt verstaan de 
door het slachtoffer gebruikte middelen om lichamelijke gebreken te compenseren.”

Bij de bespreking in de Senaat van het begrip “functionele prothese” ging men uit van 
de reeds vermelde definitie van Uw Hof zoals gegeven bij arresten van 18 maart 1985 en 
23 januari 1995.

Uitgaande  van  deze  definitie  werd  besloten  dat  een  functionele  prothese  aan  de 
volgende voorwaarden moest voldoen:

- het is een kunstmiddel, dit is een toestel, instrument, uitrusting of stof die geen deel 
uitmaakt van het menselijk lichaam, maar die in of buiten het lichaam wordt aangebracht.

- Het betreft geen dienst, medische zorg of hulp van derden.
- De toestand van het slachtoffer moet als gevolg van een arbeidsongeval tot stand ge-

komen of verergerd zijn.
- Het is een middel dat een valide persoon niet nodig heeft. Deze noodzakelijkheid zit 

hem, wat de prothesen betreft, in het feit dat een orgaan niet wordt vervangen, maar wel 
de functies die het orgaan of het vernielde lidmaat vervult. De prothese is erop gericht de 
functies die definitief verloren zijn als gevolg van een ongeval te compenseren, door opti-
maal gebruik te maken van de overblijvende functies. 

- Het begrip “noodzakelijkheid” dient niet enkel beoordeeld te worden ten opzichte van 
de beroepsactiviteit. Het moet de revalidatie van het slachtoffer tot een zo normaal moge-
lijk leven tot doel hebben. Het moet dus niet enkel in een fysiologische zin, maar tevens in 
een sociale zin, ja zelfs een psychologische zin begrepen worden.

- De enige beperking voor iedere verloren of verstoorde functie lijkt erin te bestaan dat 
men op zoek gaat naar het meest doeltreffende technische middel en dat men de oplossin-
gen uitsluit die slechts een groter comfort bieden, die gewoon als nuttig worden gekwalifi-
ceerd.9

Bij  de  bespreking  van  dit  wetsontwerp  in  de  Kamer  werd  erop  gewezen  dat  de 
voorgestelde  wijziging  ertoe  strekt  tot  een  ruime  lezing  te  komen  van  het  begrip 
“functionele prothese”. Functionele prothesen maken het mogelijk lichamelijke handicaps 
te compenseren, zodat de betrokkene fysiek naar behoren kan functioneren. Dit betekent 

9 Senaat, Wetsontwerp 6 december 2000, verslag namens de commissie, 2-478/3, p.5-6.
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dat  niet  alleen  de  apparaten  die  deel  uitmaken  van  het  lichaam  (bijvoorbeeld  een 
kunstbeen) onder die noemer zouden moeten vallen, maar onder meer ook een bril, een 
hoorapparaat, een babywieg, een rolwagen of een geleidehond.10

Ervan  uitgaande  dat  de  prothese  zoals  bedoeld  in  artikel  28  van  de 
Arbeidsongevallenwet niet alleen betrekking heeft op louter fysiologische hulpmiddelen, 
maar ruimer dient begrepen te worden en in die zin ook betrekking heeft op het verruimen 
van  de  functioneringsmogelijkheden  van  het  slachtoffer,  zouden  aanpassingen  aan 
sanitair,  noodzakelijk  om  de  zelfredzaamheid  van  het  slachtoffer  te  bevorderen  als 
kunstmiddelen nodig als gevolg van het ongeval kunnen beschouwd worden.

De handicap van het slachtoffer kan het inderdaad nodig maken dat een aangepaste, 
voor  het slachtoffer  toegankelijk  ruimte  wordt  gecreëerd,  waar  door  het voorzien van 
hulpmiddelen het slachtoffer in staat gesteld wordt zijn lichaam gezond te houden door 
het de noodzakelijke sanitaire zorgen te geven.

De appelrechters hebben ook in deze voorwaardelijke wijze geoordeeld. Zij stellen dat 
in  bepaalde  omstandigheden  zowel  de  aanpassingswerken  als  de  aangepaste  sanitaire 
toestellen  kunnen  beschouwd  worden  als  prothesen.  Teneinde  dit  in  het  voorliggend 
concreet geval te kunnen beoordelen vragen zij advies aan een deskundige omtrent het 
”nodig” zijn van deze werken en aanpassingen.

Deze  beslissing  ligt  in  de  lijn  van  de  rechtspraak  van  Uw Hof  en  de  wil  van  de 
wetgever.

Het tweede middel dat er van uitgaat dat de plaatsing van de nieuwe badkamer nooit als 
een  prothese  kan  worden  aanvaard,  en  ook  de  aanpassing  van  de  inrichting  van  de 
badkamer aan de invaliditeit van de getroffene niet als prothese kan beschouwd worden, 
faalt bijgevolg naar recht.

Voor zover het middel aanvoert dat de appelrechters geen onderscheid hebben gemaakt 
tussen het plaatsen van de badkamer zelf en het aanpassen van de badkamer, mist het 
feitelijke grondslag.

Conclusie:  GEDEELTELIJKE  VERNIETIGING,  in  zoverre  de  appelrechters  na 
aanstelling van een deskundige de zaak overeenkomstig artikel 1068, tweede lid Ger.W. 
verwijzen naar de eerste rechter.

ARREST

(AR S.08.0139.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing

10 Kamer, Wetsvoorstel, 9 juni 2000, verslag namens de commissie, Doc 50/0210/005, p.5.
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Het bestreden arrest verklaart het beperkt hoger beroep ontvankelijk, doch enkel in zeer 
beperkte mate gegrond, bevestigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre het werd be-
streden, namelijk in zoverre de aan de aangestelde deskundige verleende opdracht ook een 
vraag bevat in verband met de plaatsing van de bijkomende, aangepaste badkamer, waar-
bij het arrest het onderdeel van deze opdracht, vermeld onder punt 3, evenwel herdefini-
eert, in die zin dat onder het nieuwe punt 3 aan de deskundige gevraagd wordt om advies 
te verlenen als volgt:

"'3. - De situatie te schetsen van de toestand vóór en na de plaatsing van de nieuwe bad-
kamer met vermelding van de toegangs-en gebruiksmogelijkheden van de voorheen be-
staande badkamer (draaimogelijkheden voor de rolwagen, gebruiksmogelijkheden van de 
toestellen e.a.), en,

- dienvolgens advies te verlenen over de vraag: of de inrichting van een aangepaste 
badkamer en de geplaatste toestellen als hulpmiddelen nodig zijn ingevolge het arbeidson-
geval, hetzij om aangetaste of verzwakte lichaamsdelen te steunen of te vervangen, hetzij 
om het gebruik of de functies ervan te bevorderen'". (arrest, p. 11-12).

Vervolgens verzendt het bestreden arrest de zaak voor verdere afhandeling terug naar 
de eerste rechter, overeenkomstig artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

De hervorming van de opdracht van de gerechtsdeskundige werd door de appelrechters 
als volgt gemotiveerd:

"5.2.3. De (eiseres) werpt in de tweede plaats op dat de aanpassing door de eerste rech-
ter wordt aanvaard zodra deze 'nuttig' is.

Het arbeidshof stelt vast dat de eerste rechter beide begrippen hanteert, namelijk nodig 
en 'nuttig'. De wettelijke vereiste kan niet worden herleid tot nuttig. Tegelijk past het wel 
op te merken dat hieraan evenmin een al te strikte betekenis mag worden gehecht. Er 
wordt niet vereist dat de prothese onontbeerlijk is.

In het bestreden vonnis werd ook niet vermeld dat een nuttige aanpassing op zich zou 
volstaan. Het begrip nuttig werd steeds tussen aanhalingstekens geplaatst en diende vol-
gens de tekst van het vonnis te worden begrepen 'in de voormelde zin' (cf. het einde van 
de achtste alinea van punt 3.7). Zoals hoger werd vastgesteld, werd voordien in de over-
wegingen van het vonnis ingegaan op het begrip prothese en de vereiste dat zij nodig is 
ingevolge ongeval. 

De (eiseres) staaft dan ook niet dat het volgens de eerste rechter zou volstaan dat een 
prothese nuttig is, opdat hierop aanspraak kan worden gemaakt.

Gezien in artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet evenwel als voorwaarde is gesteld 
dat de prothese nodig is ingevolge het arbeidsongeval, vormt dit het enige uitgangspunt en 
is een eenvormige formulering dan ook aangewezen. Enkel op dit punt is een hervorming 
van het vonnis aan de orde (zie verder punt 5.2.5).

(...)
5.2.5. Het arbeidshof besluit dat de eerste rechter terecht geoordeeld heeft dat nader on-

derzoek omtrent de voorwaarden waaronder de inrichting van de aangepaste badkamer als 
prothese kan worden aanvaard, aangewezen is.

De eerste rechter heeft op dit punt terecht advies gevraagd binnen het kader van de op-
dracht verleend aan de deskundige. In acht genomen de hoger vermelde overwegingen 
omtrent de wettelijke vereisten en het feit dat hierbij als uitgangspunt geldt dat de prothe-
se nodig moet zijn ingevolge het ongeval, acht het arbeidshof het enkel aangewezen om 
de opdracht van de aangestelde deskundige anders te formuleren, zoals hierna in het be-
schikkend gedeelte van dit arrest werd bepaald.

Het hoger beroep is enkel in de voormelde, zeer beperkte mate, gegrond". (arrest, p. 9-
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11)
Grieven
1. Overeenkomstig artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rech-

ter in hoger beroep de zaak dan alleen naar de eerste rechter verwijzen indien hij, zelfs ge-
deeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.

2. Van zodra de rechter in hoger beroep evenwel de beslissing van de eerste rechter ver-
nietigt, hervormt of wijzigt, al was het slechts in beperkte mate, kan hij de zaak niet meer 
naar de eerste rechter verwijzen, ook al bevestigt hij de in het beroepen vonnis bevolen 
onderzoeksmaatregel.

Door het feit van de vernietiging/hervorming/wijziging van de beslissing van de eerste 
rechter, heeft de appelrechter zich immers in andere zin dan de eerste rechter over het ge-
schil uitgesproken, hetgeen een "bevestiging van een onderzoeksmaatregel" in de zin van 
artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in de weg staat.

3. Uit de motieven (p.11, tweede alinea) en het beschikkend gedeelte van het bestreden 
arrest blijkt dat het hoger beroep van de eiseres door de appelrechters gedeeltelijk en in 
beperkte mate gegrond werd verklaard en dat het vonnis van de eerste rechter werd "her-
vormd" in zoverre het bestreden arrest de opdracht herdefinieerde van de deskundige die 
door de eerste rechter was aangesteld (zie ook arrest, p.9, voorlaatste alinea: "Enkel op dit 
punt is een hervorming van het vonnis aan de orde").

De opdracht van de deskundige werd geherdefinieerd in de mate dat de deskundige, 
wanneer hij onderzoekt of de plaatsing van een bijkomende, aangepaste badkamer kan be-
antwoorden aan de definitie van prothese, als uitgangspunt moet hanteren dat de prothese 
"nodig" moet zijn ingevolge het arbeidsongeval en niet "nuttig", zoals door de eerste rech-
ter ten onrechte deels als uitgangspunt was aangenomen bij het omschrijven van de op-
dracht van de gerechtsdeskundige.

De herformulering door de rechter in beroep van de opdracht van de gerechtsdeskundi-
ge was bijgevolg gestoeld op een rechtsopvatting nopens de wettelijke vereisten waaraan 
een prothese moet voldoen, die verschillend was van de opvatting gehuldigd door de eer-
ste rechter.

Ingevolge deze hervorming van de beslissing van de eerste rechter hebben de appel-
rechters zich niet louter beperkt tot het bevestigen van de onderzoeksmaatregel, zoals be-
volen door de eerste rechter.

4. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder schending van artikel 1068, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak naar de eerste rechter heeft teruggezon-
den voor verdere afhandeling (schending van deze bepaling).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; 
- artikel 35 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van 

sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, vóór zijn wijziging 
bij koninklijk besluit van 5 juni 2007.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het beperkt hoger beroep ontvankelijk, doch enkel in zeer 

beperkte mate gegrond, bevestigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre het werd be-
streden, namelijk in zoverre de aan de aangestelde deskundige verleende opdracht ook een 
vraag bevat in verband met de plaatsing van de bijkomende, aangepaste badkamer, waar-
bij het arrest het onderdeel van deze opdracht, vermeld onder punt 3, evenwel herdefini-
eert, in die zin dat onder het nieuwe punt 3 aan de deskundige gevraagd wordt om advies 
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te verlenen als volgt:
"'3. - De situatie te schetsen van de toestand vóór en na de plaatsing van de nieuwe bad-

kamer met vermelding van de toegangs-en gebruiksmogelijkheden van de voorheen be-
staande badkamer (draaimogelijkheden voor de rolwagen, gebruiksmogelijkheden van de 
toestellen e.a.), en,

- dienvolgens advies te verlenen over de vraag: of de inrichting van een aangepaste 
badkamer en de geplaatste toestellen als hulpmiddelen nodig zijn ingevolge het arbeidson-
geval, hetzij om aangetaste of verzwakte lichaamsdelen te steunen of te vervangen, hetzij 
om het gebruik of de functies ervan te bevorderen'". (arrest p. 11-12).

Het bestreden arrest oordeelt dat de eerste rechter wettig heeft kunnen aannemen dat de 
plaatsing en inrichting van de bijkomende, aangepaste badkamer principieel als een pro-
these kan worden erkend:

"5.2.3. De eerste rechter heeft uit het feit dat bij wet enkel deze vereisten zijn gesteld, 
afgeleid dat aanpassingen van de woning dan ook principieel als een prothese kunnen 
worden erkend (punt 3. 7, vierde alinea van het vonnis), en stelt vervolgens dat de aanpas-
sing in een badkamer als prothese (...) kan worden aanvaard (punt 3.7, vijfde alinea).

De (eiseres) betwist dit oordeel, omdat hieraan geen enkele voorwaarde zou zijn gekop-
peld. Dit is niet correct.

De eerste rechter stelt tegelijk immers de wettelijke vereisten als uitgangspunt voorop. 
Hij vermeldt ook niet dat deze vereisten niet langer aan de orde zouden zijn bij aanpassin-
gen aan de woning of in de badkamer. Ook in de volgende alinea omtrent de plaatsing van 
een nieuwe badkamer, werd trouwens aangegeven dat dit enkel onder voorwaarden kan 
worden aanvaard.  De zin vangt  immers aan met  'in  de mate dat  ...'  (punt 3.  7,  zesde 
alinea).

(...)
5.2.4. Tenslotte werpt de (eiseres) op dat de aanpassing aan de badkamer en/of de plaat-

sing van de nieuwe badkamer niet nodig is ingevolge het ongeval. Het zou enkel gaan om 
aanpassingen die de hulp van derden optimaliseren.

Het arbeidshof is van oordeel dat deze grieven voorbarig zijn.
Precies om te kunnen nagaan of de plaatsing en inrichting van een bijkomende badka-

mer - volgens de partijen in de zin van de inrichting van een deel van het slaapvertrek als 
aangepaste badkamer - nodig was, heeft de eerste rechter beslist om voorafgaand een on-
derzoeksmaatregel te bevelen.

De (eiseres) stelt in vrij absolute bewoordingen dat de aangepaste badkamer in geen en-
kele zin de aangetaste lichaamsdelen van de (verweerder) vervangt of steunt, omdat hij 
nog steeds afhankelijk is van derden, doch waarop deze conclusie concreet gesteund is, 
wordt niet vermeld. Het past bovendien op te merken dat de nood aan hulp van derden op 
zich de noodzaak van een prothese niet uitsluit (cf. Cass., 20 april 1998, Arr. Cass. 1998, 
435).

Bovendien is er in tweede instantie ook de vraag of de aangepaste badkamer of haar 
aangepaste inrichting nodig kan worden geacht om het gebruik van de functies van de 
door het ongeval aangetaste lichaamsdelen te bevorderen (cf. Cass. 23 januari 1995, Arr. 
Cass. 1995, 59). Ook in dit geval kan er, zoals hoger vastgesteld, sprake zijn van een pro-
these nodig ingevolge het ongeval. De (eiseres) sluit in dit verband in elk geval niet uit dat 
de bedoelde aanpassingswerken het uitoefenen van de functies waarover de (verweerder) 
beschikt 'makkelijker' maken (cf. blz. 3 van de conclusie, neergelegd ter griffie op 29 juni 
2007). Waarom een 'bevordering' van deze functies onder de hoger vermelde voorwaar-
den bij voorbaat uitgesloten zou zijn, is dan ook de vraag.
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(...)
5.2.5. Het arbeidshof besluit dat de eerste rechter terecht geoordeeld heeft dat nader on-

derzoek omtrent de voorwaarden waaronder de inrichting van de aangepaste badkamer als 
prothese kan worden aanvaard, aangewezen is.

De eerste rechter heeft op dit punt terecht advies gevraagd binnen het kader van de op-
dracht verleend aan de deskundige. In acht genomen de hoger vermelde overwegingen 
omtrent de wettelijke vereisten en het feit dat hierbij als uitgangspunt geldt dat de prothe-
se nodig moet zijn ingevolge het ongeval, acht het arbeidshof het enkel aangewezen om 
de opdracht van de aangestelde deskundige anders te formuleren, zoals hierna in het be-
schikkend gedeelte van dit arrest werd bepaald".

Grieven
1. Naar luid van artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet heeft de getroffene recht, on-

der de voorwaarden bepaald door de Koning, op de prothese en orthopedische toestellen 
die ingevolge het ongeval nodig zijn.

Overeenkomstig artikel 35 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 worden als 
prothese of orthopedisch apparaat aangezien:

1°) de eigenlijke prothese of het eigenlijke orthopedisch toestel;
2°) alle functionele bijhorigheden;
3°) het reservetoestel, naargelang van de aard van de letsels.
Voor de toepassing van de voormelde bepalingen dienen onder prothese en orthopedi-

sche toestellen te worden verstaan: de kunst- en hulpmiddelen die een valide persoon niet 
behoeft en die, als gevolg van een arbeidsongeval, nodig zijn om aangetaste of verzwakte 
lichaamsdelen te steunen of te vervangen of om het gebruik of de functies ervan te bevor-
deren; dat de aangetaste of verzwakte lichaamsdelen, die aldus worden gesteund, de lede-
maten en organen zijn en dat het zonder belang is of de kunst- en hulpmiddelen al dan niet 
een duurzaam karakter hebben.

2. De aanpassing van een woning aan de invaliditeit van de getroffene van een arbeids-
ongeval, door middel van het plaatsen van een bijkomende badkamer in zijn slaapvertrek, 
kan niet worden opgevat als een kunst- of hulpmiddel dat, als gevolg van een arbeidson-
geval, nodig is om aangetaste of verzwakte lichaamsdelen te steunen of te vervangen of 
om het gebruik of de functies ervan te bevorderen.

Niet alleen kan een badkamer uit zijn aard geen lichaamsdeelondersteunende, -vervan-
gende of -bevorderende functie vervullen, bovendien is een badkamer niet nodig ingevol-
ge het arbeidsongeval aangezien ook valide personen een badkamer behoeven.

Hoewel het plaatsen van een bijkomende badkamer, bijv. op een plaats die toegankelij-
ker is voor de getroffene (gelijkvloers), voor deze laatste zeker nuttig kan zijn en zijn 
comfort en zelfredzaamheid kan verhogen, volstaat dit niet om van een prothese te kunnen 
spreken.

Het plaatsen van een (bijkomende) badkamer kan bijgevolg niet in aanmerking komen 
als prothese in de zin van de artikelen 28 Arbeidsongevallenwet en 35 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1971

3. Ook de aanpassing van de inrichting van een badkamer aan de invaliditeit van de ge-
troffene kan niet als prothese worden beschouwd, aangezien het louter om een aanpassing 
van de leefomgeving gaat die niet nodig is ingevolge het ongeval en in ieder geval de aan-
getaste lichaamsdelen niet vervangt of steunt, noch het gebruik en de functies ervan be-
vordert.

4. Subsidiair, voor zover moet worden aangenomen - quod non - dat de aanpassing van 
de inrichting van een badkamer aan de invaliditeit van de getroffene, nodig is ingevolge 
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het ongeval en dat die aanpassing er daadwerkelijk toe strekt het gebruik of de functie van 
de aangetaste of verzwakte lichaamsdelen te bevorderen, te steunen of te vervangen, moet 
hierbij duidelijk het onderscheid worden gemaakt tussen de uitgaven die specifiek zijn 
verricht, enerzijds, voor het plaatsen of bouwen van de badkamer zelf (bijv. metselwerk, 
leidingen, betegeling, valse wanden, enz...), anderzijds, voor het aanpassen van de badka-
mer aan de noden van de getroffene (grotere badkuip, handgrepen, enz.).

De uitgaven die specifiek betrekking hebben op het plaatsen of bouwen van een badka-
mer kunnen nooit als prothese worden erkend in zoverre ze niet nodig zijn ingevolge het 
ongeval vermits ook valide personen die een badkamer plaatsen of bouwen deze kosten 
moeten dragen, terwijl deze uitgaven er evenmin rechtstreeks kunnen toe bijdragen dat de 
aangetaste lichaamsdelen van de getroffene worden ondersteund of vervangen, of dat het 
gebruik en de functies ervan wordt bevorderd.

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder schending van het wettelijk 
begrip prothese, heeft beslist dat de aanpassing van verweerders woning, erin bestaande 
dat een bijkomende badkamer werd geplaatst en ingericht, principieel als prothese kan 
worden aanvaard, subsidiair, minstens heeft nagelaten om dienaangaande het onderscheid 
te maken tussen, enerzijds, het plaatsen van de badkamer zelf, wat nooit als een prothese 
kan worden erkend, anderzijds, het aanpassen van de badkamer aan de invaliditeit van de 
getroffene, wat eventueel wel als prothese in aanmerking kan komen (schending van de 
artikelen 28 Arbeidsongevallenwet  en 35 van het  koninklijk  besluit  van 21 december 
1971).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rech-

ter in hoger beroep de zaak die bij hem aanhangig is, alleen dan naar de eerste 
rechter verwijst, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis be-
volen onderzoeksmaatregel bevestigt.

2. Het middel gaat ervan uit dat de uitspraak van de appelrechters gestoeld is 
op een andere rechtsopvatting dan deze van de eerste rechter.

Uit de redenen van het arrest blijkt dat de appelrechters de beslissing van de 
eerste rechter over het geschil integraal bevestigen, maar dat zij ingevolge het 
hoger beroep van de eiseres de bewoordingen van de opdracht aan de deskundige 
gedeeltelijk herdefiniëren, overeenkomstig de rechtsopvatting waarvan de eerste 
rechter is uitgegaan.

Het middel dat ervan uitgaat dat de appelrechters meer doen dan de bevolen 
onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk bevestigen, mist feitelijke grondslag.

Tweede middel
3. Krachtens artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet, heeft de getroffene van 

een arbeidsongeval recht op de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en 
verplegingszorgen en, onder de voorwaarden bepaald door de Koning, op de pro-
thesen en orthopedische toestellen die ingevolge het ongeval nodig zijn.

Krachtens artikel 35 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houden-
de uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, zoals te dezen van toepassing, worden als prothese of orthopedisch toestel 
aangezien:
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- de eigenlijke prothese of het eigenlijke orthopedisch toestel;
- alle functionele bijhorigheden;
- het reservetoestel, naargelang van de aard van de letsels.
4. Voor de toepassing van de voormelde bepalingen hebben prothesen en or-

thopedische toestellen de betekenis van kunst- en hulpmiddelen die een valide 
persoon niet behoeft en die als gevolg van het arbeidsongeval nodig zijn om aan-
getaste of verzwakte lichaamsdelen te steunen of te vervangen dan wel het ge-
bruik of de functies ervan te bevorderen.

De bouw van een aangepaste badkamer kan in bepaalde omstandigheden een 
hulpmiddel zijn dat nodig is om het gebruik of de functies van de aangetaste of 
verzwakte lichaamsdelen van het slachtoffer van een arbeidsongeval te bevorde-
ren.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de aanpassing van de inrichting van een 
badkamer aan de invaliditeit van de getroffene in geen geval kan worden be-
schouwd als een prothese, faalt het naar recht.

5. De appelrechters oordelen dat de eerste rechter terecht geoordeeld heeft dat 
nader onderzoek aangewezen is omtrent de voorwaarden waaronder de inrichting 
van de aangepaste badkamer als prothese kan worden aanvaard.

Hoewel zij principieel niet uitsluiten dat een badkamer als prothese kan wor-
den beschouwd, oordelen de appelrechters, in afwachting van het deskundigen-
onderzoek, niet over de mate waarin de kosten voor de bouw en inrichting van 
een aangepaste badkamer op de arbeidsongevallenverzekeraar  kunnen worden 
verhaald.

In zoverre het middel subsidiair de appelrechters verwijt geen onderscheid te 
hebben gemaakt tussen de uitgaven die specifiek zijn verricht, enerzijds, voor het 
plaatsen of bouwen van de badkamer zelf, anderzijds, voor het aanpassen van de 
badkamer aan de noden van de getroffene, mist het feitelijke grondslag.

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

22 juni 2009 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslaggever: 
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. De Bruyn.

Nr. 430

3° KAMER - 22 juni 2009

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - 
AANGEVOERDE DRINGENDE REDEN - FALEN IN DE BEWIJSLAST - GEVOLG
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Wanneer de werkgever de werkman heeft ontslagen om een dringende reden, maar er niet  
in  slaagt  het  bewijs  te  leveren van  het  als  dringende  reden  aangevoerde feit,  is  bij  
ontstentenis van andere reden, het ontslag willekeurig in de zin van artikel 63 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet.  Die  aangevoerde  reden  is  dan  niet  bestaande;  de  
omstandigheid dat de werkgever in dat geval ernstige vermoedens had dat de werkman  
het  als  dringende  reden  aangevoerde  feit  had  gepleegd  en  duidelijk  omlijnde 
beweegredenen had om tot ontslag over te gaan, doet niet af aan het willekeurig karakter  
van het ontslag in  de zin van artikel  63 van de Arbeidsovereenkomstenwet.  (Art.  63, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(D. T. GYLES TRANSPORT bvba)

ARREST

(AR S.09.0001.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 december 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over het hoger be-

roep van de verweerster, de oorspronkelijke vordering van de eiser tot het verkrijgen van 
een  vergoeding  wegens  willekeurig  ontslag  ongegrond.  Het  arbeidshof  beslist  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:

"3. Schadevergoeding willekeurig ontslag
Krachtens artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet wordt onder willekeurige af-

danking verstaan, het ontslag van de werkman die is aangeworven voor onbepaalde tijd, 
om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman 
of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de 
instelling of de dienst.

Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs van het bestaan van de voor het 
ontslag ingeroepen redenen te leveren, bij ontstentenis waarvan hij gehouden is tot beta-
ling van de in artikel 63, derde lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde vergoe-
ding.

Dit bewijs kan door alle middelen van recht worden geleverd, getuigen en vermoedens 
inbegrepen.

Zoals in eerste aanleg argumenteert (de eiser) dat het door (de verweerster) gegeven 
ontslag het gevolg is van een onjuist, hetzij een niet bewezen motief, zodat dit ontslag als 
willekeurig dient te worden gekwalificeerd.

In casu blijkt uit de ontslagbrief van 19 augustus 2005 dat (de verweerster) is overge-
gaan tot ontslag omwille van de diefstal van het trace en tracking systeem in de vrachtwa-
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gen van (de eiser).
Het staat als zodanig niet ter discussie dat de installateur van dit beveiligingssysteem 

reeds op 18 augustus 2005 vaststelde dat het systeem in de door (de eiser) bestuurde 
vrachtwagen was losgeknipt van de bedrading waaraan twee fiches werden geplaatst om 
het object opnieuw te kunnen aankoppelen.

Het staat evenmin ter betwisting dat de zaakvoerder van (de verweerster) diezelfde dag, 
omwille van voornoemde vaststelling, onverwijld strafklacht wegens diefstal tegen (de ei-
ser) neerlegde in handen van de politie.

Uit wat voorafgaat aanvaardt het arbeidshof dat (de verweerster) ernstige vermoedens 
had dat (de eiser) betrokken was bij deze diefstal en dat zij derhalve duidelijk omlijnde 
beweegredenen had om de daaropvolgende dag over te gaan tot het ontslag van (de eiser).

Anders dan (de eiser) poneert, had zijn ontslag wel degelijk te maken met zijn gedrag, 
alhoewel het ingeroepen feit later niet kon bewezen worden.

Het ontslag gebeurde derhalve niet willekeurig, zodat de oorspronkelijke vordering van 
(de eiser) tot betaling van een schadevergoeding wegens willekeurig ontslag ongegrond is 
en het hoger beroep van (de verweerster) bijgevolg wat dit punt betreft gegrond is." (blz. 
7, onderaan, en blz. 8, eerste helft, van het bestreden arrest).

Grieven
1. Luidens artikel 63, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten, hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, wordt onder willekeurige 
afdanking, voor de toepassing van dat artikel, verstaan, het ontslag van een werkman die 
is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de 
geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden 
inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst.

Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de voor het ont-
slag ingeroepen redenen, aldus het tweede lid van die bepaling. De werkgever mag daarbij 
ook het bewijs leveren van andere redenen dan die welke oorspronkelijk werden ingeroe-
pen, maar indien hij geen geldige reden voor het ontslag kan aantonen, is het ontslag wil-
lekeurig.

Op grond van het derde lid van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet is, onver-
minderd artikel 39, §1, van diezelfde wet, de werkgever die een voor een onbepaalde tijd 
aangeworven werkman op willekeurige wijze ontslaat, aan deze werkman een vergoeding 
verschuldigd die overeenstemt met het loon van zes maanden, behalve indien een andere 
vergoeding is vastgesteld door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde col-
lectieve arbeidsovereenkomst.

2. Het arbeidshof stelt vast dat de eiser met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd als chauffeur in dienst was van de verweerster (blz. 2, punt II, eerste alinea, van het 
bestreden arrest).

Tussen de partijen is niet betwist dat de eiser als werkman in dienst was van de ver-
weerster. Zo voerde de verweerster, zonder op dit punt door het arbeidshof te worden te-
gengesproken, aan dat de partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor ar-
beiders sloten (blz. 3, tweede alinea, van het "Gemotiveerd verzoekschrift in hoger be-
roep).

Voorts stelt het arbeidshof vast dat de eiser met een aangetekende brief van 19 augustus 
2005 werd ontslagen om dringende reden (blz. 3, tweede alinea, van het bestreden arrest), 
dat de dringende reden erin bestond dat de eiser het beveiligingssysteem dat was inge-
bouwd in de door hem bestuurde vrachtwagen, heeft weggenomen en ontvreemd (blz. 5, 
onderaan, van het bestreden arrest), maar dat de verweerster faalt in de op haar rustende 
bewijslast het bestaan van de ingeroepen feiten te bewijzen (blz. 6, eerste alinea, van het 
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bestreden arrest). Ter zake oordeelt het arbeidshof dat uit de stukken niet met de rechtens 
vereiste zekerheid blijkt dat de eiser zich schuldig heeft gemaakt aan de ingeroepen te-
kortkomingen (blz. 6, tweede alinea, van het bestreden arrest) en dat de verweerster niet 
bewijst dat de eiser zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal (blz. 7, eerste nieuwe alinea, 
van het bestreden arrest). Aldus oordeelt het arbeidshof dat de feiten die de verweerster 
als dringende reden inriep, niet bewezen zijn.

Met betrekking tot de door de eiser gevorderde vergoeding wegens willekeurig ontslag, 
overweegt het arbeidshof

- dat de eiser argumenteert dat het ontslag het gevolg is van een onjuist, hetzij een niet 
bewezen motief, zodat het willekeurig is (blz. 7, laatste alinea, van het bestreden arrest),

- dat uit de ontslagbrief van 19 augustus 2005 blijkt dat de verweerster tot ontslag is 
overgegaan omwille van de diefstal van het "trace and tracking"-systeem uit de vrachtwa-
gen van de eiser (blz. 8, eerste alinea, van het bestreden arrest),

- dat niet ter discussie staat dat de installateur van het beveiligingssysteem al op 18 au-
gustus 2005 vaststelde dat het systeem in de door de eiser bestuurde vrachtwagen was los-
geknipt van de bedrading waaraan twee fiches werden geplaatst om het object opnieuw te 
kunnen aankoppelen (blz. 8, tweede alinea, van het bestreden arrest),

- dat evenmin ter betwisting staat dat de zaakvoerder van de verweerster diezelfde dag, 
omwille van de voornoemde vaststelling, bij de politie strafklacht wegens diefstal indien-
de tegen de eiser (blz. 8, derde alinea, van het bestreden arrest),

- dat het aanvaardt dat de verweerster ernstige vermoedens had dat de eiser betrokken 
was bij de diefstal en derhalve duidelijk omlijnde beweegredenen had om de daaropvol-
gende dag over te gaan tot ontslag van de eiser (blz. 8, vierde alinea, van het arrest),

en oordeelt het dat het ontslag van de eiser wel degelijk te maken had met zijn gedrag, 
hoewel het ingeroepen feit later niet kon bewezen worden, en derhalve niet willekeurig is 
(blz. 8, vijfde en zesde alinea, van het bestreden arrest).

1. Eerste onderdeel
1.1. Opdat het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, 

niet willekeurig zou zijn, is vereist dat de werkman wordt ontslagen om redenen die ver-
band houden met zijn geschiktheid of gedrag of die berusten op de noodwendigheden in-
zake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst. Wanneer de werkgever 
voor het ontslag feiten inroept die verband houden met het gedrag van de werkman, maar 
die niet bewijst, is het ontslag willekeurig.

Wanneer een werkman wordt ontslagen om dringende reden, maar de tot staving van 
het onmiddellijk ontslag ingeroepen feiten nadien door de rechter niet als een dringende 
reden worden erkend, verhindert dat op zich natuurlijk niet dat de ingeroepen feiten ver-
band kunnen houden met het gedrag van de werkman. Wanneer de feiten die aan de drin-
gende reden ten grondslag liggen, bewezen maar niet voldoende ernstig worden bevonden 
om als dringende reden te worden beschouwd, is geen sprake van willekeurig ontslag. 
Maar wanneer de tot staving van de dringende reden ingeroepen feiten niet bewezen wor-
den en voor het ontslag geen andere reden wordt ingeroepen, is er geen (bewezen) reden 
voor het ontslag en is het willekeurig.

1.2. Aangezien het arbeidshof oordeelt dat de door de verweerster tot staving van het 
ontslag ingeroepen dringende reden niet bewezen is (blz. 6, eerste alinea, 7, eerste nieuwe 
alinea, en 8, vijfde alinea, van het bestreden arrest) en die reden blijkens de vaststellingen 
en overwegingen van het arbeidshof de enige reden is die werd aangevoerd ter weerleg-
ging van het door de eiser ingeroepen willekeurig ontslag, oordeelt het arbeidshof niet 
wettig dat het ontslag van de eiser "wel degelijk te maken had met zijn gedrag, alhoewel 
het ingeroepen feit later niet kon bewezen worden" (schending van artikel 63, inzonder-
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heid eerste en tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet). Aangezien het gedrag van 
de eiser dat als dringende reden werd ingeroepen, niet bewezen is, moet het inderdaad als 
onbestaande worden beschouwd zodat het niet wettig kan worden ingeroepen om het ont-
slag als niet willekeurig aan te merken.

Conclusie
Aangezien het arbeidshof oordeelt dat het ter verantwoording van het ontslag ingeroe-

pen gedrag van de eiser niet kon bewezen worden, oordeelt het niet wettig dat het ontslag 
van de eiser wel degelijk te maken had met zijn gedrag en wijst het de oorspronkelijke 
vordering van de eiser tot het verkrijgen van een schadevergoeding wegens willekeurig 
ontslag niet wettig af als ongegrond (schending van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet, wordt, voor de toe-

passing van dit artikel, onder willekeurige afdanking verstaan, het ontslag van de 
werkman die is aangeworven voor onbepaalde tijd, om redenen die geen verband 
houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten 
op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of 
de dienst.

Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de voor 
het ontslag ingeroepen redenen.

2. Wanneer de werkgever de werkman heeft ontslagen om een dringende re-
den, maar er niet in slaagt het bewijs te leveren van het als dringende reden aan-
gevoerde feit, is bij ontstentenis van andere reden, het ontslag willekeurig in de 
zin van voormeld artikel 63. Die aangevoerde reden is dan niet bestaande.

De omstandigheid dat de werkgever in dat geval ernstige vermoedens had dat 
de werkman het als dringende reden aangevoerde feit had gepleegd en duidelijk 
omlijnde beweegredenen had om tot het ontslag over te gaan, doet niet af aan het 
willekeurig karakter van het ontslag in de zin van artikel 63 van de Arbeidsover-
eenkomstenwet.

3. Het arrest oordeelt dat de ten aanzien van de eiser als dringende reden tot 
ontslag ingeroepen diefstal niet bewezen is, maar kent geen vergoeding wegens 
willekeurig ontslag toe omdat de verweerster ernstige vermoedens had dat de 
verweerder bij de diefstal betrokken was en duidelijk omlijnde beweegredenen 
had om tot het ontslag over te gaan.

Het schendt aldus artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering 
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wegens willekeurig ontslag en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden, gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

22 juni 2009 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier,  advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. Van 
Eeckhoutte.
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2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALGEMEEN - BESCHERMDE WERKNEMER 
- PERSONEELSAFGEVAARDIGDE - ONTSLAGBESCHERMING - BESCHERMINGSVERGOEDING - 
BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST INGEVOLGE OPZEGGING GEGEVEN DOOR DE 
WERKNEMER - GEVOLG

3º ARBEID — ARBEIDSBESCHERMING - BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - 
BESCHERMDE WERKNEMER - PERSONEELSAFGEVAARDIGDE - ONTSLAGBESCHERMING - 
BESCHERMINGSVERGOEDING - BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST INGEVOLGE OPZEGGING 
GEGEVEN DOOR DE WERKNEMER - GEVOLG

1º De omstandigheid dat de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden van openbare 
orde  is  brengt  niet  mee  dat  de  door  de  werkgever  op  regelmatige  wijze  gegeven  
opzegging,  ter  kennis  gebracht  gedurende  de  beschermingsperiodes  bedoeld  in  de 
paragrafen 2 en 3 van artikel 2 van deze wet, nietig is, maar heeft tot gevolg dat de in  
artikelen 16 en 17 van deze wet bepaalde vergoedingen verschuldigd zijn van zodra de  
arbeidsovereenkomst  effectief  ten  einde  komt  ingevolge  die  opzegging  van  de 
werkgever.  (Art.  2,  §1,  eerste  en  tweede  lid,  1°,  2,  §6,  Wet  Ontslagregeling 
Personeelsafgevaardigden;  Artt.  14,  16  en  17,  §1,  Wet  Ontslagregeling 
Personeelsafgevaardigden)

2º  en  3°  Het  arrest  dat  vaststelt  dat  de  arbeidsovereenkomst  tussen  partijen  effectief  
beëindigd werd ingevolge de door de werknemer zelf gegeven opzegging, dus op een 
wijze bedoeld in artikel 2, §6, van de Wet ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, en  
de  werkgever  veroordeelt  tot  betaling  aan  de  werknemer  van  de 
beschermingsvergoeding bepaald in artikel 16 van deze wet, schendt de bepalingen van  
de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden. (Art. 2, §1, eerste en tweede lid, 1°, 
2,  §6,  Wet  Ontslagregeling  Personeelsafgevaardigden;  Artt.  14,  16  en  17,  §1,  Wet 
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

(PLANBUREAU nv T. V.)

ARREST
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(AR S.09.0003.N)

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

het Arbeidshof te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1, eerste lid, 2, §1, tweede lid, 1°, 2, §6, enig lid, derde streepje, 14, 

en 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de perso-
neelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezond-
heid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat personeelsafgevaar-
digden;

- en voor zoveel als nodig, de artikelen 31, §1, 38, §§1 en 2, 82, §3, en 84 van de wet  
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Gent verklaart in het thans bestreden arrest van 11 juni 2008 het 

hoofdberoep ontvankelijk en gegrond, hervormt het vonnis van de eerste kamer van de 
Arbeidsrechtbank te Oudenaarde van 1 maart 2005, behoudens wat de toelaatbaarheid van 
de vordering betreft, en, opnieuw wijzende, verklaart de vordering gegrond. Het arbeids-
hof veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerder van 123.903,59 euro bruto als bescher-
mingsvergoeding, te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke intresten op het net-
tobedrag, vanaf de datum van opeisbaarheid en veroordeelt eiseres tot de kosten van het 
geding.

Ter staving van zijn beslissing stelde het arbeidshof vast dat
- eiseres met een aangetekende brief van 27 december 2002 overging tot opzegging van 

de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 24 maanden, 
ingaande op 1 januari 2003 (arrest p. 2, tweede alinea),

- partijen op 27 december 2002 een overeenkomst sloten waarbij zij de duur van de op-
zeggingstermijn bepaalden op 24 maanden (arrest p. 2, derde alinea),

- verweerder de arbeidsovereenkomst uitvoerde tijdens de opzeggingstermijn (arrest p. 
10, nr. 5.2.2.4.c) ),

- verweerder bij aangetekende brief van 22 september 2004 ontslag nam met naleving 
van een opzeggingstermijn van 3 maanden, ingaande op 1 oktober 2004 om te eindigen op 
31 december 2004 (arrest p. 2, zesde alinea).

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven:
"5.2.2.3. In het kader van de huidige betwisting staat het vast dat het ontslag op 27 de-

cember 2002 werd gegeven in strijd met artikel 2 van de Wet Ontslagregeling Personeels-
afgevaardigden.

De schending van artikel 2 Wet Ontslagregeling Personeelszaken bestaat er in dat het 
ontslag is gegeven tijdens de beschermde periode, zonder dat één van de bij wet mogelij-
ke ontslagredenen vooraf zijn aangenomen of erkend.

(...)
In dit geval is de werkgever krachtens artikel 16 Wet Ontslagregeling Personeelsafge-
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vaardigden in beginsel de beschermingsvergoeding verschuldigd, die forfaitair wordt be-
paald op basis van de anciënniteit van de betrokkene.

De (verweerder) vordert de toekenning van deze vergoeding.
Deze vordering is krachtens het voormelde artikel 16 principieel gegrond.
5.2.2.4.  De (eiseres) brengt hiertegen in dat elke  rechtshandeling die een regel van 

openbare orde schendt, volstrekt nietig is en dat de nietigheid van de opzegging met zich 
brengt dat de arbeidsovereenkomst ogenblikkelijk een einde neemt.

Deze argumentatie berust evenwel op een onjuist uitgangspunt. 
5.2.2.4. a) (...) Zonder meer besluiten dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

met opzegging, ter zake nietig zou zijn, zou dan ook strijdig zijn met de tekst en de bedoe-
ling van de wet ten aanzien van het sanctiemechanisme, gekoppeld aan een onregelmatig 
ontslag.

Enkel in geval van een aanvraag en aanvaarding van het verzoek tot herplaatsing wordt 
het verboden ontslag ongedaan gemaakt en dit retroactief (...).

Deze hypothese is thans niet aan de orde. Bijgevolg is er ook geen aanleiding om te ge-
wagen van een nietig ontslag, noch van het ontstaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst 
ingevolge de verdere tewerkstelling nadien. (...)

5.2.2.4.b) Bovendien is er geen reden om aan te nemen dat het ontslag met onmiddellij-
ke ingang is doorgevoerd, noch dat dit binnen een korte termijn diende te worden ingeroe-
pen. (...)

5.2.2.4.c) De verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de betekende op-
zeggingstermijn is in de gegeven omstandigheden geen reden om aan te nemen dat af-
stand zou zijn gedaan van de miskenning van het ontslagverbod, of van het recht op een 
beschermingsvergoeding.

Uit deze verdere tewerkstelling, waartoe de (verweerder) in beginsel gehouden was tij-
dens de opzeggingstermijn, valt feitelijk niets anders af te leiden dan de tijdelijke voort-
zetting van de bestaande arbeidsovereenkomst tijdens deze termijn. (...)"

Grief
Luidens artikel 2, §1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991, houdende bijzondere 

ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de co-
mités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat-personeelsafgevaardigden, kunnen de personeelsafgevaardigden en kandidaat-
personeelsafgevaardigden slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf 
door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of technische redenen die 
vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.

Overeenkomstig het tweede lid van voornoemde bepaling geldt voor de toepassing van 
dit artikel als ontslag:

1° elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, gedaan met of 
zonder vergoeding, al dan niet met naleving van een opzegging, die ter kennis wordt ge-
bracht gedurende de periode bedoeld in §§2 (wat betreft de personeelsafgevaardigden) of 
3 (wat betreft de kandidaat-personeelsafgevaardigden).

Het arbeidshof stelde vast dat eiseres op 27 december 2002 was overgegaan tot ontslag 
met opzegging en dat partijen dezelfde dag, gelet op artikel 82, §3, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, een overeenkomst sloten nopens de opzeg-
gingstermijn, die zij bepaalden op 24 maanden en die zou ingaan op 1 januari 2003. Het 
(arbeids)hof oordeelt dat dit ontslag onregelmatig was, nu dit niet geschiedde onder de 
voorwaarden gesteld in de genoemde wet van 19 maart 1991, meer bepaald doordat er 
geen voorafgaande erkenning van een dringende reden of van economische of technische 



Nr. 431 - 22.6.09 HOF VAN CASSATIE 1803 

redenen voorlag.
Het arbeidshof stelt tevens vast dat verweerder verder prestaties leverde tijdens de op-

zeggingstermijn.
Naar luid van artikel 14 van de genoemde wet van 19 maart 1991, kan de (ontslagen) 

werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, wanneer de werk-
gever een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst zonder de bij de artikelen 2 tot 11 be-
doelde voorwaarden en procedures na te leven, zijn reïntegratie in de onderneming aan-
vragen.

Overeenkomstig artikel 16 van dezelfde wet moet de werkgever, wanneer de werkne-
mer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, zijn reïntegratie niet heeft 
aangevraagd binnen de gestelde termijn, in beginsel aan de werknemer een forfaitaire ver-
goeding betalen, in verhouding tot zijn anciënniteit.

Het recht op deze forfaitaire beschermingsvergoeding ontstaat doordat aan de arbeids-
overeenkomst van de beschermde werknemer op onregelmatige wijze, dit wil zeggen zon-
der naleving van de bij artikelen 2 tot en met 11 van de wet bedoelde voorwaarden en pro-
cedures, een einde komt. Het recht op deze vergoeding ontstaat niet zolang de arbeids-
overeenkomst niet, ingevolge het onregelmatig ontslag, in de zin van artikel 2 van de wet, 
effectief ten einde is gekomen.

Ingevolge een onregelmatig ontslag door de werkgever en bij ontstentenis van een ver-
zoek tot reïntegratie door de ontslagen, beschermde werknemer, zal deze werknemer in 
beginsel aanspraak kunnen maken op de forfaitaire beschermingsvergoeding wanneer zijn 
arbeidsovereenkomst effectief ten einde komt ingevolge dit onregelmatig ontslag door de 
werkgever. De forfaitaire beschermingsvergoeding wordt pas eisbaar op het ogenblik van 
de werkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge het onregelmatig ont-
slag.

Overeenkomstig artikel 38, §2, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten houdt, bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werk-
gever vóór of tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst, de opzeggings-termijn op 
te lopen tijdens die schorsing.

Aldus kon niet met zekerheid bepaald worden dat de arbeidsovereenkomst, ingevolge 
het door eiseres doorgevoerd ontslag met opzegging, op 31 december 2004 effectief een 
einde zou nemen nu de toegekende opzeggingstermijn kon geschorst worden ingevolge 
ziekte van de ontslagen werknemer, zoals voorzien in artikel 31, §1, van de wet van 3 juli 
1978.

Overeenkomstig artikel 38, §1, van dezelfde wet van 3 juli 1978 loopt bij opzegging 
van de arbeidsovereenkomst door de werknemer vóór of tijdens de schorsing van de ar-
beidsovereenkomst, de opzeggingstermijn door tijdens die schorsing.

Bij  opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever kan de werknemer, 
overeenkomstig artikel 84 van dezelfde wet van 3 juli 1978, een tegenopzegging doen.

In dezen stelde het arbeidshof vast (1) dat eiseres de arbeidsovereenkomst van verweer-
der op 27 december 2002 opzegde met een (door partijen bepaalde) opzegtermijn van 24 
maanden, ingaand op 1 januari  2003,  (2) dat verweerder tijdens de opzeggingstermijn 
prestaties leverde, (3) dat verweerder op 22 september 2004 een (tegen)opzegging bete-
kende, met opzegtermijn van drie maanden, ingaand op 1 oktober 2004, om te eindigen op 
31 december 2004.

Aldus kwam aan de arbeidsovereenkomst van verweerder op 31 december 2004 een 
einde door de eigen opzegging van 22 september 2004, waarvan het arbeidshof niet vast-
stelde dat deze onregelmatig zou zijn of geen uitwerking zou kunnen krijgen.

Luidens de zesde paragraaf van artikel 2 van de genoemde wet van 19 maart 1991, mag 
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geen enkele andere wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden ingeroe-
pen dan die bepaald in de eerste paragraaf, met uitzondering van nader gepreciseerde ge-
vallen, waaronder (derde streepje) de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
door de werknemer.

Waar aldus de arbeidsovereenkomst van verweerder effectief ten einde kwam door de 
eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door verweerder zelf, lag er niet langer een 
"onregelmatig ontslag" voor dat het recht op een forfaitaire beschermingsvergoeding in de 
zin van artikel 16 van de genoemde wet van 19 maart 1991 kon doen ontstaan.

Het arbeidshof kon derhalve niet wettig eiseres veroordelen tot betaling van 123.903,59 
euro bruto als beschermingsvergoeding, te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelij-
ke intresten op het nettobedrag, vanaf de datum van opeisbaarheid noch tot de kosten van 
het geding.

Het arbeidshof schendt bijgevolg alle in het middel genoemde wetsbepalingen, en in-
zonderheid de artikelen 2, 14 en 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de co-
mités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat personeelsafgevaardigden.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
1.  De  personeelsafgevaardigden  en  de  kandidaat-personeelsafgevaardigden 

kunnen, krachtens artikel 2, §1, eerste lid, van de Wet Ontslagregeling Perso-
neelsafgevaardigden, slechts worden ontslagen om een dringende reden die voor-
af door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of technische 
redenen die vooraf door het bevoegd paritair comité werden erkend.

Krachtens het tweede lid, 1°, van dit artikel geldt voor de toepassing van dit 
artikel als ontslag: elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werk-
gever, gedaan met of zonder vergoeding, al dan niet met naleving van een opzeg-
ging, die ter kennis wordt gebracht gedurende de periodes bedoeld in de paragra-
fen 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 2, §6, van de voormelde wet bepaalt: "Geen enkele andere wijze van 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan die bedoeld in §1, mag ingeroepen 
worden, met uitzondering van: (...) de eenzijdige beëindiging van de overeen-
komst door de werknemer (...)."

2. Artikel 14 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt 
dat wanneer de werkgever een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst zonder 
de bij de artikelen 2 tot 11 bedoelde voorwaarden en procedures na te leven, de 
werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen zijn reïnte-
gratie in de onderneming kan aanvragen.

Artikel 16 van de voormelde wet bepaalt dat, wanneer de werknemer of de or-
ganisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, zijn reïntegratie niet heeft aan-
gevraagd binnen de bij artikel 14 vastgestelde termijnen, de werkgever hem, uit-
gezonderd in het geval dat de verbreking heeft plaatsgehad voor de indiening van 
de kandidaturen, onverminderd het recht op een hogere vergoeding, verschuldigd 
op grond van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of van de ge-
bruiken, en op elke andere schadevergoeding wegens materiële of morele scha-
de, een vergoeding moet betalen gelijk aan het lopende loon van twee, drie of 
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vier jaren naargelang de anciënniteit van de beschermde werknemer.
Artikel 17, §1, van de voormelde wet bepaalt dat, wanneer de werknemer of de 

organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen zijn reïntegratie heeft aange-
vraagd en deze door de werkgever niet werd aanvaard binnen de dertig dagen na 
de dag waarop het verzoek hem bij een ter post aangetekende brief werd gezon-
den, deze werkgever aan de werknemer de bij artikel 16 bedoelde vergoeding 
moet betalen, evenals het loon voor het nog resterende gedeelte van de periode 
tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen 
bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest.

3.  De omstandigheid  dat  de  Wet  Ontslagregeling  Personeelsafgevaardigden 
van openbare orde is brengt niet mee dat de door de werkgever op regelmatige 
wijze gegeven opzegging, ter kennis gebracht gedurende de beschermingsperio-
des bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van artikel 2 van deze wet, nietig is, maar 
heeft tot gevolg dat de in de artikelen 16 en 17 van deze wet bepaalde vergoedin-
gen verschuldigd zijn van zodra de arbeidsovereenkomst effectief ten einde komt 
ingevolge die opzegging van de werkgever.

4. Het arrest stelt vast dat:
- de verweerder bij de sociale verkiezingen van 2000 bij de eiseres verkozen 

werd als plaatsvervangend werknemersafgevaardigde in het comité voor preven-
tie en bescherming op het werk;

- de eiseres met aangetekende brief van 27 december 2002, zijnde tijdens de 
periode van bescherming, volgens de vereisten van artikel 37 van de Arbeids-
overeenkomstenwet aan de verweerder een opzegging betekende van de arbeids-
overeenkomst, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 24 maanden, 
ingaande op 1 januari 2003;

- de partijen op 27 december 2002 een overeenkomst sloten waarbij zij zich 
akkoord verklaarden de duur van de opzeggingstermijn te bepalen op 24 maan-
den;

- de verweerder zelf bij aangetekende brief van 22 september 2004 de eiseres 
zijn ontslag ter kennis bracht, mits naleving van een opzeggingstermijn van drie 
maanden, ingaande op 1 oktober 2004 om te eindigen op 31 december 2004 en 
dit gebeurde met het oog op het wettelijk pensioen;

- de verweerder de arbeidsovereenkomst is blijven uitvoeren tot op het ogen-
blik van het verstrijken van de door hemzelf gegeven opzeggingstermijn.

5. Hoewel het arrest vaststelt dat de arbeidsovereenkomst tussen de partijen op 
31 december 2004 effectief beëindigd werd ingevolge de door de verweerder zelf 
gegeven opzegging, dus op een wijze als bedoeld in artikel 2, §6, van de Wet 
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, veroordeelt het de eiseres tot betaling 
aan de verweerder  van de  beschermingsvergoeding bepaald in  artikel  16 van 
deze wet.

Zodoende schendt het arrest de voormelde als geschonden aangewezen bepa-
lingen van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum



1806 HOF VAN CASSATIE 22.6.09 - Nr. 431 

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over. Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

22 juni 2009 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger

Nr. 432

2° KAMER - 23 juni 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - 
KWALIFICATIE ALS STRAF IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - GEVOLG - PERSOONLIJK 
KARAKTER VAN DE STRAF - TOEPASSING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STEDENBOUW - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE 
OORSPRONKELIJKE TOESTAND - STRAF - GEVOLG - PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE STRAF - 
TOEPASSING

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - DOEL

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
VERPLICHTING TOT HERSTEL - AARD - GEVOLG - ERFOPVOLGERS VAN DE MISDRIJFPLEGER DIE 
GEEN EIGENAAR ZIJN VAN HET ONROEREND GOED WAAROP HET MISDRIJF BETREKKING HEEFT - 
TOEPASSING

1º en 2° De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke toestand een straf is in de zin  
van artikel 6.1 E.V.R.M., brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten  
worden  in  acht  genomen,  waaronder  de  behandeling  van  de  vordering  binnen  een 
redelijke  termijn;  voormelde vaststelling  heeft  niet  tot  gevolg  dat  die maatregel  in  de 
Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de algemene bepalingen van het 
Belgisch strafrecht en strafprocesrecht, inzonderheid wat betreft het persoonlijk karakter  
van de straf erop toepassing moeten vinden1.(Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; 
Art. 149, §1, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

3º De herstelvordering bepaald in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999, beoogt het  
doen verdwijnen van een met  de strafwet  strijdige  toestand,  meer  bepaald  het  doen 
verdwijnen  van  de  aantasting  van  de  goede  ruimtelijke  ordening  die  door  het  
stedenbouwmisdrijf is ontstaan2. (Art. 149, §1, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

1 Zie Cass., 4 nov. 2008, AR P.08.0081.N,  AC, 2008, nr. 608 met conclusie van eerste advocaat-
generaal DE SWAEF; Cass., 6 jan. 2009, AR P.08.0674.N, AC, 2009, nr.7. 
2 Zie conclusie van advocaat-generaal DE SWAEF: Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1143.N, AC, 2004, nr. 
96; Cass., 3 april 2007, AR P.06.1610.N, AC, 2007, nr. 166. 
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4º Als schuld van burgerlijke aard ontstaan uit de persoonlijke aansprakelijkheid van de  
misdrijfpleger, behoort de verplichting tot herstel tot het passief van diens nalatenschap 
dat overgaat op zijn erfopvolgers, ook al zijn zij geen eigenaar van het onroerend goed 
waarop het stedenbouwmisdrijf betrekking heeft. (Art. 149, §1, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

(L. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0276.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 14 januari 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 731, 745 en 745bis Burger-

lijk Wetboek, artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999, de artikelen 39 en 86 Straf-
wetboek, artikel 149 Grondwet en artikel 6 EVRM: alhoewel de appelrechters 
vaststellen dat het onroerend goed waarop de herstelvordering betrekking heeft 
geen eigendom is van de eisers, evenmin enige akte voorligt waaruit blijkt dat zij 
die goederen bij wijze van erfopvolging zouden hebben verkregen, en evenmin 
blijkt dat zij het stedenbouwmisdrijf hebben gepleegd, worden zij niettemin onte-
recht en ondanks het persoonlijk karakter van deze "straf", tot het herstel in de 
oorspronkelijke toestand veroordeeld.

2. De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke toestand een "straf" is in 
de zin van artikel 6.1 EVRM, brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepa-
ling moeten worden in acht genomen, waaronder de behandeling van de vorde-
ring binnen een redelijke termijn. Voormelde vaststelling heeft niet tot gevolg 
dat die maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de 
algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht, inzonder-
heid wat betreft het persoonlijk karakter van de straf erop toepassing moeten vin-
den.

3. De herstelvordering bepaald in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999, 
zoals de teruggave bedoeld in artikel 44 Strafwetboek, beoogt het doen verdwij-
nen van een met de strafwet strijdige toestand, meer bepaald het doen verdwijnen 
van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening dat door het stedenbouw-
misdrijf is ontstaan. Als schuld van burgerlijke aard ontstaan uit de persoonlijke 
aansprakelijkheid van de misdrijfpleger, behoort de verplichting tot herstel tot 
het passief van diens nalatenschap dat overgaat op zijn erfopvolgers, ook al zijn 
zij geen eigenaar van het onroerend goed waarop het misdrijf betrekking heeft.

4. De appelrechters oordelen: "Nu de herstelmaatregel een civielrechtelijk ge-
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volg is van het misdrijf destijds gepleegd door de rechtsvoorganger van de [ei-
sers], is de vordering tot herstel tegen hen gericht ontvankelijk, ook zoals te de-
zen voor de strafrechter nu immers de herstelvordering destijds tijdig werd aan-
hangig gemaakt; niet de strafbaarheid doch wel het wederrechtelijke karakter van 
de handeling rechtvaardigt de herstelvordering."

Met die redenen verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

23 juni 2009 – 2° Kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat:  mr. J. Ghysels, Brussel.

Nr. 433

2° KAMER - 23 juni 2009

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - 
HOOFDFEIT - BEVESTIGENDE VERKLARING BIJ EENVOUDIGE MEERDERHEID - MEERDERHEID VAN HET 
HOF DIE ZICH MET DE MEERDERHEID VAN DE JURY VERENIGT - BESTAANBAARHEID VAN DIE 
SCHULDIGVERKLARING MET ARTIKEL 6 E.V.R.M. - VOORWAARDEN

2º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - MOTIVERING VAN DE SCHULDIGVERKLARING - 
VERKLARING VAN DE JURY - HOOFDFEIT - BEVESTIGENDE VERKLARING BIJ EENVOUDIGE 
MEERDERHEID - MEERDERHEID VAN HET HOF DIE ZICH MET DE MEERDERHEID VAN DE JURY 
VERENIGT - BESTAANBAARHEID VAN DIE SCHULDIGVERKLARING MET ARTIKEL 6 E.V.R.M. - 
VOORWAARDEN

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - HOOFDFEIT 
- BEVESTIGENDE VERKLARING BIJ EENVOUDIGE MEERDERHEID - MEERDERHEID VAN HET HOF DIE 
ZICH MET DE MEERDERHEID VAN DE JURY VERENIGT - BESTAANBAARHEID VAN DIE 
SCHULDIGVERKLARING MET ARTIKEL 6 E.V.R.M. - VOORWAARDEN

1º, 2° en 3° Waar in toepassing van artikel 351 Wetboek van Strafvordering, indien de  
beschuldigde  slechts  bij  eenvoudige  meerderheid  aan  het  hoofdfeit  schuldig  wordt 
verklaard, de rechters onder elkaar beraadslagen over hetzelfde punt en de beschuldigde 
wordt vrijgesproken indien de meerderheid van het hof zich niet met de meerderheid van 
de  jury  verenigt,  voldoet  de  schuldigverklaring  die  in  toepassing  van  voormelde  
wetsbepaling  tot  stand  komt,  aan  de  vereisten  van  artikel  6  E.V.R.M.  en  aan  de  
verplichting voor de rechter zijn beslissing te motiveren, indien het voor de beschuldigde  
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duidelijk is op grond van welke motieven en redenen deze met toepassing van artikel 351 
Wetboek van Strafvordering tot stand gekomen schuldigverklaring, is gesteund.  (Art. 6, 
Verdrag Rechten van de Mens; Art. 149, Gw. 1994; Artt. 346, tweede lid, 347 en 351, 
Sv.)

(L. T. J. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0498.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep I (aktenummer F 12 van 5 maart 2009) is gericht tegen het 

arrest nummer 8 van het hof van assisen van de provincie Antwerpen van 19 fe-
bruari 2009, dat uitspraak doet over de tegen de eiser ingestelde strafvordering.

Het cassatieberoep II (aktenummer F 19 van 6 maart 2009) is gericht tegen de 
tussenarresten van het hof van assisen van de provincie Antwerpen van 13 febru-
ari 2009 (5de tot en met 7de bladzijden van het proces-verbaal van de rechtszit-
ting), 17 februari 2009 (26ste en 27ste bladzijden van het proces-verbaal van de 
rechtszitting) en 19 februari 2009 (42ste en 43ste bladzijden van het proces-ver-
baal van de rechtszitting).

Het cassatieberoep III (aktenummer F 13 van 5 maart 2009) is gericht tegen 
het arrest nummer 9 van het hof van assisen van de provincie Antwerpen van 20 
februari 2009, dat uitspraak doet over de tegen de eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Eerste middel
2. Het middel is gericht tegen het arrest nr. 8 van het hof van assisen van de 

provincie Antwerpen van 19 februari 2009.
3. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 Grondwet 

en artikel 351 Wetboek van Strafvordering: de door het hof van assisen "gefor-
muleerde motivering betreffende de schuld van eiser, claimt de motieven weer te 
geven die de jury in haar beraad brachten tot het oordeel dat eiser zich schuldig 
maakte aan het hem ten laste gelegde feit doch claimt met dezelfde overwegin-
gen de motieven weer te geven die het hof brachten tot dezelfde schuldigverkla-
ring bij haar beraad overeenkomstig artikel 351 Wetboek van Strafvordering"; 
door in één motivering de beide schuldigverklaringen weer te geven, wordt aan 
de eiser en aan het Hof de mogelijkheid ontnomen toezicht te houden op de be-
weegredenen die tot de respectieve beslissingen aanleiding gaven.

4. Het recht op een eerlijk proces dat vervat zit in artikel 6 EVRM, vereist dat 
de rechter zijn beslissing motiveert. De draagwijdte van de motivering kan varië-
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ren naar gelang van de aard van de beslissing en moet afzonderlijk beoordeeld 
worden in het licht van de omstandigheden van elke zaak.

5. Waar in toepassing van artikel 351 Wetboek van Strafvordering, indien de 
beschuldigde  slechts  bij  eenvoudige  meerderheid  aan  het  hoofdfeit  schuldig 
wordt verklaard, de rechters onder elkaar beraadslagen over hetzelfde punt en de 
beschuldigde wordt vrijgesproken indien de meerderheid van het hof zich niet 
met de meerderheid van de jury verenigt, voldoet de schuldigverklaring die in 
toepassing van voormelde wetsbepaling tot stand komt, aan de vereisten van arti-
kel 6 EVRM en aan de verplichting voor de rechter zijn beslissing te motiveren, 
indien het voor de beschuldigde duidelijk is op grond van welke motieven en re-
denen deze met toepassing van artikel 351 Wetboek van Strafvordering tot stand 
gekomen schuldigverklaring, is gesteund.

6. Het arrest (nr. 8) stelt vast dat "de beslissing van de jury [en van het [hof 
van assisen] of wat betreft het hoofdfeit ingevolge het beraad overeenkomstig ar-
tikel 351 van het Wetboek van Strafvordering] over de schuldvragen is gesteund 
op de hiernavermelde motieven die een samenvatting vormen van de voornaams-
te concrete redenen die in aanmerking werden genomen". Vervolgens geeft het 
arrest die redenen. 

Daarmee vermeldt het arrest de feitelijke redenen op grond waarvan de jury 
samen met het hof de eiser schuldig verklaren en verantwoordt het die beslissing 
naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...) 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 juni 2009 – 2° Kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen, T. Decaigny, Antwerpen en B. De 
Schrijver, Antwerpen. 

Nr. 434

2° KAMER - 23 juni 2009

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - RECHTSMIDDELEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT DE INVRIJHEIDSTELLING BEVEELT - CASSATIEBEROEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN
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2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - 
RECHTSMIDDELEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT DE INVRIJHEIDSTELLING 
BEVEELT - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID - TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALINGEN

3º VREEMDELINGEN - TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED - VERBLIJF, VESTIGING EN 
VERWIJDERING VAN EEN VREEMDELING - BESLISSINGEN - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - 
TOEPASSELIJKHEID

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VREEMDELINGEN - TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED - 
VERBLIJF, VESTIGING EN VERWIJDERING VAN EEN VREEMDELING - BESLISSINGEN - 
TOEPASSELIJKHEID

5º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - VERWIJDERINGSMAATREGEL - 
ONDERZOEKSGERECHT - OPDRACHT - OVEREENSTEMMING MET DE WET - OPPORTUNITEIT

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - 
VERWIJDERINGSMAATREGEL - BEOORDELING - RECHTSMACHT

1º en 2° De ontvankelijkheid van het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen het  
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, met toepassing van de artikelen 71  
en 72 Vreemdelingenwet, de invrijheidstelling beveelt van de vreemdeling tegen wie een  
maatregel van vrijheidsberoving is genomen, wordt geregeld door de bepalingen van het 
Wetboek van Strafvordering en niet door de Voorlopige Hechteniswet1 .  (Art. 373, Sv.; 
Artt. 71 en 72, Vreemdelingenwet)

3º  en  4°  De beslissingen betreffende  de toegang tot  het  grondgebied,  het  verblijf,  de  
vestiging  en  de  verwijdering  van  een  vreemdeling,  hebben  geen  betrekking  op  het 
vaststellen  van  diens  burgerlijke  rechten  en  verplichtingen  en  bepalen  niet  de  
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, zodat artikel 6 E.V.R.M. er 
niet op van toepassing is2. (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens)

5º en 6° Het onderzoeksgerecht moet krachtens artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet,  
alleen nagaan of de tegen de vreemdeling genomen maatregel tot vrijheidsberoving met  
het oog op terugleiding naar de grens en uitwijzing, overeenkomstig de wet is gewezen,  
zonder uitspraak te mogen doen over de opportuniteit ervan, ook niet door te verwijzen  
naar  een  andere  beslissing  in  een  andere  rechtspleging3.  (Art.  72,  tweede  lid, 
Vreemdelingenwet)

(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL T. G.)

ARREST

(AR P.09.0844.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 mei 2009. 
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

1 Zie Cass., 14 maart 2001, AR P.01.0179.F, AC, 2001, nr. 133 met conclusie van advocaat-generaal 
SPREUTELS; Cass., 21 maart 2001, AR P.01.0163.F, AC, 2001, nr. 152.
2 EHRM, Maaouia v. Frankrijk, ECHR 2000-X.
3 Zie  Cass.,  30  maart  1999,  AR  P.99.0288.N, AC,  1999,  nr.  192;  Cass.,  31  juli  2001,  AR 
P.01.1011.F, AC, 2001, nr. 427
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aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. De ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer 

van  inbeschuldigingstelling  dat,  met  toepassing  van  de  artikelen  71  en  72 
Vreemdelingenwet, de invrijheidstelling beveelt van de vreemdeling tegen wie 
een maatregel van vrijheidsberoving is genomen, wordt geregeld door de bepa-
lingen van het Wetboek van Strafvordering en niet door de Voorlopige Hechte-
niswet. 

2. De door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep die ervan uitgaat dat de Voorlopige Hechteniswet hier van toepas-
sing is, faalt naar recht. 

Middel
3. De beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van een vreemdeling, hebben geen betrekking op 
het vaststellen van diens burgerlijke rechten en verplichtingen en bepalen niet de 
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, zoals bedoeld in arti-
kel 6 EVRM. 

4. Het onderzoeksgerecht moet krachtens artikel 72, tweede lid, Vreemdelin-
genwet, alleen nagaan of de tegen de vreemdeling genomen maatregel tot vrij-
heidsberoving met het oog op terugleiding naar de grens en uitwijzing, overeen-
komstig de wet is gewezen, zonder uitspraak te mogen doen over de opportuni-
teit ervan, ook niet door te verwijzen naar een andere beslissing in een andere 
rechtspleging. 

5. Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat een dergelijke 
maatregel tot vrijheidsberoving regelmatig is genomen en zij niettemin beslist tot 
opheffing van die maatregel op grond van schending van artikel 6 EVRM we-
gens de mogelijke weerslag ervan op een andere rechtspleging, gaat zij uit van 
een loutere onderstelling en beoordeelt zij in werkelijkheid de opportuniteit van 
de maatregel tot vrijheidsberoving. 

6. In zoverre het arrest vaststelt dat de maatregel van administratieve vrijheids-
beroving overeenkomstig de wet is gewezen, maar daarbij eveneens oordeelt dat 
artikel  6 EVRM "desalniettemin" is  geschonden, op grond dat  de verweerder 
"het voorwerp uitmaakt van een strafonderzoek waarin hij bij arrest van 6 april 
2009 in vrijheid werd gesteld mits betaling van een borgsom en het naleven van 
voorwaarden", is het niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest. 
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Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest. 

Veroordeelt de eerste verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld. 

23 juni 2009 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. Z. Chihaoui, Brussel en S. Claeys, Brussel. 

Nr. 435

2° KAMER - 23 juni 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE 
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - HOREN VAN DE OPMERKINGEN 
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BUITEN AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN - AANWEZIGHEID VAN 
ANDERE LEDEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE DIE DE ZAAK BEHANDELEN - TOEPASSING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER 
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - HOREN VAN DE OPMERKINGEN VAN 
DE PROCUREUR-GENERAAL BUITEN AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN - AANWEZIGHEID VAN ANDERE 
LEDEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE DIE DE ZAAK BEHANDELEN - TOEPASSING

3º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE RECHTBANKEN EN 
HOVEN VAN BEROEP - OPDRACHT

4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - 
AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

5º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - AANWEZIGHEID VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER 
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - RECHTSPLEGING - HOREN VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER BUITEN AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN - VEREISTE VAN DE AANWEZIGHEID 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG

7º OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE 
TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - RECHTSPLEGING - HOREN VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER BUITEN AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN - VEREISTE VAN DE AANWEZIGHEID 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG

1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling belast met de controle over de toepassing 
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, die afzonderlijk en buiten 
de aanwezigheid van de partijen de opmerkingen van de procureur-generaal hoort, kan, 
samen met de procureur-generaal, andere leden van het openbaar ministerie horen die 
de  zaak  behandelen,  waaronder  de  vertrouwensmagistraat  belast  met  de  concrete 
opvolging  van  de  uitvoering  van  de  bijzondere  opsporingsmethode.  (Art.  235ter,  §2, 
tweede lid, Sv.)

3º, 4° en 5° Uit de artikelen 138, eerste lid, en 140 Gerechtelijk Wetboek en artikel 273 
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Wetboek  van  Strafvordering  volgt  dat  de  rechter  in  strafzaken  voor  alle  gerechten, 
waaronder  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  zetelt  in  aanwezigheid  van  het  
openbaar ministerie1.

6º en 7° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling belast met de controle over de  
toepassing  van  de  bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie,  de  
onderzoeksrechter hoort met toepassing van artikel 235ter, §2, vierde lid, Wetboek van  
Strafvordering,  is  de  aanwezigheid  van  het  openbaar  ministerie  vereist,  zoniet  is  de 
rechtspleging door nietigheid aangetast. (Art. 235ter, §2, vierde lid, Sv.)

(Z. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0855.N)

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

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 mei 2009.
De eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, eenzelfde 

middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
(...)
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 235ter Wetboek van Strafvor-

dering: de kamer van inbeschuldigingstelling heeft de vertrouwensmagistraat van 
het parket gehoord, terwijl de voormelde wetsbepaling in die mogelijkheid niet 
voorziet.

3. Artikel 235ter, §2, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van 
de partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal hoort. 

4. Het openbaar ministerie is één en ondeelbaar. De kamer van inbeschuldi-
gingstelling kan bijgevolg, samen met de procureur-generaal, andere leden van 
het openbaar ministerie die de zaak behandelen, waaronder de vertrouwensmagi-
straat belast met de concrete opvolging van de uitvoering van de bijzondere op-
sporingsmethode, horen.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 235ter Wetboek van Strafvor-

dering:  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  heeft  de  onderzoeksrechter  ge-

1 Cass.,  28 okt.  2008, AR P.08.0706.N,  AC,  2009, nr.  587 met conclusie van advocaat-generaal 
DUINSLAEGER. 



Nr. 435 - 23.6.09 HOF VAN CASSATIE 1815 

hoord in aanwezigheid van de federale magistraat belast met de behandeling van 
de zaak, terwijl uit het voormelde artikel volgt dat dit moet gebeuren buiten de 
aanwezigheid van het openbaar ministerie.

6. Artikel 235ter, §2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de ka-
mer van inbeschuldigingstelling met betrekking tot de toegepaste bijzondere op-
sporingsmethoden observatie en infiltratie, de onderzoeksrechter en de in de arti-
kelen 47sexies, §3, 6°, en 47octies, §3, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke 
politie afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen kan horen. 

7. Uit de artikelen 138, eerste lid, en 140 Gerechtelijk Wetboek en artikel 273 
Wetboek van Strafvordering volgt dat de rechter in strafzaken voor alle gerech-
ten, waaronder de kamer van inbeschuldigingstelling, zetelt in aanwezigheid van 
het openbaar ministerie. 

8. Gelezen in samenhang met deze wetsbepalingen, houdt artikel 235ter, §2, 
vierde lid niet in dat het openbaar ministerie niet aanwezig mag zijn bij het horen 
van de onderzoeksrechter. Het houdt integendeel in dat wanneer het openbaar 
ministerie niet aanwezig is, de rechtspleging van artikel 235ter door nietigheid is 
aangetast.

9. Hieruit volgt dat met "de partijen", artikel 235ter, §2, vierde lid Wetboek 
van Strafvordering enkel de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij en niet 
het openbaar ministerie bedoelt en dat wanneer de kamer van inbeschuldiging-
stelling de onderzoeksrechter hoort met toepassing van dit artikel, de aanwezig-
heid van het openbaar ministerie vereist is. 

Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

23 juni 2009 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. J. Van Cauter, Gent en H. Rieder, Gent.

Nr. 436

2° KAMER - 24 juni 2009

1º UITLEVERING - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - REDEN TOT WEIGERING VAN DE 
UITLEVERING - INDIENEN VAN EEN ASIELAANVRAAG - RICHTLIJN 2005/85 VAN DE RAAD VAN 1 
DECEMBER 2005 - ARTIKEL 7 - DRAAGWIJDTE

2º VREEMDELINGEN - INDIENEN VAN EEN ASIELAANVRAAG IN BELGIË - VERZOEK AAN BELGIË 
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OM UITLEVERING VAN DE KANDIDAAT-VLUCHTELING - RICHTLIJN 2005/85 VAN DE RAAD VAN 1 
DECEMBER 2005 - ARTIKEL 7 - DRAAGWIJDTE

3º UITLEVERING - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - OVEREENKOMST INZAKE UITLEVERING 
TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA - REGEL "NON BIS IN 
IDEM" - DRAAGWIJDTE - IDENTIEK FEIT

4º UITLEVERING - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - VOORWAARDEN - ERNSTIGE RISICO'S 
OP FLAGRANTE RECHTSWEIGERING, FOLTERING OF ONMENSELIJKE EN ONTERENDE BEHANDELING - 
BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - EXEQUATUR - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP 
DE VOORWAARDEN - DRAAGWIJDTE - CASSATIEBEROEP - TOEZICHT DOOR HET HOF - OMVANG

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - BUITENLANDS 
BEVEL TOT AANHOUDING - EXEQUATUR - TOEZICHT OP DE VOORWAARDEN - ERNSTIGE RISICO'S OP 
FLAGRANTE RECHTSWEIGERING, FOLTERING OF ONMENSELIJKE EN ONTERENDE BEHANDELING - 
DRAAGWIJDTE VAN HET TOEZICHT

6º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - 
VOORWAARDEN - ERNSTIGE RISICO'S OP FLAGRANTE RECHTSWEIGERING, FOLTERING OF 
ONMENSELIJKE EN ONTERENDE BEHANDELING - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - EXEQUATUR 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP DE VOORWAARDEN - CASSATIEBEROEP - TOEZICHT 
DOOR HET HOF - OMVANG

1º  en  2°  Artikel  7.2  richtlijn  2005/85  van  de  Raad  van  1  december  2005  betreffende 
minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van  
de  vluchtelingenstatus,  beoogt  geen  algemeen  verbod  op  uitlevering  van  iedere  
kandidaat-vluchteling  waarvan  alleen  met  een  specifieke  bepaling  mag  worden 
afgeweken; door limitatief de dwingende redenen op te sommen waarom uitlevering niet  
kan worden toegestaan en daarbij niet het indienen van een asielverzoek te vermelden,  
voert de Uitleveringswet van 15 maart 1874, gewijzigd door die van 15 mei 2007, de  
uitzondering in die bij artikel 7.2 van de richtlijn is toegestaan. 

3º Het bepaalde in artikel 5.1 Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Koninkrijk België  
en de Verenigde Staten van Amerika, dat de uitlevering wordt geweigerd wanneer het  
verzoek een misdrijf  betreft  waarvoor de opgeëiste persoon reeds in de aangezochte  
Staat werd berecht, vereist dat het feit identiek is, niet de kwalificatie ervan. 

4º,  5°  en  6°  Artikel  2bis Uitleveringswet,  ingevoegd  door  artikel  4  wet  15  mei  2007,  
krachtens welk de uitlevering niet kan worden toegestaan wanneer er ernstige risico's 
bestaan dat  de persoon,  indien hij  wordt  uitgeleverd,  in  de verzoekende Staat  wordt  
onderworpen  aan  een  flagrante  rechtsweigering,  aan  foltering  of  onmenselijke  of  
onterende  behandeling,  legt  een  algemene  uitleveringsvoorwaarde  op,  waarvan  het 
toezicht door de onderzoeksgerechten gebeurt; het staat niet aan het Hof om zijn eigen  
beoordeling in de plaats te stellen van die van de appelrechters, m.b.t. het al dan niet  
ernstige karakter van de aangevoerde risico's, maar wèl om te onderzoeken of de kamer  
van inbeschuldigingstelling zich ervan heeft vergewist of er geen ernstige en duidelijke  
reden is waaruit blijkt dat de voormelde voorwaarde onmogelijk kan worden vervuld en of  
zij uit haar vaststellingen de gevolgen heeft kunnen afleiden die zij daaruit trekt1. 

(T.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0355.F)

1 Cass., 28 mei 2008, AR P.08.0680.F, Pas., 2008, van die datum, met concl. O.M.; Cass., 3 juni 
2009, AR P.09.0691.F, AC, 2009, van die datum. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest bevestigt een beschikking van de raadkamer van de recht-

bank van eerste aanleg te Nijvel die het aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart 
dat een Amerikaanse federale rechter tegen de eiser heeft uitgevaardigd wegens, 
in substantie, vereniging van boosdoeners en steun aan een buitenlandse terroris-
tische organisatie.

Eerste middel
De eiser heeft voor de bodemrechters aangevoerd dat zijn hoedanigheid van 

kandidaat-vluchteling in België, zijn uitlevering belette vóór de afloop van de 
onderzoeksprocedure van zijn aanvraag. Tot staving van dat verweer heeft hij ar-
tikel 7 aangevoerd van richtlijn 2005/85 van de Raad van 1 december 2005 be-
treffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning 
of intrekking van de vluchtelingenstatus.

Volgens het middel beantwoordt het arrest dat verweer niet en schendt het de 
communautaire rechtsregel waarop het steunt.

Artikel 7.1 van de voormelde richtlijn bepaalt dat de asielzoekers in de lidstaat 
mogen blijven, alleen tijdens de procedure, in afwachting van de beslissing van 
de beslissingsautoriteit. Krachtens artikel 7.2 evenwel, kunnen de lidstaten van 
die regel afwijken, met name wanneer tegen de kandidaat-vluchteling een Euro-
pees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd of wanneer een derde land om zijn uitle-
vering heeft verzocht.

De eiser heeft aangevoerd dat artikel 7.1 een regel was die nauwkeurig en on-
voorwaardelijk genoeg was om rechtstreekse werking te hebben, en heeft omge-
keerd aangevoerd dat artikel 7.2 niet van die aard was. Hij heeft daaruit afgeleid 
dat hij aanspraak kon maken op het recht om te blijven op het grondgebied van 
de Staat waar hij zijn asielverzoek heeft ingediend en dat de uitzondering betref-
fende de uitleveringsprocedure hem daarentegen niet kon worden tegengewor-
pen.

Het arrest wijst erop, enerzijds, dat tegen de eiser geen verzoek tot uitzetting of 
uitwijzing  is  ingediend  maar  een  verzoek  tot  uitlevering  uitgaande  van  een 
vreemde Staat, waartegen hij bescherming heeft willen zoeken door om asiel te 
verzoeken. Het arrest oordeelt, anderzijds, met overneming van de redenen van 
de vordering van het openbaar ministerie, dat, indien artikel 7.1 van de richtlijn 
in het interne recht de rechtstreekse werking zou hebben die de eiser eraan toe-
kent, het niet verantwoord zou zijn diezelfde werking aan artikel 7.2 te ontzeg-
gen.
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Het arrest beantwoordt aldus de conclusie van de eiser.
Het middel mist op dat punt feitelijke grondslag.
Voor het overige beoogt artikel 7.2 van de richtlijn 2005/85 van de Raad van 1 

december  2005  geen  algemeen  verbod  op  uitlevering  van  iedere  kandidaat-
vluchteling waarvan alleen met een specifieke bepaling mag worden afgeweken.

Door limitatief de dwingende redenen op te sommen waarom uitlevering niet 
kan worden toegestaan en daarbij niet het indienen van een asielverzoek te ver-
melden, voert de Uitleveringswet 1874, onder meer gewijzigd door die van 15 
mei 2007, de uitzondering in die bij artikel 7.2 van de richtlijn is toegestaan.

Het middel faalt dienaangaande naar recht.
Tweede middel
Met het argument dat het arrest gebrekkig is gemotiveerd, vraagt de eiser het 

Hof om uit het onderzoek van het strafdossier af te leiden dat de hem in het ka-
der van het verzoek tot uitlevering tenlastegelegde daden, geheel of ten dele de-
zelfde zijn als die waarvoor hij reeds op het grondgebied van de ontvangststaat 
werd veroordeeld.

Wat dat betreft is het middel, daar het een onderzoek van de feiten van de zaak 
vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, dan wel kritiek uitoefent op de feitelij-
ke beoordeling van de appelrechters, niet ontvankelijk.

Voor het overige vereist artikel 5.1 van de Overeenkomst inzake uitlevering 
tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika, waar het be-
paalt dat de uitlevering wordt geweigerd wanneer het verzoek een misdrijf be-
treft waarvoor de opgeëiste persoon reeds in de aangezochte Staat werd berecht, 
dat het feit identiek is en niet de kwalificatie ervan.

Het middel faalt dienaangaande naar recht.
Derde middel
Krachtens  het  tweede lid  van artikel  2bis Uitleveringswet  1874,  ingevoegd 

door artikel 4 van de wet van 15 mei 2007, kan de uitlevering niet worden toege-
staan wanneer er ernstige risico's bestaan dat de persoon, indien hij wordt uitge-
leverd, in de verzoekende Staat wordt onderworpen aan een flagrante rechtswei-
gering of aan foltering of onmenselijke of onterende behandeling.

Deze bepaling legt een algemene uitleveringsvoorwaarde op. Het behoort tot 
de controlebevoegdheid van de onderzoeksgerechten om na te gaan of die voor-
waarde is vervuld.

Ofschoon het niet aan het Hof staat om zijn eigen beoordeling in de plaats te 
stellen van die van de appelrechters, wat het al dan niet ernstige karakter betreft 
van de aangevoerde risico's, staat het daarentegen wèl aan het Hof te onderzoe-
ken of de kamer van inbeschuldigingstelling zich ervan heeft vergewist of er 
geen ernstige en duidelijke reden is waaruit de onmogelijkheid blijkt om aan de 
voormelde voorwaarde te voldoen en of zij uit haar vaststellingen de gevolgen 
heeft kunnen afleiden die zij daaruit trekt.

Uit het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters zich niet aan het opgedragen 
toezicht onttrekken.
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Het arrest oordeelt immers, door met name de redenen van de vorderingen van 
het openbaar ministerie over te nemen, dat

- de algemene toestand in het land van bestemming moet worden onderzocht 
in het licht van de huidige omstandigheden en niet louter op grond van de door 
de eiser opgesomde historische gebeurtenissen,

- de verzoekende Staat momenteel zijn antiterroristisch beleid volledig herziet, 
dat het de strijd tegen foltering en vreselijke, onmenselijke en onterende behan-
deling opvoert en zich opmaakt om de rechtsplegingen voor de uitzonderings-
rechtbanken op te schorten, alsook om de onbeperkte hechtenis zonder berech-
ting af te schaffen van de personen die in het kader van een gewapend internatio-
naal conflict zijn gevangen genomen,

- de eiser naar luid van de formele waarborgen die zijn gegeven tot staving van 
het verzoek tot uitlevering, door een gemeenrechtelijk rechtscollege zal worden 
berecht, volgens de gewone rechtspleging die van kracht is in de verzoekende 
Staat, en met de rechten en rechtsmiddelen die eigen zijn aan het gerechtelijk 
systeem van dat land,

- de eiser geen levenslange opsluiting riskeert voor de misdrijven waarvoor om 
zijn uitlevering wordt verzocht en dat de straffen die erop staan kunnen worden 
omgezet  in  andere  straffen die  de voorwaardelijke  invrijheidstelling mogelijk 
maken,

- aangezien de door de eiser aangevoerde gegevens, ten opzichte van hemzelf, 
niet het concrete karakter hebben dat de aangevoerde risico's geloofwaardig zou 
maken, zij niet in alle ernst doen vrezen dat hij aan een flagrante rechtsweigering 
of foltering of onmenselijke of onterende behandeling zou worden onderworpen.

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoorden ze naar recht. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde middel
Krachtens artikel 7.2 van de Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Ko-

ninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika, moet elk verzoek tot uitle-
vering vergezeld gaan van de wettekst houdende de essentiële bestanddelen van 
het misdrijf waarvoor de uitlevering wordt gevraagd, de wettekst houdende vast-
stelling van de straf voor het misdrijf en de wettekst die elke termijn beschrijft 
die van toepassing is op de verjaring van de strafvordering of van de straf.

Het voormelde artikel 7.2 verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling niet 
om zich, ter beoordeling van de draagwijdte van de buitenlandse wetgeving, te 
baseren  op  aanvullende,  op  de  rechtszitting  neergelegde  uittreksels,  om  een 
eventuele ontoereikendheid van de aanvankelijke overtuigingsstukken te verhel-
pen.

De eiser verwijt aan het verzoek tot uitlevering dat het alleen naar onvolledige 
teksten verwijst dan wel naar teksten die het, wegens de wijzigingen die zij heb-
ben ondergaan, niet mogelijk maken na te gaan, of de voorwaarde van dubbele 
strafbaarstelling is vervuld.

Het arrest verwerpt deze grieven evenwel door, met overname van de redenen 
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van de aanvullende vordering van het openbaar ministerie, te oordelen enerzijds, 
dat de volledige tekst van de toepasselijke vreemde wettelijke bepalingen door 
het federaal parket werd neergelegd en, anderzijds, dat de tekst van de in aan-
merking  genomen  telastleggingen  overeenkomt  ofwel  met  een  ongewijzigde 
wetgeving, ofwel, zo de wetgeving werd gewijzigd, met de formulering die van 
kracht is op het ogenblik dat de feiten werden gepleegd.

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoorden ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

24 juni 2009 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. F. Motte-de Raedt, Brussel, Ch. Moreau, Brussel en M. Nève, Luik.

Nr. 437

2° KAMER - 24 juni 2009

VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - VERZOEK TOT 
INVRIJHEIDSTELLING - AFWIJZING DOOR HET HOF VAN BEROEP - CASSATIEBEROEP - TERMIJN OM 
OVER HET CASSATIEBEROEP UITSPRAAK TE DOEN - OVERSCHRIJDING - UITWERKING

  Het  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  dat  het  verzoek  tot  voorlopige  
invrijheidstelling  afwijst  dat  de  eiser  op  grond  van  artikel  27,  §1,  tweede  lid,  Wet  
Voorlopige  Invrijheidstelling,  heeft  ingediend,  is  een  beslissing  waarbij  de  voorlopige 
hechtenis wordt gehandhaafd, in de zin van artikel 31, §1, van deze wet; vermits het Hof  
niet binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen van het cassatieberoep uitspraak  
heeft gedaan, moet de inverdenkinggestelde krachtens de wet in vrijheid worden gesteld 
en heeft  zijn cassatieberoep geen bestaansreden meer1.  (Artt.  27,  §1, 2°,  en 31, §3, 
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0914.F)

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

1 Cass., 16 maart 1994, AR P.94.0216.F., AC, 1994, nr. 130.
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sel, correctionele kamer, van 4 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die op 10 juni 2009 op de griffie van het Hof is 

ingediend, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest verwerpt het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, dat de eiser 

met toepassing van artikel 27, §1, 2°, Voorlopige Hechteniswet, heeft ingediend.
Dit  arrest  is  een beslissing waarbij  de voorlopige  hechtenis  wordt  gehand-

haafd, in de zin van artikel 31, §1, van deze wet.
Bijgevolg moet de inverdenkinggestelde, indien het Hof niet binnen vijftien 

dagen te rekenen van de datum van het cassatieberoep uitspraak heeft gedaan, 
met toepassing van artikel 31, §3, tweede lid, van de voormelde wet, in vrijheid 
worden gesteld.

Het Hof heeft te dezen niet binnen vijftien dagen, te rekenen van het op 5 juni 
2009 ingestelde cassatieberoep, uitspraak gedaan.

Daaruit volgt dat de eiser door de uitwerking van de wet vrij is en dat zijn cas-
satieberoep geen bestaansreden meer heeft. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

24 juni 2009 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. A. 
Amici, Brussel.

Nr. 438

1° KAMER - 25 juni 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — BURENHINDER - BEGRIP - VERPLICHTING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — BURENHINDER - RECHTSVORDERING - SCHADE 
VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - INVLOED

1º De eigenaar van een pand die door een daad, verzuim of enige gedraging het evenwicht  
tussen de eigendommen verbreekt door een naburige eigenaar een hinder te berokkenen  
die de gewone ongemakken van het nabuurschap te boven gaat, is hem een rechtmatige  
en passende compensatie verschuldigd die het verbroken evenwicht herstelt1.  (Art. 544, 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.438. 
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B.W.)

2º De schadelijder kan tegen de buur die het evenwicht tussen de eigendommen verbroken 
heeft een rechtsvordering instellen op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek,  
zelfs als de schade door de fout van een derde is veroorzaakt2. (Art. 544, B.W.)

(A. T. P&V VERZEKERINGEN cvba en D.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0354.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen. 
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL 
De eiseres voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek en het begrip burenhinder.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist, met wijziging van de beroepen beslissing, dat de eiseres aansprakelijk 

is op grond van de leer van de burenhinder, en veroordeelt haar om de verweerders te ver-
goeden om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzon-
derheid om de volgende redenen:

“Op basis van de leer van de burenhinder kan een eigenaar of gebruiker van een eigen-
dom aansprakelijk worden geacht voor de door hem aan zijn buur berokkende schade, 
zonder dat laatstgenoemde enige fout van hunnentwege dient te bewijzen (D. van Gerven, 
noot onder Cass., 7 december 1992, JT, 1993, 473); 

Burenhinder kan trouwens het gevolg zijn van de fout van een derde die niet de eige-
naar of gebruiker is, houder van een door de eigenaar toegekend zakelijk of persoonlijk 
recht (…);

De eigenaar van een pand die door een daad, verzuim of enige gedraging het evenwicht 
tussen de eigendommen verbreekt door een naburige eigenaar hinder te berokkenen die de 
gewone ongemakken van het nabuurschap te boven gaat, is hem een rechtmatige en pas-
sende compensatie verschuldigd waardoor het verbroken evenwicht wordt hersteld;

De rechter, die er alleen op wijst dat de abnormale burenhinder waarvan hij het bestaan 
aanneemt, afkomstig is van het pand van die persoon, zonder vast te stellen dat die hinder 
veroorzaakt is door diens gedragingen, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing waar-
bij die persoon veroordeeld wordt tot vergoeding van de abnormale hinder waarover een 
buur klaagt op grond van artikel 554 van het Burgerlijk Wetboek (Cass., 3 april 1998, AC, 
1998, nr. 192; R.G.D.C., 1999, p. 141 ; Bull. Ass., 1999, p. 89, opm. D. De Maeseineire) ;

Iemand kan op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek alleen tot vergoeding 
van abnormale burenhinder worden veroordeeld als die hinder is veroorzaakt door een aan 
hem te wijten daad, nalatigheid of gedraging (Cass., 12 maart 1999,  R.G.D.C., 1999, p. 
657);

2 Ibid.
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Het vereiste dat de abnormale burenhinder aan iemand moet kunnen worden toegere-
kend wordt reeds lang in de rechtsleer aangenomen; reeds in 1981 schreef procureur-ge-
neraal Dumon in zijn conclusie bij het arrest van het Hof van Cassatie van 5 maart 1981 
(Pas., I, 1981, 728) dat, ook al hoeft een fout niet te worden bewezen, ‘il faut évidemment 
et nécessairement que la personne obligée à compenser le trouble ait, personnellement ou 
par personne interposée, provoqué le dommage, c’est-à-dire le trouble de voisinage dont 
on se plaint, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, fût-ce même le 
fait de la chose dont elle a la garde ou dont elle est autrement responsable’; 

Uit deze op de zaak toegepaste beginselen blijkt dat (de eiseres) gehouden is tot vergoe-
ding van de abnormale burenhinder (dat is de schade), die veroorzaakt is door de positieve 
daad of de persoonlijke gedraging van een derde die naar behoren de toestemming gekre-
gen had om in zijn tuin een werk uit te voeren waardoor de brand is veroorzaakt”.

Grieven
Krachtens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van een pand die door 

een niet onrechtmatige daad het evenwicht tussen twee erven verbreekt door zijn buur 
hinder te berokkenen die de gewone ongemakken van het nabuurschap te boven gaat, hem 
een rechtmatige  en passende compensatie  verschuldigd waardoor  het  verbroken even-
wicht wordt hersteld.

Hij kan daartoe evenwel enkel gehouden zijn mits de rechter vaststelt dat de hinder is 
veroorzaakt door een daad, een verzuim of een gedraging die aan hem te wijten is.

Het arrest heeft niet wettig de aan de eiseres te wijten daad kunnen bestempelen als “de 
positieve daad of de persoonlijke gedraging van een derde die naar behoren de toestem-
ming gekregen had om in zijn tuin een werk uit te voeren”, “waardoor de brand is veroor-
zaakt”, zonder het begrip toerekenbaarheid in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek te miskennen, aangezien het niet vaststelt dat de toestemming om dat werk te 
verrichten, namelijk het schilderen van een buitenmuurtje, de oorzaak was van de abnor-
male burenhinder, maar integendeel nadat het vastgesteld had dat de (onrechtmatige) ge-
draging van die derde – “roken terwijl hij een hoogst ontvlambaar product gebruikte” – 
plaatsvond na de uitvoering van dat werk.

Het begrip “tussenpersoon” waarop het arrest zich beroept tot staving van zijn beslis-
sing is niet relevant, aangezien het niet vaststelt dat de gedraging van de derde valt binnen 
de perken van de toestemming die de eiseres hem gegeven heeft om in zijn tuin schilder-
werken uit te voeren.

Het arrest schendt derhalve artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek en miskent het be-
grip burenhinder.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek kent aan iedere eigenaar het recht toe 

om op normale wijze het genot te hebben van zijn zaak.
De eigenaar van een pand die door een daad, verzuim of enige gedraging het 

evenwicht  tussen de eigendommen verbreekt door een naburige eigenaar  een 
hinder te berokkenen die de gewone ongemakken van het nabuurschap te boven 
gaat, is hem een rechtmatige en passende compensatie verschuldigd waardoor 
het verbroken evenwicht wordt hersteld.

De schadelijder  kan  tegen  de  buur  die  dat  evenwicht  verbroken  heeft  een 
rechtsvordering instellen op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, 
zelfs als de schade door de fout van een derde is veroorzaakt.

Het arrest stelt vast dat “S. D. B. op 31 juli 2001 een buitenmuurtje aan het 
schilderen was bij een vriendin, (de eiseres), die verbleef in het eigendom naast 
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“het pand (…) waarvan (de verweerder) eigenaar is”.
Het wijst erop dat: 
- “S.D.B., na die schilderwerken te hebben uitgevoerd, zijn handen waste met 

white-spirit terwijl hij een brandende sigaret in zijn mond had”;
- “die sigaret in de white-spirit viel, een hoogst ontvlambaar product”;
- het vuur oversloeg naar de dennen op het eigendom van (de eiseres) en na-

dien op het eigendom (van de verweerder) wiens bomen, tuinhuis en de inhoud 
ervan volledig verwoest werden”.

Het arrest leidt uit die vaststellingen af dat “S. D.B. blijk gegeven heeft van 
een grove onvoorzichtigheid door te roken terwijl een hoogst ontvlambaar pro-
duct gebruikte”.

Het arrest wijst er weliswaar op dat de heer D.B. van de eiseres “naar behoren 
de toestemming gekregen heeft” om de schilderwerken uit te voeren.

Het arrest dat oordeelt dat de abnormale burenhinder “veroorzaakt is door de 
positieve daad of de persoonlijke gedraging” van de heer D.B., “waardoor de 
brand is ontstaan”, heeft nochtans niet wettig kunnen oordelen dat die daad of 
die gedraging hoorde bij de door de eiseres toegestane werkzaamheden, zodat zij 
schuld daaraan had, en verantwoordt derhalve niet naar recht zijn beslissing dat 
zij “gehouden is tot vergoeding van de abnormale burenhinder”.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, na het hoger beroep van de ver-

weerders gegrond te hebben verklaard, de eiseres, in solidum met S. D.B. veroor-
deelt om hen de in het arrest gepreciseerde bedragen te betalen, en uitspraak doet 
over de kosten.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

25 juni 2009 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en 
Geinger.

Nr. 439

1° KAMER - 25 juni 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
BEVOEGDHEIDSOVERSCHRIJDING - AARD - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - HOF 
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VAN BEROEP - EINDBESLISSING OVER EEN GESCHILPUNT - VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER 
TOT VERDERE BEHANDELING VAN DE ZAAK - VONNIS OVER HETZELFDE PUNT IN EEN ANDERE 
BETEKENIS - HOGER BEROEP - KRITIEK VAN DE EISER OP DAT VONNIS - NIET-GEGROND VERKLAARD 
HOGER BEROEP - BESLISSING DIE DE EISER BENADEELT - MIDDEL VAN OPENBARE ORDE - 
ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - HOF VAN 
BEROEP - EINDBESLISSING OVER EEN GESCHILPUNT - VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER TOT 
VERDERE BEHANDELING VAN DE ZAAK - VONNIS OVER HETZELFDE PUNT IN EEN ANDERE BETEKENIS - 
HOGER BEROEP - KRITIEK VAN DE EISER OP DAT VONNIS - NIET-GEGROND VERKLAARD HOGER 
BEROEP - BESLISSING DIE DE EISER BENADEELT - MIDDEL VAN OPENBARE ORDE - 
ONTVANKELIJKHEID

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
RECHTSCOLLEGE - BEVOEGDHEIDSOVERSCHRIJDING - BEGRIP

1º Het middel dat de feitenrechter verwijt dat hij zijn bevoegdheid heeft overschreden door  
opnieuw uitspraak te doen over een geschilpunt dat hij reeds in dezelfde zaak en tussen  
dezelfde partijen had beslecht, raakt de openbare orde en is dus ontvankelijk, zelfs als de  
eiser het niet heeft opgeworpen voor de feitenrechter1. 

2º en 3° Ook al zou de eiser voor het hof van beroep hebben toegegeven dat dit hof nog  
bevoegd was om over een geschilpunt uitspraak te doen, aangezien hij voor dat hof heeft  
aangevoerd dat het beroepen vonnis op dat punt moest worden gewijzigd, toch mag hij  
kritiek oefenen op het bestreden arrest, in zoverre het hem benadeelt door dat vonnis te  
bevestigen,  en  mag  hij,  ongeacht  de  door  hem  voor  de  feitenrechter  opgeworpen  
middelen, tegen dat arrest een middel aanvoeren dat, daar het de openbare orde raakt,  
voor de eerste maal voor het Hof mag worden opgeworpen2. 

4º De rechter die over een geschilpunt uitspraak doet, dat bij hem niet meer aanhangig is  
omdat  hij  hierover reeds in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen een beslissing  
gewezen  heeft  en  derhalve  zijn  rechtsmacht  daarover  volledig  uitgeoefend  heeft,  
overschrijdt zijn bevoegdheid3. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)

(CHAUFFAGE BEGHIN bvba T. WAALS GEWEST)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0595.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN 
De eisers voert twee middelen aan. 
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.439. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het principaal beroep van de eiseres ontvankelijk “in zo-

verre het betrekking heeft op de berekening van de interest”, maar verklaart het niet ge-
grond en bevestigt de beslissing van de eerste rechter om de volgende redenen

“Pas op 21 augustus 1995 heeft (de eiseres) op de griffie van de rechtbank een conclu-
sie neergelegd waarin zij antwoordt op de conclusie van de Regie der Gebouwen die te 
dezen op 16 maart 1981 op dezelfde griffie is neergelegd (…);

(De eiseres) heeft er dus meer dan veertien jaar over gedaan om te antwoorden op de 
conclusie van de Regie der Gebouwen;

Voorafgaand hieraan heeft (de eiseres) op 8 december 1980 enkel voor de vorm een 
conclusie ingediend waarin zij toen enkel vaststelde dat de Regie der Gebouwen in gebre-
ke gebleven was een conclusie te nemen na de op 4 september 1980 gedane betekening 
van het van rechtsingang in eerste aanleg (…);

De dagvaarding tot gedwongen tussenkomst is aan (de verweerster) betekend op ver-
zoek van de Regie der Gebouwen;

Het behoorde (de eiseres), in haar hoedanigheid van schuldeiser en oorspronkelijke ei-
seres, om de procedure te bespoedigen;

Elke benadeelde partij heeft de plicht ervoor te zorgen dat de omvang van haar schade 
beperkt blijft;

De eerste rechter heeft dus artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek correct toegepast 
door de loop van de interesten gedurende een bepaalde tijdsspanne te onderbreken;

(…) Uit de motivering van het door dit (hof van beroep) op 26 november 1999 gewe-
zen arrest volgt dat de eigendomsoverdracht van het pand, waarin (de eiseres) de litigieu-
ze werken heeft uitgevoerd, voortvloeit uit de toepassing van de bijzondere wet van 16 ja-
nuari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten;

Ook dit optreden van de wetgever heeft de procesgang vertraagd doordat  de (te dezen 
gedwongen) tussenkomst van de (verweerster) voortaan noodzakelijk werd;

De eerste rechter heeft dus de omvang van haar schade correct ingeschat door de loop 
van de interest te onderbreken vanaf 1 januari 1982 tot 1 januari 1989”.

Grieven
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het bestreden arrest is gewezen in verdere 

behandeling van de zaak nadat op 26 november 1999 een eerste arrest tussen de partijen 
uitgesproken was. Dit arrest heeft de vordering van de eiseres tegen de verweerster ge-
grond verklaard, laatstgenoemde veroordeeld tot een voorschot, de zaak voor verdere be-
handeling verwezen naar de eerste rechter en de vorderingen van de verweerster niet ge-
grond verklaard.

Verweerster had in haar appelconclusie bij voornoemd arrest van 26 november 1999 
om de schorsing van de loop van de interest verzocht als sanctie voor de als foutief om-
schreven nalatigheid van de eiseres, die in gebreke gebleven was om de zaak in staat te 
stellen voor de eerste rechter. De verweerster preciseerde dat “de vordering van de eiseres 
in hoofdorde moet (…) worden afgewezen op grond dat zij vele jaren (meer dan tien) 
blijk gegeven heeft van een totaal gebrek aan interesse voor de procedure” en dat “heel 
subsidiair, de sanctie moet worden toegepast op de berekening van de interest op de be-
dragen die (de eiseres) in hoofdorde zal kunnen vorderen”.

Het arrest van 26 november 1999 verwerpt die eis op grond “dat te dezen niet de aanne-
mer dient in te staan voor het aanslepen van de procedure en de gebreken ervan, als deze 
voorhanden zijn, aangezien hij niet meer dan de verweersters schuld heeft aan het feit dat 
hij heeft getalmd om een vaststelling van rechtsdag te vragen” en “dat, in zoverre die ver-
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tragingen te wijten zijn aan de pogingen van de Regie en de aannemer om tot een regeling 
in der minne te komen, er dan op moet worden gewezen (…) dat die besprekingen zijn ge-
voerd in naam en voor rekening van het Wegenfonds waarvan (de verweerster) de rechts-
opvolger is die wel degelijk op de hoogte was van de evolutie van de litigieuze opdracht 
en de problemen daaromtrent, aangezien krachtens het koninklijk besluit (…) van 21 sep-
tember 1978 het aan haar stond de betalingen voor die opdracht te verrichten, welke beta-
lingen zijn gebeurd met uitzondering van de betwiste vergoedingen”. Het verklaart derhal-
ve het hoger beroep van de verweerster niet gegrond.

Aldus had het hof definitief beslist dat de verweerster niet kon eisen dat de loop van de 
interest zou worden onderbroken wegens de foutieve procedurele nalatigheid ingevolge de 
inertie van de eiseres en kon het hof van beroep derhalve geen uitspraak meer doen over 
deze kwestie.

Bij de verdere behandeling van de zaak beslist de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ber-
gen in het vonnis van 9 november 2004 evenwel dat “(de verweerster) (de eiseres) terecht 
verwijt dat zij jarenlang verzuimd heeft haar rechtsvordering te benaarstigen, dat immers 
uit het dossier van de rechtspleging volgt dat de eiseres, na de conclusie voor de Regie der 
Gebouwen in ontvangst te hebben genomen op 16 maart 1981, geen enkele daad meer 
verricht heeft voor de betekening van de dagvaarding aan (de verweerster) op 27 septem-
ber 1994 en dat wegens die houding de loop van de interest moet worden onderbroken ge-
durende een tijd die redelijkerwijs kan worden vastgesteld van januari 1982 tot januari 
1989”.

In zoverre het bestreden arrest die beslissing bevestigt, doet het opnieuw uitspraak over 
een geschilpunt dat het hof van beroep reeds beslecht had in een vorige beslissing die het 
in de loop van dezelfde procedure gewezen had. Aldus miskent het hof van beroep het de-
finitief karakter van het vorige arrest van 26 november 1999, waarin het hof het verzoek 
van de verweerster om de loop van de interest te onderbreken had verworpen en over dat 
geschilpunt zijn volledige rechtsmacht had uitgeoefend.

Het bestreden arrest schendt derhalve artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek.

…
III.  BESLISSING VAN HET HOF

Eerste middel
Het middel dat de schending aanvoert van artikel 19, eerste lid, van het Ge-

rechtelijk Wetboek, verwijt het arrest dat het met bevestiging van het beroepen 
vonnis van 9 november 2004 beslist dat de loop van de interest als bedoeld in ar-
tikel 15, D, van de algemene aannemingsvoorwaarden, ten voordele van de ver-
weerster is geschorst van 1 januari 1982 tot 1 januari 1989, hoewel het hof van 
beroep in het arrest dat het op 26 november 1999 in dezelfde zaak en tussen de-
zelfde partijen gewezen had, het verzoek van de verweerster tot schorsing van de 
loop van die interest had afgewezen.

Gronden van niet-ontvankelijkheid opgeworpen door de verweerster
De grief die het middel bevat en die de eiseres niet heeft opgeworpen voor het 

hof van beroep, raakt de openbare orde niet:
Het middel dat de feitenrechter verwijt dat hij zijn bevoegdheid te buiten is ge-

gaan door opnieuw uitspraak te doen over een geschilpunt dat hij reeds in dezelf-
de zaak en tussen dezelfde partijen had beslecht, raakt de openbare orde.

De eiseres heeft voor het hof van beroep aangenomen dat het nog bevoegd was 
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om uitspraak te doen over de kwestie van de schorsing van de litigieuze interest:
Aangezien de eiseres voor het hof van beroep heeft aangevoerd dat er geen 

grond bestond tot schorsing van de loop van de interest die de verweerster haar 
verschuldigd was en dat het bestreden vonnis derhalve op dat punt moest worden 
gewijzigd, mag zij kritiek uitoefenen op het bestreden arrest dat haar benadeelt 
door dat vonnis te bevestigen, en mag zij tegen dat arrest een middel aanvoeren 
dat, daar het de openbare orde raakt, voor de eerste maal voor het Hof mag wor-
den opgeworpen.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Middel
Het hof van beroep dat in zijn arrest van 26 november 1999 de eis van de ver-

weerster om de loop van de door haar aan de eiseres verschuldigde interest te 
schorsen, heeft afgewezen, heeft definitief beslist dat de verweerster de schor-
sing van de loop van de interest niet kon eisen omdat de eiseres de procedure te 
lang had laten aanslepen.

Bij de voortzetting van de zaak heeft de rechtbank van eerste aanleg evenwel 
beslist  dat  “de (verweerster)  terecht  aan (de eiseres)  verwijt  dat  zij  jarenlang 
heeft verzuimd haar rechtsvordering te benaarstigen”. Het bestreden arrest be-
vestigt deze beslissing op grond dat het de eiseres “behoorde, in haar hoedanig-
heid van schuldeiser en oorspronkelijke eiseres, om de procedure te bespoedi-
gen”, en dat “de eerste rechter aldus artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
correct heeft toegepast” door de loop van de interest te schorsen.

De rechter  die  over  een geschilpunt uitspraak doet,  hoewel hij daartoe niet 
meer bevoegd is omdat hij hierover reeds in dezelfde zaak en tussen dezelfde 
partijen een beslissing gewezen heeft en derhalve zijn rechtsmacht daarover vol-
ledig uitgeoefend heeft, overschrijdt zijn bevoegdheid.

Het bestreden arrest dat opnieuw uitspraak doet over het geschil dat reeds bij 
eindbeslissing van 26 november 1999 was beslecht, schendt artikel 19, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
…
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de eerste rechter de 

omvang van de schade die de eiseres geleden heeft correct heeft ingeschat door 
de loop van de interest te schorsen van 1 januari 1982 tot 1 januari 1989,  het 
principaal beroep niet ontvankelijk verklaart wat betreft de indexatie van de liti-
gieuze vergoeding en de vonnissen van 9 november 2004 en 14 juni 2005 beves-
tigt, in zoverre zij uitspraak doen over de berekening van de door de verweerster 
aan de eiseres verschuldigde interest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

25 juni 2009 – 1° Kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  de h. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. Draps en Simont.

Nr. 440

1° KAMER - 26 juni 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - ARTS 
- INFORMATIEVERPLICHTING - BEGRIP - VOORWAARDEN - VOORWERP - BELANGRIJK DOCH 
UITZONDERLIJK RISICO - GEVOLG

2º ARTS - AANSPRAKELIJKHEID - INFORMATIEVERPLICHTING - BEGRIP - VOORWAARDEN - 
VOORWERP - BELANGRIJK DOCH UITZONDERLIJK RISICO - GEVOLG

1º en 2° Behalve in geval van hoogdringendheid, onmogelijkheid te informeren of weigering 
om geïnformeerd te worden, verstrekt een zorgvuldige arts de patiënt op voorafgaande  
en duidelijke wijze de inlichtingen vereist om met kennis van zaken te kunnen instemmen  
met de voorziene medische tussenkomst;  deze inlichtingen hebben betrekking op het  
doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante 
tegenaanwijzingen,  nevenwerkingen  en  risico's  verbonden  aan  de  tussenkomst,  de 
nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen; ze betreffen bovendien de 
mogelijke  gevolgen  in  geval  van  weigering  of  intrekking  van  de  toestemming  en  de 
andere door de patiënt of de beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkingen; de  
omstandigheid dat een door de modale arts gekend en belangrijk risico verbonden aan  
de tussenkomst zich slechts in uitzonderlijke gevallen voordoet, ontslaat de zorgvuldige  
arts  niet  van  de  verplichting  dit  risico  aan  de  patiënt  ter  kennis  te  brengen;  de  
belangrijkheid  van de klachten van de patiënt,  noch de omstandigheid dat  voorheen  
uitgevoerde andere tussenkomsten geen resultaat opleverden, ontslaan de zorgvuldige  
arts niet van zijn informatieverplichting1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN T. V. e.a.)

ARREST

1 Zie Cass., 12 mei 2006, AR C.05.0021.F, AC, 2006, nr 270, met concl. van advocaat-generaal met 
opdracht de Koster in Pas. Het O.M. sloot zich in hoofdorde aan bij de eerste door de verweerders 
opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het middel wegens onduidelijkheid en stelde ook in 
vraag  of  de  eiser  wel  het  vereiste  belang  had,  nu  hij  niet  stelde  dat  de  patiënte,  zonder  de 
tekortkoming aan de informatieverplichting, dus in het geval dat deze wel was nagekomen, niet zou 
toegestemd hebben,  de risicovolle behandeling zou geweigerd hebben en slechts  zou toegestemd 
hebben in de minder riskante behandeling en aldus het schadeverwekkend risico niet zou gelopen 
hebben. M.a.w., de eiser trok uit de beweerdelijk ten onrechte door het arrest verworpen fout geen 
rechtsgevolg t.a.v. de door hem beweerdelijk geleden schade (door gebrek in de toestemming van de 
verzekerde of door oorzakelijk verband). Het O.M. refereerde hierbij aan het voormelde arrest van 
het Hof. Maar, als hij dan toch een gevolg zou getrokken hebben was dat eerder slechts dat van een 
gemiste kans voor de patiënte om enkel toe te stemmen in een behandeling met minder risico en dus 
een gemiste kans om geen schade op te lopen. Het O.M. concludeerde dat, in het geval het Hof zou 
oordelen dat het middel wel voldoende nauwkeurig was en dat de eiser het vereiste belang had, het 
middel  wel  gegrond kon verklaard worden.  Het  verwees  hierbij,  zoals  de  toelichting,  naar  twee 
arresten van 7 okt.  1998 van de Franse Cour  de Cassation, met concl.  van advocaat-generaal  J. 
Sainte-Rose, JCP, 1998, II, nr 10179, p. 1959.
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(AR C.07.0548.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Mevrouw G.N. ondervond vanaf augustus 1998 pijn in de nek, met uitstraling 

en gevoelsstoornissen in de linkerpink en -ringvinger. Na een aanvankelijke be-
handeling werd ze door haar huisarts doorverwezen naar Dr. A.. Deze neuroloog 
liet een EMG uitvoeren, waaruit bleek dat een zenuw gekneld zat en hij verwees 
mevrouw N. door naar een neurochirurg, Dr. D..

Dr. D. stelde aan mevrouw N. voor een laterocervicale myelografie uit te voe-
ren. Hij deelde haar mee dat ze voor dit onderzoek een prik in de hals zou krij-
gen, dat ze niet mocht praten en dat ze twee à drie dagen gehospitaliseerd zou 
blijven.

Op 19 november 1998 werd het onderzoek in het OCMW-ziekenhuis Middel-
heim te Antwerpen uitgevoerd. Dr. V. spoot de contrastvloeistof hoog in de nek 
van mevrouw N. in. Hierbij kwetste ze het ruggenmerg van mevrouw N. door het 
aan te prikken en met contrastvloeistof in te spuiten. Onmiddellijk voelde me-
vrouw N. een "ontploffing" in de rechterkant van haar hoofd en maakte een klop-
pende beweging met de voet, waarna Dr. V. de naald terugtrok. De radioloog 
ging vervolgens over tot de myelografie en mevrouw N. mocht 's anderendaags 
het ziekenhuis verlaten.

Een dag na het verlaten (van het) ziekenhuis werd mevrouw N. evenwel via de 
spoeddienst opnieuw opgenomen wegens helse pijn. Door middel van een MRI-
scan werd een bloeding in het ruggenmerg vastgesteld.

Sedert het aanprikken van het ruggenmerg bij de myelografie van 19 novem-
ber 1998 ondervindt mevrouw N. voortdurend hevige gevoelsstoornissen en ste-
kende en uitstralende pijn in haar nek, hoofd en arm, waardoor zij haar beroep 
als lerares in het secundair onderwijs niet meer kan uitoefenen.

Mevrouw N. dagvaardde Dr. V., Dr. D., het OCMW Antwerpen en hun verze-
keraar Ethias voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen teneinde ver-
goeding te bekomen voor de schade geleden naar aanleiding van de uitgevoerde 
myelografie.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 23 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1108 tot en met 1117, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 en 1384 

van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
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In het arrest van 25 juni 2007 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen het door de 
verweerders tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 10 
februari 2005 aangetekende hoger beroep ontvankelijk en gegrond, hervormt het beroepen 
vonnis en verklaart de oorspronkelijke tussenvordering van de eiser, ertoe strekkende de 
verweerders te horen veroordelen tot terugbetaling van de bedragen die eiser met betrek-
king tot de gezondheidszorgen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan haar verzekerde 
G.N. heeft uitgekeerd, ontvankelijk doch ongegrond.

Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende motieven: "5.2. Aangaande de 
vordering van (mevrouw N. en de eiser).

5.2.1. Naar aanleiding van de hierboven bedoelde feiten vorderen (mevrouw N. en de 
eiser) schadeloosstelling van de (eerste drie verweerders), zowel op contractuele basis (ar-
tikel 1146 e.v. van het Burgerlijk Wetboek) als op quasi-delictuele grondslag (artikel 1382 
- 1383 B.W. en, wat (de derde verweerder) betreft, bovendien artikel 1384, al. 3, B.W. en 
artikel 17novies van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij K.B. van 7.8.1987); 
van (de vierde verweerster) als verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid van (de 
eerste drie verweerders) (artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomsten, hierna WLVO).

5.2.2. Het (hof van beroep) stelt in eerste orde vast dat (de verweerders) niet betwisten 
dat zij principieel door (mevrouw N. en de eiser) op alle voormelde grondslagen kunnen 
aangesproken worden. De betwisting beperkt zich tot de vraag of terzake de toepassings-
voorwaarden van de contractuele en/of quasi-delictuele aansprakelijkheid vervuld zijn. 
(Mevrouw N. en de eiser) menen van wel, (de verweerders) zijn een tegengesteld oordeel 
toegedaan.

5.2.3. Een geneesheer (-specialist) neemt in principe geen resultaatsverbintenis op zich, 
doch slechts een middelenverbintenis. De medicus belooft inderdaad niet dat het resultaat 
van de behandeling de genezing van de patiënt zal zijn. Hij verbindt er zich enkel toe als 
een nauwgezette en gewetensvolle geneesheer de middelen die de huidige medische we-
tenschap hem ter beschikking stelt, te zullen aanwenden om het verhoopte of gewenste re-
sultaat (de genezing of de verbetering van de gezondheidstoestand van de patiënt) te reali-
seren.

Daaruit volgt dat de aansprakelijkheid van een geneesheer (-specialist) slechts betrok-
ken is in geval van bewijs, te leveren door het slachtoffer, van een specifiek gebrek aan 
voorzorg van die geneesheer (-specialist). Criterium ter beoordeling van de aansprakelijk-
heid van de geneesheer (-specialist) is derhalve de (in abstracto) vergelijking van de ge-
draging van de geneesheer (-specialist) met de veronderstelde gedragswijze van een nor-
maal zorgvuldige en omzichtige geneesheer (-specialist) (de goede huisvader) geplaatst in 
dezelfde concrete externe omstandigheden. Fout is er zodra er een afwijking is van de ver-
onderstelde gedraging van de goede huisvader.

Dat alles geldt zowel op contractueel vlak (artikel 1146 e.v. B.W.) als op quasi - delic-
tueel vlak (artikel 1382-1383 B.W.) ten aanzien van eigen wanprestaties, fouten en/of on-
zorgvuldigheden van de geneesheer (-specialist).

5.2.4.  Degene die schadevergoeding vordert  bij  toepassing van de artikel 1146 e.v. 
B.W. en/of van de artikel 1382-1383 B.W. moet bewijzen dat door degene die hij/zij aan-
sprakelijk acht een wanprestatie/fout/onzorgvuldigheid werd begaan in oorzakelijk ver-
band met de schade op vergoeding waarvan hij/zij aanspraak maakt. (Mevrouw N. en de 
eiser) dragen bijgevolg de bewijslast. Aangezien het hier gaat om het bewijs van rechtsfei-
ten, kunnen (mevrouw N. en de eiser) aan die bewijslast voldoen door alle middelen van 
recht, getuigen en vermoedens inbegrepen.

5.2.5 Aangaande de beweerde wanprestatie, fout en/of onzorgvuldigheid van (de eerste 
drie verweerders).
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5.2.5.1. (Mevrouw N. en de eiser) laten gelden dat (de eerste drie verweerders) een 
wanprestatie/fout/onzorgvuldigheid hebben begaan én bij het stellen van de indicatie voor 
het onderzoek, én bij de voorlichting van (mevrouw N.), én bij de uitvoering van de be-
handeling, én bij de opvolging naderhand.

Het (hof van beroep) stelt dienaangaande vast dat de onderscheiden aspecten van het 
geschil in het kader van het deskundigenonderzoek specifiek aan bod gekomen zijn, in-
zonderheid op de derde expertisezitting die op 8 november 2000 is doorgegaan in het U.Z. 
te Antwerpen.

(...)
5.2.5.4. De naleving van de informatieverplichting.
Dienaangaande schrijft het college van deskundigen op bladzijde 7 van zijn verslag, on-

der nr. 2 en 3:
'Aangaande de informatie die op voorhand aan Mevrouw N. verstrekt werd aangaande 

het onderzoek, de gebruikte techniek en de risico's die hieraan verbonden waren. Hierop 
antwoordt Dr. D. dat aan Mevrouw N. op voorhand gezegd was dat zij een prik in de hals 
zou krijgen en dat zij twee à drie dagen gehospitaliseerd diende te blijven. Het risico op 
het aanprikken van het ruggenmerg werd niet vermeld vermits het gaat om een extreem 
zeldzame complicatie.

Ook hier bevestigt het college dat het op het ogenblik van de feiten de gangbare medi-
sche praktijk was om extreem zeldzame complicaties niet op voorhand aan de patiënt te 
vermelden, teneinde een nutteloze afschrikking te vermijden.

Aangaande wie bepaalt  met welke techniek het contrast  wordt ingespoten,  namelijk 
hoog in de nek of lumbaal. Hierop antwoordde Dr. D. en Dr. V. dat dit bepaald wordt 
door de gewoonte van de dienst waar men werkt. Het college voegt hieraan toe dat beide 
technieken als gelijkwaardig worden aanzien. De inspuiting hoog in de nek geeft een bete-
re kwaliteit van beelden met minder toediening van contrast, maar vraagt meer ervaring 
van de persoon die de inspuiting uitvoert. In het Middelheimziekenhuis worden sinds ja-
ren gemiddeld een honderdtal onderzoekingen per jaar op deze wijze uitgevoerd'.

In de 'algemene bespreking' (bladzijde 10) herhaalt het college van deskundigen 'dat 
Mevrouw N. voldoende geïnformeerd werd. Het niet expliciet op voorhand vermelden 
van een extreem zeldzame complicatie is gangbare medische praktijk en wordt niet beoor-
deeld als het geven van onvoldoende informatie'.

Na de mededeling op 10 juli 2002 van het verslag in voorlezing verduidelijkt het colle-
ge van deskundige zijn standpunt in een antwoord op een reactie van de raadsman van 
(mevrouw N.) als volgt (bladzijde 11):

'In de brief van 18 december 2002 vraagt Mr. V.P. antwoord op volgende vraag: 'Waar-
om heeft de cervicale punctie (de inspuiting van contrastvloeistof via de nek) een ver-
hoogd risico t.o.v. de lumbale techniek (inspuiting via de rug)?'

Dit punt werd reeds uitvoerig besproken tijdens de expertise-zittingen, wij verwijzen o. 
a. naar de antwoorden op de vragen voorgelegd door Dr. D.M. op de derde zitting van 8 
november 2000.

Ter wille van de duidelijkheid herhalen wij dat het voornaamste risico van myelografie 
via cervicale punctie het aanprikken van het ruggenmerg is, zowel bij de hoge punctie op 
de middellijn tussen de schedel en de eerste halswervel (de suboccipitale punctie) als bij 
de zijdelingse punctie (de laterocervicale punctie) tussen de eerste en de tweede halswer-
vel. Hierdoor kan een beschadiging optreden van het ruggenmerg, niet zozeer rechtstreeks 
door de naald zelf dan wel door het ontstaan van een bloeding door het aanprikken van 
een bloedvat of door de ingespoten contraststof. In beide gevallen ontstaat door de opho-
ping van bloed of contraststof een druk op het ruggenmerg met beschadiging van vezels 
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of banen. Gelukkig is deze verwikkeling uiterst zeldzaam wanneer het onderzoek wordt 
uitgevoerd door een ervaren onderzoeker. Wanneer het ruggenmerg toch gekwetst wordt 
zijn de gevolgen meestal een vermindering van de spierkracht of van het gevoel in een be-
paald gedeelte van het lichaam, extreem zelden kan zoals bij Mevrouw N. een overgevoe-
ligheid optreden door het aanprikken van de kern van de hersenzenuw.

De alternatieve techniek met lumbale inspuiting geeft geen risico op aanprikken van 
ruggenmerg, daar de inspuiting gebeurt onderaan in de rug, lager dan het onderste gedeel-
te van het ruggenmerg. Hierbij is er wel een risico op aanprikken van de zenuwvezels van 
de paardenstaart, die het ruggenmerg verbinden met de onderste ledematen. Met de huidi-
ge dunne naalden worden deze vezels meestal eerder opzij geduwd dan wel geraakt. Blij-
vende restletsels van een lumbale myelografie zijn uiterst zeldzaam.

De beeldvorming van het ruggenmerg ter hoogte van de nek of cervicale myelografie 
geeft na inspuiting van contrast onderaan in de rug een mindere kwaliteit van de beelden 
dan deze na inspuiting van het contrast hoog in de nek, omdat bij deze laatste techniek het 
contrast minder verdund wordt in het cerebrospinaal vocht'.

Met het college van deskundigen is het (hof van beroep) van oordeel ook in dit verband 
geen wanprestatie/fout/onzorgvuldigheid van (de eerste drie verweerders) te moeten aan-
vaarden.

Terecht gaat (mevrouw N.) ervan uit dat het recht op fysieke integriteit en het zelfbe-
schikkingsrecht van de patiënt vereisen dat voorafgaand zijn toestemming tot een ingreep 
of een onderzoek wordt verkregen en dat die toestemming 'geïnformeerd' moet zijn. Aan 
de patiënt moet alle relevante informatie worden medegedeeld.

De arts dient weliswaar de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt te ver-
krijgen alvorens hij  een onderzoek uitvoert  waaraan risico's verbonden zijn.  Maar,  de 
draagwijdte van die informatieplicht moet worden beoordeeld aan de hand van verschil-
lende criteria waaronder de risicofrequentie, de ernst van het risico, de persoon van de pa-
tiënt, de aard en het doel van het onderzoek of de ingreep en de risico's ingeval van niet-
ingrijpen.

Terzake staat vast:
- dat het risico van het aanprikken van het ruggenmerg een extreem zeldzame compli-

catie is van een myelografie via cervicale punctie, zijnde een gangbare techniek: het te-
gendeel blijkt  niet  uit  de  onderscheiden studies die thans door (mevrouw N.)  worden 
voorgelegd;

- dat dit risico, in geval het zich toch voordoet, in de regel eerder geringe gevolgen 
heeft (een vermindering van de spierkracht of van het gevoel in een bepaald gedeelte van 
het lichaam);

- dat het optreden van een overgevoeligheid, zoals bij (mevrouw N.), extreem zeldzaam 
voorkomt als gevolg van het aanprikken van een hersenzenuw.

Aan (de eerste twee verweerders) kan in de gegeven omstandigheden niet ten laste wor-
den gelegd dat zij (mevrouw N.), voorafgaand de uitvoering van het onderzoek, niet heb-
ben geïnformeerd over het uiterst zeldzame risico van het aanprikken van het ruggenmerg 
en over het uiterst zeldzame gevolg daarvan bestaande in het optreden van een overgevoe-
ligheid.

Al evenmin valt aan (de eerste twee verweerders) te verwijten dat zij (mevrouw N.) niet 
vooraf hebben ingelicht over het bestaan van het alternatief van de lumbale inspuiting. 
Weliswaar zijn aan deze techniek (nog) minder risico's verbonden, maar het uitvoeren van 
een myelografie via cervicale punctie was objectief verantwoord omwille van de kans op 
een beter resultaat (betere kwaliteit van de beelden).

Dat alles geldt alleen maar des te meer omdat de klachten van (mevrouw N.) belangrijk 
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waren en de klassieke onderzoekstechnieken niet tot het gewenste resultaat hadden geleid 
(zie hierboven nr. 5.2.5.3).

Met het college van deskundigen is het (hof van beroep) in de gegeven omstandigheden 
van oordeel dat ook de normaal voorzichtige en zorgvuldige geneesheer (specialist), ge-
plaatst in dezelfde concrete externe omstandigheden, (mevrouw N.) van deze gegevens 
niet expliciet op voorhand op de hoogte zou hebben gesteld.

(...)
5.2.6.  Bij  gebrek  aan  bewijs  door  (mevrouw  N.  en  de  eiser)  van  een  wanneer 

prestatie/fout/onzorgvuldigheid van (de eerste drie verweerders), kan uit dien hoofde ter-
zake geen sprake zijn van contractuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid van de be-
trokkenen. Op de andere toepassingsvoorwaarden, meer bepaald op de vereisten van scha-
de en causaal verband, moet bijgevolg niet verder worden ingegaan.

5.2.7. Bij gebrek aan wanprestatie/fout/onzorgvuldigheid van (de eerste twee verweer-
ders), is ook de samengestelde quasi-delictuele aansprakelijkheid van de (de derde ver-
weerder) terzake uitgesloten, dit zowel in het licht van de artikelen 1382-1383 B.W. (or-
gaantheorie), als bij toepassing van artikel 1384, al. 3, B.W. (aanstelling) en van artikel 
17novies van de wet op de ziekenhuizen. Het college van deskundigen bevestigt op blad-
zijde 8 van het verslag 'dat het oordeelt dat niet alleen de radioloog maar ook de neurochi-
rurg geen medische fout kan verweten worden' en dat 'de tussenkomst van paramedici... 
hier niet relevant (is)'.

5.2.8. Zonder aansprakelijkheid van (de eerste, tweede of derde verweerder), haar ver-
zekerden, beschikken (mevrouw N. en de eiser) tegen (de vierde verweerster) niet over 
het eigen recht bedoeld bij artikel 86 WLVO.

5.2.9. Uit wat voorafgaat volgt dat het hoger beroep van (de verweerders) gegrond is. 
Dat impliceert meteen dat de uitgebreide vordering van (mevrouw N.) strekkende tot toe-
kenning ten laste van (de verweerders) van een vordering tot schadeloosstelling wegens 
tergend of roekeloos hoger beroep, als ongegrond wordt afgewezen" (arrest, pp. 14-16, 
18-23 en 27).

Grieven
1. Artikel 23 van de gecoördineerde Grondwet waarborgt aan eenieder het recht een 

menswaardig leven te leiden.
Uit de artikelen 1108 tot en met 1117 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat een over-

eenkomst slechts rechtsgeldig kan worden gesloten met geldige toestemming van de partij 
die zich verbindt.

Ook de overeenkomst tussen geneesheer en patiënt met betrekking tot een uit te voeren 
medisch onderzoek of medische behandeling vereist een geldige toestemming van de pati-
ënt.

Een medisch onderzoek of behandeling die een aantasting van de fysieke en/of psychi-
sche integriteit van de patiënt impliceert, kan door de geneesheer slechts worden uitge-
voerd indien de patiënt daartoe toestemming verleent.

De patiënt kan slechts geldig toestemming tot een onderzoek of ingreep verlenen indien 
hij hieromtrent voorafgaandelijk wordt geïnformeerd. De geneesheer heeft dus - behalve 
in geval van hoogdringendheid, onmogelijkheid te informeren of wanneer de patiënt wei-
gert om geïnformeerd te worden - de plicht de patiënt vooraf te informeren omtrent de 
diagnose, de aard, noodzakelijkheid en efficiëntie van het voorgestelde onderzoek of be-
handeling, de kosten en nadelige gevolgen ervan evenals omtrent de eraan verbonden risi-
co's.

De miskenning van deze - uit o.m. artikel 23 van de gecoördineerde Grondwet en de ar-
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tikelen 1108 tot en met 1117 van het Burgerlijk Wetboek voortvloeiende - informatie-
plicht door de geneesheer zal zijn aansprakelijkheid wegens de eruit voortvloeiende scha-
de teweegbrengen op grond van de artikelen 1146, 1147, 1149, 1150 en 1151 van het Bur-
gerlijk Wetboek, minstens op grond van de artikelen 1382 en 1383 en van dit Wetboek.

In die hypothese zal de aansteller van de geneesheer voor de schade aansprakelijk zijn 
op grond van artikel 1384, derde lid van het Burgerlijk Wetboek. Het slachtoffer zal op 
grond van artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
een rechtstreekse vordering tot schadevergoeding kunnen instellen tegen de aansprakelijk-
heidsverzekeraar van de geneesheer en zijn aansteller.

2. Bij de beoordeling welke aan een voorgesteld onderzoek of behandeling verbonden 
risico's door de geneesheer voorafgaand aan de patiënt dienen te worden meegedeeld, 
dient niet alleen rekening te worden gehouden met de frequentie van het risico, doch ook 
met de ernst van de mogelijke gevolgen van de realisatie van het risico, alsmede met de 
persoon van de patiënt.

De geneesheer heeft dienvolgens - behalve in geval van hoogdringendheid, onmogelijk-
heid te informeren of wanneer de patiënt weigert om geïnformeerd te worden - de plicht 
om de patiënt een eerlijke, duidelijke en aangepaste informatie te verschaffen omtrent de 
ernstige risico's verbonden aan de voorgestelde onderzoeken en behandelingen. Het loute-
re feit dat deze risico's zich slechts zelden realiseren, ontslaat de geneesheer niet van zijn 
informatieplicht.

3. De eiser en mevrouw Naegels voerden in hun besluiten voor het hof van beroep aan 
dat:

- de arts de nadelige gevolgen of de risico's van een ingreep of onderzoek aan de patiënt 
dient mee te delen; de arts dient de patiënt in te lichten over de risico's die vaak voorko-
men en over de risico's die zelden voorkomen doch zware gevolgen kunnen teweegbren-
gen. Een niet vaak voorkomend risico dat ernstige gevolgen kan hebben, moet dus aan de 
patiënt meegedeeld worden (syntheseberoepsbesluiten van eiser, pp. 8-9; conclusies in ho-
ger beroep van mevrouw N., p. 5);

- Dr. Dua aan het college van deskundigen zelf verklaarde dat hij patiënt N. had meege-
deeld dat ze een prik in de hals zou krijgen en 2 à 3 dagen gehospitaliseerd diende te blij-
ven, doch dat het risico op het aanprikken van het ruggenmerg niet werd vermeld (synthe-
seberoepsbesluiten van de eiser, p. 10);

- het aanprikken van het ruggenmerg, alhoewel weinig voorkomend, een gekend en in-
herent risico is van een myelografie via cervicale punctie, die zeer ernstige verwikkelin-
gen kan teweegbrengen, zoals invaliditeit en zelfs de dood (syntheseberoepsbesluiten van 
de eiser, pp. 10-11);

- de arts niet kan ontslagen worden van zijn informatieplicht jegens zijn patiënt wegens 
het uitsluitende feit dat een ernstig risico zich slechts zelden voordoet (conclusies in hoger 
beroep van mevrouw N., p. 11);

-  het risico, dat zich heeft  voorgedaan, derhalve aan mevrouw N. diende te worden 
meegedeeld en de afwezigheid van een adequate voorafgaande informatie van mevrouw 
Naegels een foutief medisch handelen uitmaakt, zodat de verweerders aansprakelijk zijn 
voor de door deze fout veroorzaakte schade (syntheseberoepsbesluiten van eiser, p. 11; 
conclusies in hoger beroep van mevrouw N., p. 9).

4. Het hof van beroep beslist in het aangevochten arrest dat eerste twee verweerders 
niet kan verweten worden mevrouw N. niet voorafgaandelijk aan het uitgevoerde onder-
zoek te hebben ingelicht omtrent het eraan verbonden risico dat zich vervolgens heeft ge-
realiseerd nu:

- de myelografie via cervicale punctie een gangbare techniek is,
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- het risico van het aanprikken van het ruggenmerg een extreem zeldzame complicatie 
is,

- bij realisatie van het risico de gevolgen in de regel eerder gering zijn,
- het optreden van een overgevoeligheid, zoals bij mevrouw N. - waarvan het hof van 

beroep niet ontkent dat dit een zeer ernstig gevolg is - extreem zeldzaam voorkomt.
Een normaal voorzichtig en zorgvuldig geneesheer (-specialist), geplaatst in dezelfde 

concrete externe omstandigheden zou volgens het hof van beroep mevrouw N. niet expli-
ciet op voorhand op de hoogte hebben gesteld van deze gegevens.

Op grond van de loutere vaststelling dat het risico dat zich heeft gerealiseerd een zeld-
zame complicatie van het uitgevoerde onderzoek is en het opgelopen letsel (overgevoelig-
heid), waarvan niet wordt ontkend dat het een ernstig letsel betreft, in geval van dit risico 
zeldzaam voorkomt, kon het hof van beroep niet wettig besluiten dat aan eerste twee ver-
weerders niet kan worden telastegelegd dat zij mevrouw N., voorafgaand aan de uitvoe-
ring van het onderzoek, hieromtrent niet hebben geïnformeerd en dat zij, door niet-mede-
deling van deze informatie, gehandeld hebben zoals een normaal voorzichtige en zorgvul-
dige geneesheer(-specialist), geplaatst in dezelfde concrete externe omstandigheden.

De omstandigheid dat de klachten van mevrouw N. belangrijk waren en de klassieke 
onderzoekstechnieken niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, doet geen afbreuk aan 
de onwettigheid van de beslissing van het hof van beroep.

Door te beslissen dat aan de eerste twee verweerders geen tekortkoming aan hun infor-
matieplicht kan verweten worden en op die grond de door de eiser tegen de verweerders 
ingestelde vordering tot schadevergoeding als ongegrond af te wijzen, schendt het hof van 
beroep de in de aanhef van het middel aangehaalde Grondwets- en wetsbepalingen.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. De verweerders werpen een eerste grond van niet-ontvankelijkheid van het 

middel op: het middel is onduidelijk.
Het middel duidt op afdoende wijze aan hoe het arrest de als geschonden aan-

gewezen wettelijke bepalingen schendt.
De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
2. De verweerders werpen een tweede grond van niet-ontvankelijkheid van het 

middel op: het middel komt op tegen een feitelijke beoordeling.
Het middel vecht geen feitelijke beoordeling aan, maar voert aan dat het arrest 

niet vermocht te oordelen dat de bedoelde geneesheren niet te kort zijn gekomen 
aan hun informatieplicht op grond dat de bedoelde complicatie van de toegepaste 
behandeling slechts zeer extreem voorkomt.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel
3. Behalve in geval van hoogdringendheid, onmogelijkheid te informeren of 

weigering om geïnformeerd te worden, verstrekt een zorgvuldige arts de patiënt 
op voorafgaande en duidelijke wijze de inlichtingen vereist om met kennis van 
zaken te kunnen instemmen met de voorziene medische tussenkomst.

Deze inlichtingen hebben betrekking op het doel, de aard, de graad van urgen-
tie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, ne-
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venwerkingen en risico's verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, de mogelijke 
alternatieven en de financiële gevolgen. Ze betreffen bovendien de mogelijke ge-
volgen in geval van weigering of intrekking van de toestemming en de andere 
door de patiënt of de beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkingen.

De omstandigheid dat een door de modale arts gekend en belangrijk risico ver-
bonden aan de tussenkomst zich slechts in uitzonderlijke gevallen voordoet, ont-
slaat de zorgvuldige arts niet van de verplichting dit risico aan de patiënt ter ken-
nis te brengen. 

De belangrijkheid van de klachten van de patiënt, noch de omstandigheid dat 
voorheen uitgevoerde andere tussenkomsten geen resultaat opleverden, ontslaan 
de zorgvuldige arts niet van zijn informatieverplichting.

4. De appelrechters stellen vast dat:
- volgens de gerechtsdeskundigen, het aanprikken van het ruggenmerg een ge-

kend risico is van myelografie met cervicale inspuiting van het contrast en dat 
om die reden in vele centra het contrast laag in de rug wordt ingespoten, waar er 
geen mogelijkheid is  tot beschadiging van het  ruggenmerg, maar waarbij  een 
mindere kwaliteit van medische beeldvorming wordt bekomen;

-  het  risico van het  aanprikken van het  ruggenmerg een extreem zeldzame 
complicatie is van myelografie via cervicale punctie;

- dit risico, in geval het zich voordoet, in de regel eerder geringe gevolgen 
heeft;

- het optreden van een overgevoeligheid extreem zeldzaam voorkomt als ge-
volg van het aanprikken van een hersenzenuw.

5. Zij oordelen dat aan de eerste twee verweerders in de gegeven omstandighe-
den niet kan worden ten laste gelegd dat zij de patiënt niet hebben ingelicht van 
dit uiterst zeldzaam risico, te meer daar de klachten van de patiënt belangrijk wa-
ren en de andere onderzoekstechnieken, met name een CT-scan en een MR on-
derzoek, niet tot het gewenste resultaat hadden geleid.

De appelrechters gronden zodoende hun beslissing op het feit dat de risico's 
zich slechts zelden realiseren.

Door aldus te  oordelen verantwoorden de appelrechters  hun beslissing niet 
naar recht.

Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart en uitspraak doet over de vordering van de Vlaamse Gemeen-
schap.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden, gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

26 juni 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de h. Dubrul-
le, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 441

1° KAMER - 26 juni 2009

ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - TUCHTRAAD - RECHTSPLEGING - OPROEPING - VERMELDINGEN - 
TERMIJN - SANCTIE - TOEPASSELIJKE REGELING

  De  wijze  van  oproeping  van  de  advocaat  om  voor  de  tuchtraad  te  verschijnen,  de 
bevoegde instantie, de noodzakelijke vermeldingen en te respecteren termijn, alsook de 
hierop toepasselijke sanctie worden specifiek geregeld voor de tuchtzaken van de balie;  
de vermelding van de naam, de voornaam en het kantooradres van de ondertekenende 
voorzitter  worden  niet  geregeld  door  de  artikelen  43  en  702  van  het  Gerechtelijk  
Wetboek. (Art. 459, §1, Ger.W.)

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

ARREST

(AR C.08.0579.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 27 oktober 2008 gewe-

zen door de Nederlandstalige Tuchtraad van Beroep voor Advocaten.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek is vreemd aan de aangevoerde grief.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
2. Krachtens artikel 459, §1, van het Gerechtelijk Wetboek roept de voorzitter 

van de tuchtraad, ambtshalve of op verzoek van de stafhouder, de advocaat bij 
een ter post aangetekende brief op om voor de tuchtraad te verschijnen. De op-
roeping vermeldt de feiten die de advocaat ten laste worden gelegd. Op straffe 
van nietigheid bedraagt de oproepingstermijn minstens vijftien dagen. De voor-
zitter brengt de klager op de hoogte van de datum en de plaats van de zitting.

3. De wijze van oproeping, de bevoegde instantie, de noodzakelijke vermeldin-
gen en te respecteren termijn, alsook de hierop toepasselijke sanctie worden spe-
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cifiek geregeld voor de tuchtzaken van de balie.
De vermelding van de naam, de voornaam en het kantooradres van de onderte-

kenende voorzitter worden niet geregeld door de artikelen 43 en 702 van dat wet-
boek.

Het middel dat in zoverre uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar 
recht.

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

26 juni 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Maes.

Nr. 442

1° KAMER - 26 juni 2009

1º WRAKING - ARREST - STRAFZAAK - CASSATIEBEROEP - VORM

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - WRAKING - ARREST

3º WRAKING - ARREST - STRAFZAAK - CASSATIEBEROEP - MEMORIE - TERMIJN - INKORTING - 
ONTVANKELIJKHEID

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - WRAKING - ARREST - TERMIJN - INKORTING - 
ONTVANKELIJKHEID

5º WRAKING - ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - HOF VAN BEROEP - BEOORDELING

6º ONDERZOEKSRECHTER - WRAKING - ONPARTIJDIGHEID - HOF VAN BEROEP - 
BEOORDELING

1º  en  2°  Het  cassatieberoep tegen een arrest  dat  uitspraak doet  over  het  verzoek  tot  
wraking van een rechter in een strafzaak kan worden ingesteld volgens de vormen van  
het Wetboek van Strafvordering, ook al wordt de behandeling ervan toevertrouwd aan de 
eerste kamer van het Hof1. (Art. 828, Ger.W.)

3º en 4° De memorie van de eiser in cassatie van een arrest dat uitspraak doet over zijn  
verzoek tot wraking van een rechter in een strafzaak, die na de inkorting van de termijn  
geen effectief  gebruik  heeft  kunnen maken van de mogelijkheid om deze binnen de  
gewone termijnen van het Wetboek van Strafvordering neer te leggen, is ontvankelijk (1)  
(Impliciet)2. (Art. 828, Ger.W.)

5º en 6° Op een verzoek tot wraking van een onderzoeksrechter, op verdenking van gebrek 

1 Cass., 24 jan. 2008, AR P.08.0019.F, AC, 2008, nr 62.
2 Ibid.
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aan  onpartijdigheid,  beoordeelt  het  hof  van  beroep  in  concreto  de  wijze  waarop  de  
onderzoeksrechter zich heeft uitgedrukt en oordeelt het of de aangevoerde gegevens in  
hun concrete context gezien niet wijzen op zulk gebrek (Impliciet)3. (Art. 828, Ger.W.)

(K.)

ARREST

(AR C.09.0308.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 mei 2009 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser legt een memorie neer waarin een middel wordt aangevoerd.
De memorie wordt aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep en de memorie
1. Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een verzoek tot 

wraking van een rechter in een strafzaak kan worden ingesteld volgens de vor-
men van het wetboek van strafvordering, ook al wordt de behandeling ervan toe-
vertrouwd aan de eerste kamer van het Hof.

2. Gelet op de korte termijn van vaststelling van de zaak is de memorie van de 
eiser op 18 juni 2009 neergelegd, tijdig neergelegd.

Grond van het cassatieberoep
Middel
3. De appelrechters hebben het verzoek tot wraking verworpen omdat niet be-

wezen was dat rechter D.C. blijk zou gegeven hebben van een gebrek aan onpar-
tijdigheid.

4. De appelrechters onderzoeken in concreto de draagwijdte van de verbale 
tussenkomsten en oordelen dat de onderzoeksrechter geen blijk heeft gegeven 
van vooringenomenheid.

5. De aldus vastgestelde objectieve onpartijdigheid van de onderzoeksrechter 
en het feit dat de beklaagden zich door een algemene uitlating niet gekrenkt kon-
den voelen, zoals vastgesteld in 3.5 van de bestreden beslissing, schragen de be-
slissing.

Het hof van beroep beaamt, wat in het debat was, dat het woordgebruik onge-
lukkig was en dat dit gebruik een zeker effect kon hebben op derden. 

De oorzaak van dat onzorgvuldig woordgebruik wordt toegeschreven aan de 

3 Cass., 24 jan. 2008, AR P.08.0019.F, AC, 2008, nr 62; zie Cass., 23 nov. 2006, AR P.06.1367.F, 
AC, 2006, nr 596.
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werkdruk van de onderzoeksrechters in Brussel maar is, in de redenering van het 
hof van beroep, een overtollige reden. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve middel
6. Op het cassatieberoep van de beklaagde tegen een arrest dat afwijzend be-

schikt op zijn verzoek tot wraking van de magistraten van een kamer van een 
correctionele  rechtbank  die  moet  kennisnemen  van  de  tegen  hem ingestelde 
strafvordering, onderzoekt het Hof ambtshalve de wettigheid van de bestreden 
beslissing.

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

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

26 juni 2009 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Verougstraete, voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mr. G. 
Warson, Brussel.

Nr. 443

1° KAMER - 26 juni 2009

ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - RECHTSPLEGING - TUCHTRAAD VAN BEROEP - ONDERZOEKER - 
AANWEZIGHEID - VEREISTE

  De openbare orde vereist niet dat de opgeroepen onderzoeker zou aanwezig zijn bij de  
behandeling  van  de  zaak,  wanneer  de  vervolgde  advocaat  niet  vraagt  dat  de  
onderzoeker zou worden gehoord. (Artt. 459, §2 en 467, Ger.W.)

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

ARREST

(AR D.08.0023.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 27 oktober 2008 gewe-

zen door de Nederlandstalige Tuchtraad van Beroep voor advocaten.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Beide onderdelen samen
1. Krachtens artikel 459, §2, van het Gerechtelijk Wetboek wordt de onderzoe-

ker ter zitting gehoord in zijn verslag. 
Krachtens artikel 467 van het Gerechtelijk Wetboek worden de debatten voor 

de tuchtraad van beroep gehouden zoals voorgeschreven door dit artikel.
Deze regels houden in dat in beginsel de onderzoeker ook wordt gehoord voor 

de raad van beroep. 
2. De openbare orde vereist niet dat de opgeroepen onderzoeker zou aanwezig 

zijn bij de behandeling van de zaak, wanneer de vervolgde advocaat niet vraagt 
dat de onderzoeker zou worden gehoord.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser 
voor de appelrechters een onregelmatigheid heeft aangevoerd op grond dat de 
onderzoeker niet andermaal in hoger beroep in zijn verslag werd gehoord, noch 
dat zijn recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak hierdoor zou zijn mis-
kend.

Het middel is nieuw, dienvolgens niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 juni 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Maes.

Nr. 444

1° KAMER - 26 juni 2009

WRAKING - BURGELIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - ANTWOORD OP DE MIDDELEN VAN 
WRAKING DOOR DE GEWRAAKTE RECHTER - BEWOORDINGEN DIE NIET WIJZEN OP EEN GEBREK AAN 
OBJECTIVITEIT - GEVOLG

  Uit de enkele omstandigheid dat de gewraakte rechter zich bij het formuleren van zijn  
antwoord op de middelen van wraking overeenkomstig artikel 836 van het Gerechtelijk  
Wetboek, in bewoordingen die niet wijzen op een gebrek aan objectiviteit, uitspreekt over  
wat volgens hem de daadwerkelijke reden is van het wrakingsverzoek, kan geen wettige 
verdenking worden afgeleid (Artt. 828, 1° en 836, Ger.W.)

(B.)
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ARREST

(AR C.09.0119.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 december 2008 in laatste 

aanleg gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna 
EVRM);

- het algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid van de rechter;
- de artikelen 259novies, eerste lid, 259decies, §2, 828, 1°, en 836 van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis oordeelt dat het wrakingsverzoek van de eiseres ongegrond is in 

zoverre het steunt op de aangehaalde feiten die zich na 19 mei 2008 hebben voorgedaan.
Geoordeeld wordt dat geen wettige verdenking of hoge graad van vijandschap kan wor-

den afgeleid uit het antwoord dat de gewraakte magistraat overeenkomstig artikel 836 van 
het Gerechtelijk Wetboek opstelde:

"C.3 Verzoekster meent uit de schriftelijke verklaring die de gewraakte magistraat op 9 
september 2008 op grond van artikel 836 van het Gerechtelijk Wetboek opstelde, een wet-
tige verdenking en/of hoge graad van vijandschap in hoofde van de gewraakte magistraat 
te kunnen staven.

Artikel 836 van het Gerechtelijk Wetboek legt de gewraakte magistraat de verplichting 
op om te antwoorden op de middelen van wraking.

In zijn verklaring heeft de gewraakte magistraat aan deze verplichting voldaan, op ge-
detailleerde en neutrale wijze, en in passende bewoordingen, op één uitzondering na.

De gewraakte magistraat stelt in punt A-7 van zijn verklaring dat de wrakingsprocedure 
geen andere bedoeling heeft dan het verloop van de evaluatieprocedure stil te leggen.

De gewraakte magistraat had zich van deze persoonlijke beoordeling beter onthouden, 
doch uit deze enkele passage kan geen wettige verdenking of hoge graad van vijandschap 
worden afgeleid. De heer R..S. werd inderdaad toen reeds voor de derde maal door ver-
zoekster gewraakt, waarbij de twee laatste keren het verzoekschrift tot wraking neerge-
legd werd de ochtend vóór het geplande evaluatiegesprek. In die omstandigheden dient 
voornoemde passage enkel geïnterpreteerd te worden als een tijdelijke uiting van onge-
noegen over de door verzoekster gehanteerde procedure. Deze passage toont echter geen 
wettige verdenking of hoge graad van vijandschap aan in hoofde van de gewraakte magi-
straat met het oog op de te voeren evaluatie. Dit laatste kan evenmin worden afgeleid uit 
het gegeven dat de gewraakte magistraat in zijn schriftelijke verklaring niet op alle midde-
len van het verzoekschrift antwoordt." (cf. p. 4, nr. C.3 en p. 5, eerste alinea van het von-
nis).

Grieven
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Schending van artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, van artikel 6.1 van het 
EVRM, van het algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid van de rechter, en, voor zo-
veel als nodig, van de artikelen 259novies, eerste lid, 259decies, §2, en 836 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

1. Overeenkomstig artikel 259novies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden 
de werkende beroepsmagistraten onderworpen aan een gemotiveerde schriftelijke evalua-
tie.

Volgens artikel 259decies, §2, van hetzelfde wetboek, geschiedt de evaluatie bij vol-
strekte meerderheid van stemmen door de korpschef of de voorzitter van de algemene ver-
gadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank en twee magistraten, verko-
zen door de algemene vergadering of de korpsvergadering, of, eventueel door de korps-
chef alleen.

Op deze procedure tot evaluatie van magistraten zijn de regels inzake wraking bedoeld 
in de artikelen 828 tot 847 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing.

Artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere rechter kan worden 
gewraakt wegens wettige verdenking.

2. Overeenkomstig artikel 836 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de akte van wra-
king binnen 24 uur door de griffier overhandigd aan de gewraakte rechter en is deze ge-
houden om binnen twee dagen onderaan op die akte een verklaring te stellen luidens wel-
ke hij in de wraking berust of weigert zich van de zaak te onthouden, met zijn antwoord 
op de middelen tot wraking.

De rechtbank van eerste aanleg stelt vast dat de gewraakte magistraat daarin verklaarde 
dat "het duidelijk (is) dat de wrakingsprocedure geen andere bedoeling heeft dan het ver-
loop van de evaluatieprocedure andermaal stil te leggen" (cf. in die zin p. 3, eerste alinea 
van de verklaring) maar meent dat dit geen wettige verdenking als wrakingsgrond ople-
vert:

"De gewraakte magistraat had zich van deze persoonlijke beoordeling beter onthouden, 
doch uit deze enkele passage kan geen wettige verdenking of hoge graad van vijandschap 
worden afgeleid. De heer R.S. werd inderdaad toen reeds voor de derde maal door ver-
zoekster gewraakt, waarbij de twee laatste keren het verzoekschrift tot wraking neerge-
legd werd de ochtend vóór het geplande evaluatiegesprek. In die omstandigheden dient 
voornoemde passage enkel geïnterpreteerd te worden als een tijdelijke uiting van onge-
noegen over de door verzoekster gehanteerde procedure. Deze passage toont echter geen 
wettige verdenking of hoge graad van vijandschap aan in hoofde van de gewraakte magi-
straat met het oog op de te voeren evaluatie. Dit laatste kan evenmin worden afgeleid uit 
het gegeven dat de gewraakte magistraat in zijn schriftelijke verklaring niet op alle midde-
len van het verzoekschrift antwoordt". (cf. p. 5, eerste alinea van het vonnis).

3. Artikel 836 van het Gerechtelijk Wetboek legt de gewraakte magistraat  nochtans 
geen andere verplichting op dan mee te delen of hij in de wraking berust dan wel weigert, 
met beantwoording van de middelen tot wraking.

Over de ontvankelijkheid van het wrakingsverzoek hoeft de gewraakte in de bewuste 
verklaring geen standpunt in te nemen.

Doet hij dit toch, en laat hij zich daarbij in negatieve bewoordingen uit over het ver-
meend oogmerk van het wrakingsverzoek, dan roept die rechter over zichzelf een gewet-
tigde twijfel in de zin van artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek af aangaande zijn 
geschiktheid om op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen over de 
zaak zelf, in voorliggend geval dus over de evaluatie van eiseres.

4. De beslissing dat de verklaring door de gewraakte - dat de wrakingsprocedure geen 
andere bedoeling heeft dan het verloop van de evaluatieprocedure andermaal stil te leggen 
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- geen wettige verdenking oplevert aangaande zijn geschiktheid om op een onafhankelijke 
en onpartijdige wijze uitspraak te doen over de zaak zelf, miskent dan ook artikel 828, 1°, 
van het Gerechtelijk Wetboek (schending van die bepaling en tevens, voor zoveel als no-
dig, van artikel 836 van het Gerechtelijk Wetboek).

De beslissing dat het wrakingsverzoek van eiseres ongegrond is, miskent tegelijk ook 
de onpartijdigheidvereiste zoals bepaald in artikel 6.1 EVRM en het algemeen rechtsbe-
ginsel van de onpartijdigheid van de rechter (schending van die bepalingen en tevens, 
voor zoveel als nodig, van de artikelen 259novies, eerste lid, 259decies, §2 van het Ge-
rechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan iedere rechter 

worden gewraakt wegens wettige verdenking.
Dit is het geval wanneer de door de verzoeker aangevoerde feiten bij partijen 

en derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de geschiktheid van 
die magistraat om op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen.

2. Krachtens artikel 836, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
wordt de akte van wraking binnen de vierentwintig uren door de griffier over-
handigd aan de gewraakte rechter, die gehouden is binnen de twee dagen onder-
aan die akte een verklaring te stellen, luidens welke hij in de wraking berust of 
weigert zich van de zaak te onthouden, met zijn antwoord op de middelen van 
wraking.

3. Uit de enkele omstandigheid dat de gewraakte magistraat zich bij het formu-
leren van zijn antwoord op de middelen van de wraking overeenkomstig voor-
meld artikel 836, in bewoordingen die niet wijzen op een gebrek aan objectivi-
teit, uitspreekt over wat volgens hem de daadwerkelijke reden is van het wra-
kingsverzoek, kan geen wettige verdenking worden afgeleid.

4. Het bestreden vonnis vermocht, zonder schending van voormeld artikel 828, 
1°, te oordelen dat:

- waar de gewraakte magistraat reeds voor de derde maal werd gewraakt door 
de eiseres, de twee laatste keren de ochtend voor het geplande evaluatiegesprek, 
uit het feit dat hij in zijn verklaring overeenkomstig voormeld artikel 836 stelde 
dat de wrakingsprocedure geen andere bedoeling had dan het verloop van de 
evaluatieprocedure stil  te leggen, slechts een tijdelijke uiting van ongenoegen 
kan worden afgeleid, maar geen wettige verdenking of hoge graad van vijand-
schap;

- dit laatste evenmin kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de magi-
straat in zijn verklaring niet op alle middelen van het verzoekschrift antwoordt.

In zoverre gesteund op de schending van voormeld artikel 828, 1°, kan het 
middel niet worden aangenomen.

5.  De  overige  grieven  zijn  volledig  afgeleid  uit  de  vergeefs  aangevoerde 
schending van dit artikel 828, 1°, en zijn mitsdien niet ontvankelijk.

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

26 juni 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Smetryns –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 445

3° KAMER - 29 juni 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEESTERS. AANGESTELDEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN AANGESTELDE - GEEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST - GEVOLG

 Uit  het  bestaan  van  een  verhouding  van  ondergeschiktheid  tussen  aansteller  en  
aangestelde kan niet noodzakelijkerwijs worden afgeleid dat deze met de aansteller een 
arbeidsovereenkomst gesloten heeft en derhalve evenmin dat die aangestelde zich kan  
beroepen op de regels tot beperking van de aansprakelijkheid van de werknemer, die zijn  
vastgelegd in art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet.  (Art. 18, Arbeidsovereenkomstenwet; 
Art. 1384, eerste en derde lid, B.W.)

(WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN nv T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0611.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 mei 2007 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 11 juni 2009 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Daniël Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten;
- de artikelen 1382, 1383, 1384, derde lid, en 1385 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verwerpt de oproeping tot vrijwaring van de eiseres tegen de ver-

weersters. Die oproeping tot vrijwaring was gegrond, enerzijds, op de buitencontractuele 
fouten die de eerste verweerster heeft begaan door de controle te verliezen over het door 
haar geleide gespan (de artikelen 1382 en 1383 en, voor zoveel nodig, 1385 van het Bur-
gerlijk Wetboek) en, anderzijds, op het feit dat genoemde verweerster, aangezien zij niet 
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gehandeld heeft in de hoedanigheid van aangestelde van de vzw Ciplet-Voile et Natation, 
inrichtster van de stoet en verzekerde van de eiseres, zelf de gevolgen van haar fouten 
moet dragen. Het vonnis beslist aldus op de volgende gronden:

"(De eerste verweerster) is dierenarts van beroep. Zij heeft een opleiding voor het lei-
den van gespannen gevolgd en de dag van het ongeval leidde zij als enige het gespan dat 
de schade heeft veroorzaakt.

Het wordt niet betwist dat alleen zij op het ogenblik van het ongeval de bewaring en het 
meesterschap had over de door haar gemende paarden waardoor zij aansprakelijk is op 
grond van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien zij al evenmin als voor de 
eerste rechter bewijst of aanbiedt te bewijzen dat het ongeval te wijten is aan toeval, over-
macht of de daad van een derde.

De rechtbank kan zich tevens vinden in de redenering van de eerste rechter, namelijk 
dat (de eerste verweerster) door haar onvoorzichtig handelen een fout in oorzakelijk ver-
band met de schade van de heer L. begaan heeft door het gespan de straat te laten afdalen 
hoewel zij het gevaar hiervan inzag, in plaats van halt te houden en de inzittenden te laten 
uitstappen. (De eerste verweerster) is bijgevolg tevens op grond van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor het ongeval zoals het  zich heeft 
voorgedaan.

(De eerste verweerster) betoogt subsidiair dat zij haar eventuele fouten heeft begaan in 
haar hoedanigheid van aangestelde van de vzw Ciplet-Voile et Natation en dat bijgevolg 
alleen deze [vereniging] hiervoor aansprakelijk kon zijn op grond van artikel 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Het middel is pertinent.
Het wordt immers niet betwist dat (de eerste verweerster) geregeld de gespannen van 

de vzw Ciplet-Voile et Natation moest leiden bij activiteiten van de folkloregroep 'Les 
Géants de Hesbaye', en evenmin dat zij kort voor de feiten door de heer G. S. aangespro-
ken was om binnen het kader van de specifieke activiteiten van die [vereniging] waarvan 
hij voorzitter was, aan de folkloristische manifestatie van 1 september 1996 te Biesmerée 
deel te nemen door een gespan te leiden dat haar ter beschikking zou worden gesteld en 
dat zij hiermee akkoord gegaan was.

Het staat trouwens vast dat (de eerste verweerster) een aantal instructies moest opvol-
gen, waaronder een uurschema, een traject en een vooraf vastgesteld tempo waarop zij 
geen invloed had maar waarover de heer G. S. met het inrichtend comité had kunnen on-
derhandelen.

Ook al was tussen die partijen geen loon overeengekomen, toch tonen die elementen 
voldoende aan dat (de eerste verweerster) in een verhouding van ondergeschiktheid stond 
tot de vzw Ciplet-Voile et Natation voor het mennen van het gespan, wat zij bereid was te 
doen de dag van de feiten.

De overige voorwaarden voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, van het Burger-
lijk Wetboek worden niet betwist. Het beroepen vonnis dient bijgevolg te worden beves-
tigd in zoverre het de vzw Ciplet-Voile et Natation aansprakelijk acht voor de fout van 
haar aangestelde (de eerste verweerster) en in zoverre het de rechtsvordering van (het 
slachtoffer), in zoverre die tegen (de eerste verweerster) gericht is, niet gegrond verklaart, 
daar geen van de partijen betwist dat de fouten die zij persoonlijk heeft begaan in haar 
hoedanigheid van aangestelde, licht waren en niet gewoonlijk voorkwamen.

(...) Aangezien (de eerste verweerster) niet zelf aansprakelijk is voor het ongeval blij-
ven de tegen (de tweede verweerster) ingestelde aansprakelijkheidsvorderingen [niet] ge-
grond."

Grieven
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De eiseres betwist niet langer dat de eerste verweerster op het ogenblik van de feiten 
handelde als "aangestelde" in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wet-
boek, maar betoogt dat de persoon die voor de aansteller enkel handelde binnen het kader 
van een aanstelling in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en 
niet binnen het kader van een arbeidsovereenkomst, niet in aanmerking kan komen voor 
de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten.

Artikel 18 is met andere woorden enkel van toepassing op de werknemer die tewerkge-
steld is binnen het kader van een arbeidsovereenkomst en kan bijgevolg niet worden toe-
gepast in geval van schade, veroorzaakt door een persoon die louter aangestelde is in de 
zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18, eerste en tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 luidt immers als volgt:
"Ingeval de werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever of der-

den schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toe-

vallig voorkomt."
Uit die bepalingen blijkt klaar en duidelijk dat de toepassing van artikel 18 van de wet 

van 3 juli 1978 het bestaan van een arbeidsovereenkomst veronderstelt.
Te dezen stelt het bestreden vonnis uitdrukkelijk vast dat er "tussen de partijen geen 

loon overeengekomen was" en er dus geen arbeidsovereenkomst bestond (cf. artikel 3 van 
de wet van 3 juli 1978), maar tegelijkertijd merkt het op dat de voorwaarden voor de toe-
passing van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek niettemin vervuld waren 
en "niet werden betwist".

De hoedanigheid van aangestelde in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burger-
lijk Wetboek betekent weliswaar dat de eerste verweerster ten tijde van het ongeval onder 
het gezag van de vzw Ciplet-Voile et Natation stond, maar impliceert daarentegen niet dat 
zij met die vereniging een arbeidsovereenkomst als bediende gesloten had.

De  arbeidsovereenkomst  voor  bedienden  veronderstelt  "een  verbintenis"  om "tegen 
loon", onder het gezag van "een werkgever" te werken (artikel 3 van de wet van 3 juli 
1978). Het vonnis stelt niet vast dat de eerste verweerster aan die voorwaarden voldeed; 
méér nog, het stelt met de hierboven weergegeven redenen vast dat die voorwaarden niet 
vervuld waren.

Bijgevolg is het bestreden vonnis dat, ondanks die vaststellingen, de oproeping tot vrij-
waring van de eiseres tegen de verweersters niet gegrond verklaart omdat "geen van de 
partijen betwist dat de fouten [die de eerste verweerster] persoonlijk heeft begaan in haar 
hoedanigheid van aangestelde, licht zijn en niet gewoonlijk voorkomen", niet naar recht 
verantwoord (schending van de bovenaan in het middel aangegeven wetsbepalingen, in-
zonderheid van artikel 18, eerste en tweede lid, van de wet van 3 juli 1978).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1384, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek zijn de 

meesters en zij die anderen aanstellen, aansprakelijk voor de schade door hun 
dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebe-
zigd hebben.

Als aangestelde wordt beschouwd degene die zijn arbeid verricht onder het fei-
telijk gezag van degene die anderen aanstelt.

Uit het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid tussen degene die 
aanstelt en een aangestelde kan niet noodzakelijkerwijs worden afgeleid dat deze 
met de aansteller een arbeidsovereenkomst gesloten heeft en derhalve evenmin 
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dat die aangestelde zich kan beroepen op de regels tot beperking van de aanspra-
kelijkheid van de werknemer, die zijn vastgelegd in artikel 18 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Het bestreden vonnis sluit de persoonlijke aansprakelijkheid uit van de eerste 
verweerster die bij  de tweede verweerster verzekerd is,  op grond dat eerstge-
noemde in  een verhouding  van ondergeschiktheid  werkte  voor  de vereniging 
zonder winstoogmerk, die bij de eiseres verzekerd is, en die vereniging in haar 
hoedanigheid van aansteller als enige aansprakelijk is voor de fouten van de eer-
ste verweerster, "daar geen van de partijen betwist dat de fouten [die zij] per-
soonlijk heeft begaan in haar hoedanigheid van aangestelde, licht zijn en niet ge-
woonlijk voorkomen".

Het bestreden vonnis dat niet vaststelt dat de eerste verweerster met de verze-
kerde van de eiseres een arbeidsovereenkomst gesloten had maar daarentegen 
erop wijst dat de partijen geen loon overeengekomen waren, beslist niet wettig 
om de persoonlijke aansprakelijkheid van de eerste verweerster uit te sluiten en, 
derhalve, om de door de eiseres tegen de verweersters ingestelde rechtsvordering 
te verwerpen.

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

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Luik, zitting houdende 

in hoger beroep.

29 juni 2009 – 3° Kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever: de h. 
Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Mahieu.

Nr. 446

3° KAMER - 29 juni 2009

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - VERZEKERAAR - 
UITSLUITINGSBEDING - GRENZEN

Art.  8,  tweede  lid,  W.  25  juni  1992  op  de  landverzekeringsovereenkomst,  dat  de  
verzekeraar in staat stelt zich van zijn verplichtingen te bevrijden voor de gevallen van  
grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald,  
sluit  uit  dat hij  zich van zijn verplichtingen kan bevrijden voor de gevallen van grove  
schuld  die  in  algemene  bewoordingen  zijn  bepaald1.(Art.  8,  tweede  lid,  Wet 

1 Zie M. FONTAINE,  Droit des assurances,  3de uitg.,  Brussel, Larcier,  2007, p.  261, en noot 493, 
alsook de vermelde rechtspraak; Cass., 12 jan. 2007, AR C.05.0083.N, AC, 2007, nr 20; J-L FAGNART, 
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Landverzekeringsovereenkomst)

(ETABLISSEMENTS CARREAULIS bvba T. ALLIANZ BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0003.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 januari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 11 juni 2009 van de eerste voorzitter verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Aangevochten beslissing
Het arrest verwerpt de vorderingen die de eiseres tegen de verweerster heeft ingesteld 

en die ertoe strekken laatstgenoemde te doen veroordelen, "enerzijds, [tot betaling van de] 
bedragen die zij aan La Mirabelle heeft moeten storten ten gevolge van de schade die ver-
oorzaakt werd door de aannemer, de verzekerde van [de verweerster], en, anderzijds, [tot] 
vergoeding van haar eigen schade, die bestaat in de kosten en de verliezen die ze geleden 
heeft  door  de  herstellingswerken,  de  in  de  bouw opgelopen vertraging  en het  daaruit 
voortvloeiende verlies aan huurgelden", en dit om zijn redenen en inzonderheid om de 
volgende redenen:

"3. Vordering tegen de verzekeraar
De [eiseres] oefent tegen de [verweerster] de rechtstreekse vordering uit die artikel 86 

van de wet van 25 juni 1992 aan de derde, schadelijder, toekent.
Zij vordert van haar, enerzijds, de bedragen die ze aan La Mirabelle heeft moeten stor-

ten ten gevolge van de schade die veroorzaakt werd door de aannemer, de verzekerde (van 
de verweerster(, en, anderzijds, de vergoeding van haar eigen schade, die bestaat in de 
kosten en de verliezen die ze geleden heeft door de herstellingswerken, de in de bouw op-
gelopen vertraging en het daaruit voortvloeiende verlies aan huurgelden.

[De verweerster] weigert haar dekking te verlenen door te verwijzen, enerzijds, naar de 
uitsluiting van de 'grote afbraakwerken', zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden van 
de polis, en, anderzijds, naar artikel 7, a), van haar algemene voorwaarden, die 'de schade 
die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de gekozen wijze van uitvoering van de 
werken, met inbegrip van het gebrek aan de elementaire voorzorgsmaatregelen" uitsluit 
van dekking door de verzekering.

Het beginsel volgens hetwelk de excepties, die afgeleid worden uit de verzekerings-
overeenkomst en die hun oorzaak vinden in een feit dat aan het schadegeval is voorafge-
gaan, aan de benadeelde kunnen worden tegengeworpen, kan te dezen worden aangeno-

“La requalification des clauses du contrat d'assurance”, in Liber Amicorum, Lucien Simont, Bruylant, 
Brussel, 2002, 667, nr 5.
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men op grond van artikel 87, §2, van de voormelde wet, aangezien het om een niet-ver-
plichte verzekering gaat.

Het eerste bezwaar kan niet worden aangenomen, aangezien de litigieuze werken geen 
betrekking hadden op de afbraak van werken, maar op een nivellering van de vloeren van 
de lokalen.

De gedeeltelijke instorting van de gemene muur of de 'vernieling' van die muur was 
echter niet het voorwerp van de litigieuze werken maar is een onopzettelijk gevolg van de 
wanuitvoering ervan.

Het gerechtelijk onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de verzekerde [van de ver-
weerster] de werken volstrekt onregelmatig heeft uitgevoerd, zonder ook maar één voor-
zorgsmaatregel te treffen en met een volslagen misprijzen voor de regels van de kunst en 
de precieze voorschriften van de ingenieur. 

Dit gedrag staat gelijk met een 'gebrek aan elementaire voorzorgsmaatregelen', dat de in 
artikel 7, a), van de voormelde contractuele voorwaarden bepaalde uitsluiting en de wei-
gering van de verzekeraar om dekking te verlenen, verantwoordt.

Dat beding is niet te algemeen verwoord en ontdoet de overeenkomst geenszins van 
zijn wezenlijke inhoud, zoals [de eiseres] aanvoert. Het is dus niet strijdig met artikel 8 
van de wet van 25 juni 1992, aangezien de hypothese van grove schuld, bedoeld in artikel 
7 a) van de algemene voorwaarden van de polis, niet noodzakelijkerwijs elk mogelijk ge-
val moet opsommen waarin is aangetoond dat er onvoldoende elementaire voorzorgsmaat-
regelen zijn getroffen. Een dergelijke vereiste van een uitputtende opsomming zou de ver-
zekeraar verplichten om een indrukwekkende en haast oneindige lijst van situaties waarin 
de aannemer de elementaire regels van de bouwkunst ernstig heeft overtreden, op te stel-
len en in de overeenkomst te vermelden. Het is redelijker om aan te nemen dat de rechter 
bevoegd is om, in elk geval apart, te beslissen of de tekortkoming van de verzekerde die 
aan de oorsprong ligt van het schadegeval, binnen de bedoelde uitsluitingscategorie kan 
vallen, voor zover die categorie voldoende werd gepreciseerd, zoals in dit geval is ge-
beurd.

De eerste rechter heeft het rechtsmiddel dat [de eiseres] tegen [de verweerster] heeft 
aangewend, dus terecht verworpen".

Grieven
Artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

bepaalt dat "de verzekeraar de schade dekt veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove 
schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De verzeke-
raar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld 
die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald".

Het arrest stelt vast dat er uit artikel 7, a), van de algemene voorwaarden van de polis 
"burgerlijke aansprakelijkheid onderneming"- die aannemer R.T.D. bij de verweerster had 
afgesloten, volgt dat "van de verzekering zijn uitgesloten de schade die rechtstreeks en 
uitsluitend het gevolg is van de gekozen wijze van uitvoering van de werken, met inbegrip 
van het gebrek aan de elementaire voorzorgsmaatregelen, [...] ".

Het arrest vermeldt dat "dat beding niet te algemeen is verwoord en de overeenkomst 
geenszins van zijn wezenlijke inhoud ontdoet, zoals [de eiseres] aanvoert, en [...] dus niet 
strijdig is met artikel 8 van de wet van 25 juni 1992, [op grond dat] de hypothese van gro-
ve schuld, bedoeld in artikel 7 a) van de algemene voorwaarden van de polis, niet noodza-
kelijkerwijs elk mogelijk geval moet opsommen waarin is aangetoond dat er onvoldoende 
elementaire voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Een dergelijk vereiste van een uitputten-
de opsomming zou de verzekeraar verplichten om een indrukwekkende en haast oneindi-
ge lijst van situaties waarin de aannemer de elementaire regels van de bouwkunst ernstig 
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heeft overtreden, op te stellen en in de overeenkomst te vermelden. Het is redelijker om 
aan te nemen dat de rechter bevoegd is om, in elk geval apart, te beslissen of de tekortko-
ming van de verzekerde die aan de oorsprong ligt van het schadegeval, binnen de bedoel-
de uitsluitingscategorie kan vallen, voor zover die categorie voldoende werd gepreciseerd, 
zoals in dit geval is gebeurd".

Het arrest, dat het litigieuze beding toepast, beslist dat "het gerechtelijk onderzoek aan 
het licht heeft gebracht dat de verzekerde [van de verweerster] de werken volstrekt onre-
gelmatig heeft uitgevoerd, zonder ook maar één voorzorgsmaatregel te treffen en met een 
volslagen misprijzen voor de regels van de kunst en de precieze voorschriften van de in-
genieur" en dat "dit gedrag gelijkstaat met een 'gebrek aan elementaire voorzorgsmaatre-
gelen', dat de in artikel 7, a), van de voormelde contractuele voorwaarden bepaalde uit-
sluiting en de weigering van de verzekeraar om dekking te verlenen, verantwoordt".

Het arrest,  dat  beslist dat  artikel 8 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst 
geen "volledige opsomming" vereist, aangezien dit "de verzekeraar zou verplichten om 
een indrukwekkende en haast oneindige lijst van situaties waarin de aannemer de elemen-
taire regels van de bouwkunst ernstig heeft overtreden, op te stellen en in de overeen-
komst te vermelden", en beslist dat het litigieuze beding nauwkeurig genoeg was, hoewel 
de woorden "met inbegrip van" de opsomming haar noodzakelijk beperkend karakter ont-
neemt, miskent aldus het vereiste in voormeld artikel 8, dat bepaalt dat de verzekeraar 
zich van zijn verplichtingen kan bevrijden, niet in geval van grove schuld in het algemeen, 
maar voor gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de 
overeenkomst zijn bepaald. Het schendt derhalve die wetsbepaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverze-

keringsovereenkomst, dekt de verzekeraar de schade veroorzaakt door de schuld, 
zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de be-
gunstigde; de verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor 
de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de 
overeenkomst zijn bepaald.

Die bepaling sluit uit dat de verzekeraar zich van zijn verplichtingen kan be-
vrijden voor gevallen van grove schuld die in algemene bewoordingen zijn be-
paald.

Het arrest stelt vast dat artikel 7, a), van de algemene voorwaarden van de po-
lis "burgerrechtelijke aansprakelijkheid onderneming"-verzekering, die aannemer 
R.T.D. bij de verweerster had afgesloten, bepaalt dat "van de verzekering zijn 
uitgesloten de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de gekozen 
wijze van uitvoering van de werken, met inbegrip van het gebrek aan de elemen-
taire voorzorgsmaatregelen,".

Het arrest, dat beslist dat dit beding niet "algemeen is verwoord" en moet wor-
den toegepast om de redenen die het middel weergeeft, inzonderheid op grond 
dat voormeld artikel 8 geen "volledige opsomming" vereist, wat "de verzekeraar 
zou verplichten om een indrukwekkende en haast oneindige lijst van situaties 
waarin de aannemer de elementaire regels van de bouwkunst ernstig heeft over-
treden, op te stellen en in de overeenkomst te vermelden", verantwoordt zijn be-
slissing om de door de eiseres tegen de verweerster ingestelde vordering onge-
grond te verklaren, niet naar recht.

Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de door de 

eiseres tegen de verweerster ingestelde vordering en over de kosten van die par-
tijen.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

29 juni 2009 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Geinger en Mahieu.

Nr. 447

3° KAMER - 29 juni 2009

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - NIEUWE 
GEMEENTEWET - MISDRIJF - SANCTIE - EVENREDIGHEID - BEOORDELING - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - GRENS

2º GEMEENTE - NIEUWE GEMEENTEWET - MISDRIJF - SANCTIE - EVENREDIGHEID - 
BEOORDELING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENS

1º en 2° Uit de artt. 119bis, §5, en 119bis, §12, derde lid, Nieuwe Gemeentewet, volgt dat  
de rechter die nagaat of de sanctie in verhouding staat tot het misdrijf, de geldboete niet  
kan verminderen op grond van omstandigheden eigen aan de persoon van de overtreder.

(GEMEENTE ECAUSSINNES T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 april 2007 in laatste aan-

leg gewezen door de Politierechtbank te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 12 juni 2009 van de eerste voorzitter verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel 119bis, §5 en 12, derde lid, van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.
Aangevochten beslissing
Het vonnis verklaart het hoger beroep van de verweerster gedeeltelijk gegrond en ver-

mindert het bedrag van de administratieve geldboete om alle redenen die alhier als volle-
dig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid om de volgende reden:

"De (verweerster) betwist de feiten niet;
Zij verklaart dat ze in een bijzonder moeilijke financiële toestand verkeert;
De aan de (verweerster) opgelegde geldboete moet bijgevolg verminderd worden tot 50 

euro".
Grieven
Luidens artikel 119bis, §12, derde lid, van de in het middel bedoelde Nieuwe Gemeen-

tewet, doet de politierechtbank, in het kader van een openbaar debat met uiteenzetting 
door alle partijen, uitspraak over het beroep dat werd ingesteld tegen de administratieve 
sancties, door te oordelen "over de wettigheid en de proportionaliteit van de opgelegde 
geldboete".

Artikel 119bis, §5, van dezelfde wet bepaalt het volgende :
"De administratieve sanctie is proportioneel in functie van de zwaarte van de feiten die 

haar verantwoorden, en in functie van eventuele herhaling.
De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op hetzelfde reglement of de-

zelfde verordening zal het voorwerp uitmaken van één enkele administratieve sanctie, in 
verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten".

Uit die twee bepalingen kan worden afgeleid dat de politierechtbank het bedrag van de 
administratieve geldboete alleen kan verminderen indien ze beslist dat dit bedrag niet in 
verhouding staat tot de zwaarte van de feiten.

Ze kan zodoende geen acht slaan op omstandigheden eigen aan de persoon van de over-
treder, en met name diens vermogen.

Het vonnis, dat beslist dat "de aan de (verweerster) opgelegde geldboete bijgevolg ver-
minderd moet worden tot 50 euro", alleen op grond dat "ze in een bijzonder moeilijke fi-
nanciële toestand verkeert", schendt derhalve de in het middel bedoelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 119bis, §5, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de administratie-

ve sanctie in verhouding staat tot de zwaarte van de feiten die haar verantwoor-
den.

Krachtens artikel 119bis, §12, derde lid, van dezelfde wet, oordeelt de politie-
rechtbank over de wettigheid en de proportionaliteit van de opgelegde geldboete.

Uit die bepalingen volgt dat de rechter die nagaat of de sanctie in verhouding 
staat tot het misdrijf, de geldboete niet kan verminderen op grond van omstan-
digheden eigen aan de persoon van de overtreder.

Het bestreden vonnis, dat beslist om het bedrag van de aan de verweerster op-
gelegde geldboete te verminderen, op grond dat "ze in een bijzonder moeilijke fi-
nanciële toestand verkeert", schendt de in het middel bedoelde wetsbepalingen.

Dat middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de vordering ontvanke-
lijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank te Charleroi.

29 juni 2009 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Si-
mon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Draps en Oosterbosch.

Nr. 448

3° KAMER - 29 juni 2009

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - ENKEL EN DUBBEL VAKANTIEGELD - BEDIENDE - 
VERANDERLIJK LOON - BEREKENING

   Het enkele vakantiegeld dat verdiend werd gedurende de twaalf maanden die voorafgaan  
aan de maand waarin de vakantie wordt genomen, kan niet worden uitgesloten uit de  
berekening van het enkele en het  dubbele vakantiegeld van de bediende wiens loon 
veranderlijk is1. (Artt. 39, 41 en 42, K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie; Art. 19, §1, K.B. 
28 nov. 1969)

(A. T. FORTIS BANK nv)

ARREST (vertaling)

(AR S.05.0052.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 39, 41 en 42 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling 

van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, het eerste artikel zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij 
het koninklijk besluit van 28 april 1999 en bij het koninklijk besluit van 10 juni 2008, en 
het derde artikel zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk be-
sluit van 10 juni 2001;

1 Cass., 15 jan. 1996, AR S.95.0093.N, AC, 1996, nr 31



1856 HOF VAN CASSATIE 29.6.09 - Nr. 448 

- voor zover nodig, artikel 19, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 novem-
ber 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gewij-
zigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 1973.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond, bevestigt het be-

roepen vonnis in al zijn beschikkingen, veroordeelt (de eiseres) in de kosten van het hoger 
beroep en verklaart de vordering tot betaling van het saldo van het vakantiegeld voor de 
jaren 1997 tot 2000 bijgevolg niet-gegrond.

Het verantwoordt die beslissing op alle gronden die hier als volledig weergegeven wor-
den beschouwd, en inzonderheid op grond van de volgende, in substantie weergegeven 
overweging:

"Artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, zoals het destijds van kracht 
was, bepaalt dat de bedienden wier loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is, per vakan-
tiedag recht hebben op een vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde van de 
brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk van de twaalf maanden die de 
maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan, eventueel verhoogd met een fictie-
ve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen arbeidsonder-breking;

Artikel 41 van dat koninklijk besluit somt de dagen arbeidsonderbreking op die, voor 
de berekening van het bedrag van het vakantiegeld, 'met effectief gewerkte dagen worden 
gelijkgesteld';

Onder  de zeventien opgesomde gevallen worden ook de dagen arbeidsonderbreking 
vermeld die het gevolg zijn van

'1° arbeidsongeval of beroepsziekte die aanleiding geven tot schadeloosstelling;
2° ongeval of ziekte niet bedoeld sub 1;
3° rust bij bevalling'.
De vakantiedagen worden in de beperkende opsomming niet vermeld;
Artikel 42 bepaalt dat 'de in artikel 41 opgesomde dagen van arbeidsonderbreking, voor 

de berekening van het bedrag van het vakantiegeld, niet als gelijkgestelde doch als effec-
tief gewerkte dagen worden aangezien, zo de werkgever verplicht is ze als zodanig aan te 
geven voor de berekening van het bedrag der socialezekerheidsbijdragen' (...);  het  (ar-
beids)hof sluit zich aan bij het standpunt van de eerste rechters en van de (verweerster); 
de vakantiedagen zijn immers duidelijk dagen arbeidsonderbreking. Artikel 41 geeft een 
beperkende opsomming van de dagen arbeidsonderbreking die, voor de berekening van 
het bedrag van het vakantiegeld, 'gelijkgesteld worden met effectief gewerkte dagen', dit 
zijn dagen waarvoor een fictief loon in aanmerking wordt genomen. Artikel 42 preciseert 
dat, voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld, de in artikel 41 bedoelde da-
gen arbeidsonderbreking niet aangemerkt worden als daarmee gelijkgestelde dagen maar 
als effectief gewerkte dagen indien de werkgever ze als zodanig moet aangeven voor de 
berekening van het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen. Aangezien er loon werd 
uitbetaald, moet immers geen fictief loon in aanmerking worden genomen. Artikel 42 is 
met name van toepassing op de in artikel 41, 2°, bedoelde ziektedagen, wanneer zij gedekt 
worden door het gewaarborgd loon. Artikel 42 bepaalt uitdrukkelijk dat er cumulatief aan 
twee voorwaarden moet worden voldaan opdat een dag arbeidsonderbreking, voor de be-
rekening van het bedrag van het vakantiegeld, als een effectief gewerkte dag wordt aange-
zien: a) de dag arbeidsonderbreking moet vermeld worden in de in artikel 41 opgesomde 
lijst; b) de werkgever moet ertoe gehouden zijn die dag voor de berekening van de socia-
lezekerheidsbijdragen aan te geven. Welnu, artikel 41 van het koninklijk besluit van 30 
maart 1967 heeft geen betrekking op de vakantiedagen: één van de voorwaarden waaraan 
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zij krachtens artikel 42 moeten voldoen om als effectief gewerkte dagen aangezien te wor-
den, ontbreekt. Hoewel, bijgevolg, het vakantiegeld voor de berekening van de socialeze-
kerheidsbijdragen als loon aangezien wordt, kunnen de vakantiedagen waarvoor het va-
kantiegeld betaald werd, voor de berekening van het vakantiegeld op het veranderlijk loon 
niet als effectief gewerkte dagen worden aangezien. Er bestaat geen enkele wettelijke of 
reglementaire basis om die dagen arbeidsonderbreking voor de berekening van het vakan-
tiegeld in aanmerking te nemen (...);

In zijn arrest van 15 januari 1996 (...) heeft het Hof van Cassatie beslist dat het enkele 
vakantiegeld van het vorige jaar in aanmerking moet worden genomen voor de berekening 
van het enkele en het dubbele vakantiegeld van de bediende wiens loon (gedeeltelijk) ver-
anderlijk is.  Het heeft geoordeeld dat 'uit artikel 42 van het koninklijk besluit  van 30 
maart 1967 volgt dat dagen van arbeidsonderbreking voor de berekening van het bedrag 
van het vakantiegeld niet als gelijkgestelde dagen maar als werkelijke arbeidsdagen wor-
den beschouwd, zo de werkgever verplicht is ze als zodanig aan te geven voor de bereke-
ning van het bedrag der sociale zekerheidsbijdragen; dat zulks verklaart waarom de va-
kantiedagen door artikel 41 van hetzelfde besluit niet met werkelijke arbeidsdagen wor-
den gelijkgesteld en het desbetreffende vakantiegeld voor de toepassing van artikel 39 
werkelijk verdiend loon is' (...);

Het arbeidshof beslist dat de tekst van de artikelen 41 en 42 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 1967 klaar en duidelijk is en geen interpretatie behoeft. Het beslist tevens 
dat de uitlegging die het Hof van Cassatie aan die artikelen geeft, strijdig is met de tekst 
van artikel 42. Laatstgenoemd artikel stelt immers geen algemene regel: het bepaalt niet 
dat de 'dagen arbeidsonderbreking' - in het algemeen - voor de berekening van het vakan-
tiegeld niet als gelijkgestelde dagen maar als effectief gewerkte dagen worden aangezien, 
daar de werkgever ze als zodanig moet aangeven voor de berekening van de socialezeker-
heidsbijdragen. Het bepaalt klaar en duidelijk dat alleen de in artikel 41 opgesomde dagen 
arbeidsonderbreking als zodanig aangezien worden, wanneer de werkgever ze voor de be-
rekening van de socialezekerheidsbijdragen als effectief gewerkte dagen moet aangeven. 
Er moet worden vastgesteld dat het Hof van Cassatie geen rekening houdt met een gedeel-
te van artikel 42, met name met de woorden 'in artikel 41 opgesomde', om uit te leggen 
waarom juist de vakantiedagen nu net niet bedoeld worden in artikel 41. De uitlegging die 
het Hof van Cassatie aan de artikelen 41 en 42 geeft, heeft daarenboven tot gevolg dat het 
enkele vakantiegeld op het tijdens een jaar uitbetaald veranderlijk loon, na dat jaar, in aan-
merking komt voor de berekening van het vakantiegeld van verschillende opeenvolgende 
jaren, ook al ontvangt de werknemer geen veranderlijk loon meer (...). Het (arbeids)hof 
stelt niet vast dat de wetgever dit gewild heeft (...);

Het Hof (van Cassatie) beslist niet, zoals (de eiseres) aanvoert, dat de woorden 'bruto-
bezoldigingen die verdiend werden', vervat in artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 
maart 1967, 'verstaan moeten worden in de zin van artikel 19, §1, van het koninklijk be-
sluit van 28 november 1969', d.w.z. als het loon dat in aanmerking moet worden genomen 
voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen (...) en dat 'de verwijzing naar arti-
kel 19, §1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 op zich dus volstaat om te 
beslissen dat het enkele vakantiegeld dat in de loop van het vorige jaar op de veranderlijke 
lonen betaald werd, in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het en-
kele en het dubbele vakantiegeld' (...). Immers (...), geen enkele bepaling van de wetten en 
verordeningen over het vakantiegeld verwijst, voor de berekening van het vakantiegeld 
van de bedienden, naar het begrip loon dat bedoeld wordt in de wetten en de verordenin-
gen betreffende de sociale zekerheid. Het feit dat het koninklijk besluit van 18 februari 
2003 uitdrukkelijk preciseert dat 'het deel van de bezoldiging dat niet als basis dient voor 
de berekening van de socialezekerheidsbijdragen bedoeld in artikel 38, §2 of §3, van de 
wet van 29 juni 1981 (...) niet in aanmerking wordt genomen voor het berekenen van het 
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bedrag van het vakantiegeld', toont aan dat (de eiseres) het bij het verkeerde eind heeft, 
wanneer ze beweert dat het begrip 'verdiende brutobezoldiging', zoals vervat in artikel 39 
van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, verstaan moet worden in de zin van artikel 
19, §1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, en dat de verwijzing naar dat ar-
tikel 19, §1, op zich volstaat. Het Hof van Cassatie heeft herhaaldelijk beslist dat onder 
het begrip 'bezoldiging', bedoeld in de artikelen 38, 39 en 46 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 1967, alle geldelijke of in geld waardeerbare voordelen moeten worden ver-
staan die de werkgever toekent in ruil voor de ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
geleverde arbeid (...). Het Hof van Cassatie heeft, voor de berekening van het vakantie-
geld, tevens de bepalingen van de artikelen 38, 39 en 46 gelijkgeschakeld (...). Inzake arti-
kel 46 heeft het Hof daarenboven beslist dat uit het feit dat de opzeggingsvergoeding in 
aanmerking komt voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen, niet volgt dat de 
werkgever verplicht is de bediende vakantiegeld op die vergoeding te betalen (...); het be-
grip 'bezoldiging' waarop dat arrest acht slaat, is uitdrukkelijk dat van 'tegenprestatie voor 
de geleverde arbeid' (...). Het Hof van Cassatie spreekt zich volgens het arbeidshof in zijn 
arrest van 15 januari 1996 niet uit over het begrip 'in aanmerking te nemen bezoldiging' in 
de zin van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967; het verwijst naar arti-
kel 19, §1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, met de bedoeling om vast te 
stellen dat, krachtens dat artikel, 'het gedeelte van het vakantiegeld dat overeenstemt met 
het normaal loon voor de vakantiedagen, als loon wordt beschouwd voor de sociale zeker-
heid en in aanmerking komt voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen';

Het Hof van Cassatie verwijst naar dat artikel omdat artikel 42 van het koninklijk be-
sluit van 30 maart 1967 de bewoordingen 'voor de berekening van het bedrag der sociale-
zekerheidsbijdragen' gebruikt. Zoals de (verweerster) zegt, had het Hof van Cassatie, 'in-
dien het geoordeeld had dat het basisloon, voor de berekening van het vakantiegeld, het 
loon was dat bedoeld wordt in artikel 19, §1, niet naar artikel 42 hoeven te verwijzen' (...); 
in de gedachtegang van (de eiseres) valt trouwens moeilijk te begrijpen wat het nut of de 
draagwijdte van artikel 42 zou zijn aangezien, volgens die redenering, het begrip bezoldi-
ging, zoals bedoeld in artikel 39, ambtshalve verwijst naar het begrip loon dat voor de be-
rekening van de socialezekerheidsbijdragen in aanmerking moet worden genomen. Aan-
gezien het vakantiegeld geen tegenprestatie voor de geleverde arbeid vormt maar voor va-
kantiedagen toegekend wordt, valt het niet onder het begrip brutobezoldiging in de zin 
van artikel 39. Het kan daarenboven in geen geval worden aangezien als 'de brutobezoldi-
ging die verdiend werd gedurende elk der twaalf maanden die de maand waarin de vakan-
tie genomen wordt voorafgaan', zoals in voormeld artikel wordt bedoeld: het enkele va-
kantiegeld werd ongetwijfeld betaald gedurende die twaalf maanden, maar werd verdiend 
gedurende het vakantiedienstjaar, d.w.z. gedurende het vakantiejaar in de loop waarvan 
dat enkele vakantiegeld werd betaald;

Het (arbeidshof) beslist om die redenen, geheel en afzonderlijk genomen, zoals ze hier-
boven zijn weergegeven, dat de vordering van (de eiseres) niet gegrond is".

Grieven
Artikel 19, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoe-

ring van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat het gedeelte van het 
vakantiegeld dat  overeenstemt met  het  normaal  loon  voor  de  vakantiedagen,  als  loon 
wordt beschouwd voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.

Artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werkne-
mers, zoals het destijds van kracht was, bepaalt dat de bedienden wier wedde geheel ver-
anderlijk is, per vakantiedag recht hebben op vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks 
gemiddelde der brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk der twaalf maan-
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den die de maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan, eventueel verhoogd met 
een fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen arbeidsonder-
breking; voor de bedienden wier wedde slechts voor een gedeelte veranderlijk is, zijn de 
bepalingen van de vorige leden van datzelfde artikel op dat veranderlijk gedeelte van toe-
passing, onder voorbehoud van andere beschikkingen die bij  collectieve overeenkomst 
worden getroffen.

Artikel 41 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 somt een lijst van dagen ar-
beidsonderbreking op die, voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld, gelijk-
gesteld worden met de normale, effectief gewerkte dagen. De vakantiedagen zijn hierin 
niet opgenomen.

Artikel 42 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, zoals het destijds van toepas-
sing was, bepaalt dat de in artikel 41 opgesomde dagen arbeidsonderbreking, voor de be-
rekening van het bedrag van het vakantiegeld, niet als gelijkgestelde doch als effectief ge-
werkte dagen worden aangezien, zo de werkgever verplicht is ze als zodanig aan te geven 
voor de berekening van het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen.

Het toepassingsgebied van artikel 42 is dus beperkt tot de in artikel 41 opgesomde da-
gen arbeidsonderbreking, die alleen aan de voormelde voorwaarde hoeven te voldoen om 
als effectief gewerkte dagen te worden aangezien. De vakantiedagen kunnen niet geacht 
worden onder de toepassing van artikel 42 te vallen, aangezien voormeld artikel een spe-
cifieke toepassing vormt van het beginsel volgens hetwelk de dagen arbeidsonderbreking 
die de werkgever als zodanig moet aangeven voor de berekening van het bedrag van de 
socialezekerheidsbijdragen, als effectief gewerkte dagen moeten worden aangezien. Arti-
kel 42 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 vormt zodoende een uitzondering op 
artikel 41 van hetzelfde besluit.

Aangezien de vakantiedagen niet opgenomen zijn in de lijst van artikel 41 van het ko-
ninklijk besluit van 30 maart 1967, kunnen zij dus niet aangezien worden als dagen ar-
beidsonderbreking die voor de berekening van het vakantiegeld met effectief gewerkte da-
gen gelijkgesteld worden.

Met het oog op de toepassing van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 
1967, en overeenkomstig artikel 19, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 no-
vember 1969, moeten die vakantiedagen dus als reëel loon en niet als een fictief loon voor 
gelijkgestelde dagen worden aangezien.

Het arrest beslist dat, "hoewel het vakantiegeld voor de berekening van de socialezeker-
heidsbijdragen als loon aangezien wordt, de vakantiedagen waarvoor het vakantiegeld be-
taald werd, voor de berekening van het vakantiegeld op het veranderlijk loon niet als ef-
fectief gewerkte dagen kunnen worden aangezien".

Het arrest, dat beslist dat het vakantiegeld niet valt onderin het begrip 'brutobezoldi-
ging' uit artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, en dat dit vakantiegeld 
dus niet in aanmerking kan worden genomen voor de berekening van het enkele en het 
dubbele vakantiegeld, schendt bijgevolg die verordenende bepaling en, voor zover nodig, 
artikel 19, §1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Het arrest beslist dat de tekst van artikel 42 van het koninklijk besluit van 30 maart 
1967 klaar en duidelijk is en dat dit artikel bepaalt dat er cumulatief aan twee voorwaar-
den moet worden voldaan opdat een dag arbeidsonderbreking als een effectief gewerkte 
dag wordt aangezien, met name dat hij opgenomen is in de in artikel 41 opgesomde lijst 
en dat de werkgever verplicht is die dag aan te geven voor de berekening van de sociale-
zekerheidsbijdragen. Het arrest leidt hieruit af dat alleen de in artikel 41 opgesomde dagen 
arbeidsonderbreking, voor de berekening van het vakantiegeld, als effectief gewerkte da-
gen en niet als gelijkgestelde dagen aangezien worden, daar de werkgever verplicht is ze 
als zodanig aan te geven voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.
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Het arrest, dat beslist dat artikel 42 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 een 
beperkende opsomming geeft van de gevallen waarin de dagen arbeidsonderbreking als 
effectief gewerkte dagen moeten worden aangezien en de vakantiedagen hiervan uitsluit, 
geeft bijgevolg van die verordende bepaling, in combinatie met artikel 41 van datzelfde 
koninklijk besluit, een onjuiste uitlegging, schendt die bepalingen door ze in die uitleg-
ging toe te passen en schendt, voor zover nodig, artikel 19, §1, eerste lid, van het konink-
lijk besluit van 28 november 1969.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Over de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ont-

vankelijkheid: het middel voert niet de schending aan van artikel 9, tweede lid, 
van de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, zonder hetwelk de bepalingen van het koninklijk besluit van 
30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wet-
ten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, waarvan het middel de 
schending aanvoert, geen wettelijke grondslag hebben:

Het middel verwijt het arrest dat dit het enkele vakantiegeld van het vorige jaar 
niet aanziet als een brutobezoldiging in de zin van artikel 39 van het koninklijk 
besluit van 30 maart 1967.

Indien het middel gegrond zou zijn, zou alleen al de schending van die bepa-
ling tot vernietiging kunnen leiden.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Krachtens artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, wordt het 

vakantiegeld van de bedienden wier loon veranderlijk is, berekend op grond van 
het brutoloon dat verdiend werd gedurende de twaalf maanden die de maand 
waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan, eventueel verhoogd met een fic-
tief loon voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen arbeidsonder-
breking.

Terwijl artikel 41 van dat besluit de gevallen bepaalt waarin de dagen arbeids-
onderbreking, voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld, gelijkge-
steld worden met effectief gewerkte dagen, bepaalt artikel 42 dat de in artikel 41 
opgesomde dagen arbeidsonderbreking, voor die berekening, niet als gelijkge-
stelde doch als effectief gewerkte dagen worden aangezien, zo de werkgever ver-
plicht is ze als zodanig aan te geven voor de berekening van het bedrag van de 
sociale zekerheidsbijdragen.

Uit die bepalingen volgt dat de gelijkstelling van dagen arbeidsonderbreking 
met effectief gewerkte dagen, voor de berekening van het bedrag van het vakan-
tiegeld, alleen zin heeft als die dagen arbeidsonderbreking geen aanleiding geven 
tot de uitbetaling van loon waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Artikel 19, §1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, bepaalt dat het 
gedeelte van het vakantiegeld dat overeenstemt met het normaal loon voor de va-
kantiedagen, als loon wordt beschouwd voor de sociale zekerheid en in aanmer-
king komt voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.
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Hieruit  volgt  dat,  hoewel  vakantiedagen dagen arbeidsonderbreking zijn  en 
door artikel 41 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 niet met effectief 
gewerkte dagen gelijkgesteld worden, het enkele vakantiegeld voor die dagen, 
voor de toepassing van artikel 39 van datzelfde besluit, aangezien moet worden 
als daadwerkelijk verdiend loon en niet als het fictieve loon voor gelijkgestelde 
dagen.

Het arrest, dat het enkele vakantiegeld dat de eiseres, een bediende met een 
veranderlijk loon, verdiend heeft gedurende de twaalf maanden die voorafgaan 
aan de maand waarin ze haar vakantie heeft genomen, uitsluit uit de berekening 
van haar enkel en haar dubbel vakantiegeld, schendt bijgevolg artikel 39 van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967.

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

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

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

29 juni 2009 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en 
Geinger.

Nr. 449

3° KAMER - 29 juni 2009

VREEMDELINGEN - BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET 
GRONDGEBIED TE VERLATEN - BEROEP - VERWERPING - NIEUWE BESLISSING - UITWERKING

  De schorsende werking van de beroepen bedoeld in de artt. 63/3, eerste lid, en 57/11, §1,  
derde lid, Vreemdelingenwet, zoals die artikelen door het arbeidshof zijn toegepast, op 
de  maatregelen  tot  verwijdering  van  het  grondgebied,  die  t.a.v.  de  vreemdeling  zijn  
genomen op grond van de feiten die tot de betwiste beslissing hebben geleid, impliceert  
niet  dat  het  bevel  om  het  grondgebied  te  verlaten,  dat  samen  met  een  dergelijke  
beslissing is gegeven, alleen al door de verwerping van het beroep opnieuw uitwerking  
krijgt.  Het  nieuwe  bevel  om  het  grondgebied  te  verlaten,  dat  na  de  beslissing  tot  
verwerping  van  het  beroep  ter  kennis  wordt  gebracht,  vervangt,  t.g.v.  dat  nieuwe  
onderzoek,  het  bevel  om  het  grondgebied  te  verlaten  dat  samen  met  de  betwiste 
beslissing werd gegeven en dat deze beslissing niet zomaar bevestigt. (Artt. 63/3, eerste 
lid, en 57/11, §1, derde lid, Vreemdelingenwet1; Art. 77, tweede lid, K.B. 8 okt. 1981)

(A. T. O.C.M.W. LUIK e.a.)

1 Vóór de opheffing ervan bij W. 27 dec. 2006.
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ARREST (vertaling)

(AR S.08.0114.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 2008 gewezen door het 

Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 23 van de Grondwet;
- de artikelen 1 en 57, §2, vierde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- artikel 57/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-

bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
- artikel 57/6, 1°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals dat 
artikel van toepassing was op het ogenblik van de feiten, vóór de wijziging ervan bij de 
wet van 15 september 2006, die op 1 juni 2007 in werking is getreden;

- artikel 57/11, §1, inzonderheid derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffen-
de  de  toegang  tot  het  grondgebied,  het  verblijf,  de  vestiging  en  de  verwijdering  van 
vreemdelingen, zoals dat artikel van toepassing was op het ogenblik van de feiten, vóór de 
wijziging ervan bij de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de voormelde wet van 
15 december 1980, die op 1 december 2006 in werking is getreden;

- de artikelen 63/2, 63/3 en 63/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toe-
gang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
zoals die artikelen van toepassing waren op het ogenblik van de feiten, vóór de opheffing 
ervan bij de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de voormelde wet van 15 de-
cember 1980, die op 1 juni 2007 in werking is getreden;

- artikel 77 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals het 
bestond op het ogenblik van de feiten, vóór de vervanging ervan bij het koninklijk besluit 
van 27 april 2007, dat op 1 juni 2007 in werking is getreden;

- artikel 9, inzonderheid derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin-
gen, zoals het van toepassing was op het ogenblik van de feiten, d.w.z. vóór de opheffing 
ervan bij de wet van 15 september 2006;

- de artikelen 14 en 17 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad 
van State.

Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat een onderzoek naar de wettigheid van het bevel om het grondge-

bied te verlaten, zoals het op 6 november 2006 aan de eiseres ter kennis werd gebracht, 
niet nodig is voor de beslissing of zij nog recht heeft op maatschappelijke hulp, aangezien 
het vorige bevel om het grondgebied te verlaten, dat zij heeft ontvangen op 28 september 
2004, opnieuw uitwerking heeft gekregen wegens verwerping van de tegen dat bevel aan-
gewende rechtsmiddelen, om de volgende redenen:
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"Artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976, verbiedt de toekenning van alle maatschap-
pelijke hulp, met uitzondering van de dringende medische hulp [...].

[De eiseres] heeft asiel aangevraagd, maar op 28 september 2004 werd haar, samen met 
een weigering van verblijf, een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht, 
en zij heeft de rechtsmiddelen aangewend die tegen die beslissing konden worden inge-
steld, tot de Raad van State op 12 juni 2007 een arrest wees waarin hij het beroep tegen de 
door de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen genomen weigeringsbeslissing van 
27 september 2006 verwierp; [de eiseres] verblijft sinds 12 juni 2007 bijgevolg illegaal in 
het land in de zin van artikel 57, §2, dat in beginsel op haar van toepassing is.

[De eiseres] betoogt evenwel dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat haar op 
6 november 2006 ter kennis is gebracht (bijlage 13) onwettig is en verworpen moet wor-
den met toepassing van artikel 159 van de Grondwet [...].

[De eiseres] meent immers dat alleen rekening mag worden gehouden met het bevel om 
het grondgebied te verlaten dat haar op 6 november 2006 ter kennis werd gebracht, en niet 
met het bevel van 28 september 2004, dat, zoals zij mondeling betoogt, opgehouden heeft 
te bestaan zodra de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen haar 
asielaanvraag ontvankelijk heeft verklaard en met het onderzoek ten gronde is begonnen.

De redenering van [de eiseres] kan niet worden gevolgd: nergens bepaalt de wet van 15 
december 1980 dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat samen met de in bijlage 
26bis bedoelde weigering van verblijf  ter kennis is  gebracht,  vernietigd wordt of ver-
dwijnt wanneer de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een be-
slissing over de ontvankelijkheid van de asielaanvraag neemt en een onderzoek ten gronde 
van die aanvraag begint.

Integendeel, artikel 63/5 van de wet van 15 december 1980, dat destijds van toepassing 
was, bepaalde uitdrukkelijk wat volgt: 'Het dringend beroep schorst de aangevochten be-
slissing van de minister, of van diens gemachtigde. Tijdens de termijn waarbinnen men 
een dringend beroep kan indienen alsmede tijdens de duur van het onderzoek van dat be-
roep, worden alle maatregelen tot verwijdering van het grondgebied die zijn genomen ten 
opzichte van de vreemdeling wegens de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de be-
streden beslissing, geschorst'.

[...] Overeenkomstig voormeld artikel 63/5, wordt de beslissing van de minister, met in-
begrip van het bevel om het grondgebied te verlaten, tijdens de gehele duur van het onder-
zoek, en dus ook tijdens het onderzoek ten gronde, geschorst en niet vernietigd. Net als ar-
tikel 57/11 verbiedt artikel 63/5 de tenuitvoerlegging van een maatregel tot verwijdering.

Artikel 63/3, eerste lid, spreekt dat niet tegen, daar het, in geval van een onderzoek ten 
gronde, bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 
binnenkomst, verblijf of vestiging in de hoedanigheid van kandidaat-vluchteling voorlo-
pig toestaat,  in afwachting van een mogelijke beslissing van de Commissaris-generaal 
voor de vluchtelingen en de staatlozen over de erkenning van die hoedanigheid.

Na de behandeling van het beroep voor de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen 
en de staatlozen, wordt de schorsing van de beroepen beslissing - of dat beroep nu uitloopt 
op een beslissing van niet-ontvankelijkheid dan wel op de niet-erkenning van de hoeda-
nigheid van vluchteling - opgeheven en krijgt ze opnieuw uitwerking, zowel wat betreft 
de weigering van verblijf als wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, dat 
geenszins is 'verdwenen'.

Indien er bij de Vaste Beroepscommissie beroep wordt ingesteld, mag het bevel om het 
grondgebied te verlaten,  dat blijft  bestaan, overeenkomstig voormeld artikel 57/11 ge-
woonweg niet worden uitgevoerd.

Het is dus wel degelijk het bevel om het grondgebied te verlaten, dat op 29 augustus 
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2004 (lees: 28 september 2004) ter kennis is gebracht en waarvan de wettigheid niet kan 
worden betwist, dat als toepasselijk moet worden beschouwd en dat de toepassing van ar-
tikel 57, §2, verantwoordt, en niet het bevel dat op 6 november 2006 (bijlage 13) ter ken-
nis is gebracht ten gevolge van de beslissing van 27 september 2006 van de Vaste Be-
roepscommissie voor vluchtelingen. Het feit dat artikel 77 van het koninklijk besluit van 8 
oktober 1981 voorziet in de kennisgeving van een bevel wanneer de vreemdeling niet als 
vluchteling is erkend, kan niet aldus worden uitgelegd dat ervan kan worden uitgegaan dat 
het daarvóór ter kennis gebrachte bevel om het grondgebied te verlaten zou zijn 'verdwe-
nen', aangezien zulks zou indruisen tegen de voormelde bepalingen van de wet van 15 de-
cember 1980.

Het [arbeids]hof hoeft  bijgevolg de mogelijke onwettigheid van het op 6 november 
2006 aan (de eiseres( ter kennis gebrachte bevel om het grondgebied te verlaten niet te on-
derzoeken,  aangezien dat  bevel  om het  grondgebied te  verlaten geen enkele  weerslag 
heeft op het beroep dat bij het arbeidshof aanhangig is gemaakt".

Grieven
Eerste onderdeel
Zodra de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beslist om het 

beroep ten gronde te onderzoeken, wordt het bevel om het grondgebied te verlaten, dat 
door de minister of door zijn gemachtigde ter kennis is gebracht met toepassing van de ar-
tikelen 7, eerste lid, 2°, en 57/2 van de wet van 15 december 1980, doelloos en kan het 
geen uitwerking meer hebben.

Artikel 63/3, eerste lid, van de wet bepaalt weliswaar dat de Commissaris-generaal voor 
de vluchtelingen en de staatlozen, in geval van een onderzoek ten gronde, het verblijf of 
de vestiging in de hoedanigheid van vluchteling "voorlopig" toestaat, terwijl artikel 63/5 
bepaalt dat het bevel om het grondgebied te verlaten tijdens het onderzoek ten gronde 
wordt opgeschort.

Dit betekent echter niet dat het bevel om het grondgebied te verlaten, opnieuw uitwer-
king krijgt indien het beroep na afloop van het onderzoek ten gronde ervan is verworpen.

In dat geval moet een nieuw bevel om het grondgebeid te verlaten ter kennis worden 
gebracht en dat bevel moet gegrond zijn op de beslissing, ten gronde, om de hoedanigheid 
van vluchteling niet te erkennen, en niet op de oorspronkelijke beslissing van de minister 
waartegen beroep is ingesteld bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen (en vervolgens vóór de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen).

Het aan de eiseres op 6 november 2006 ter kennis gebrachte bevel om het grondgebied 
te verlaten, had als titel "bijlage 13" en was als volgt gemotiveerd: "is niet erkend als 
vluchteling (artikel 77, koninklijk besluit van 8 oktober 1981).

Artikel 77 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 bepaalt dat het bevel om het 
grondgebied te verlaten, gegeven wordt in een vorm overeenkomstig bijlage 13. Dit is net 
het model dat gebruikt werd voor het bevel om het grondgebied te verlaten van 6 novem-
ber 2006 en waaraan het bevel van 28 september 2004 niet beantwoordde.

Het staat bijgevolg vast dat het bevel van 28 september 2004 is vervangen door het be-
vel van 6 november 2006.

De beslissing volgens welke het bevel om het grondgebied te verlaten van 28 septem-
ber 2004 niet is verdwenen en "opnieuw uitwerking heeft gekregen", en er bijgevolg geen 
grond bestond om "de mogelijke onwettigheid" te  onderzoeken van het bevel om het 
grondgebied te verlaten, dat op 6 november 2006 aan de eiseres ter kennis is gebracht, is 
derhalve niet naar recht verantwoord (schending van de in de aanhef van het middel weer-
gegeven wetsbepalingen, meer bepaald van de artikelen 57/2, 57/11, 63/3, eerste lid, 63/5 
van de wet van 15 december 1980, 77 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 en 
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57, §2, van de wet van 8 juli 1976).
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat "een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis) op 28 september 2004 (aan de eiseres( 
werd betekend", dat "de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen op 27 sep-
tember 2006 het beroep van (de eiseres( verworpen heeft" en dat "er aan (de eise-
res( op 6 november 2006 een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 
ter kennis werd gebracht", en beslist vervolgens dat "het dus wel degelijk het be-
vel om het grondgebied te verlaten, dat op 29 augustus 2004 (lees: 28 september 
2004) ter kennis is gebracht en waarvan de wettigheid niet kan worden betwist, 
is dat als toepasselijk moet worden beschouwd en dat de toepassing van artikel 
57, §2, verantwoordt, en niet het bevel dat op 6 november 2006 (bijlage 13) ter 
kennis is gebracht ten gevolge van de beslissing van 27 september 2006 van de 
[Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen]".

Het arrest grondt die beslissing hierop dat, "na de behandeling van het beroep 
[...], de schorsing van de beroepen beslissing - of dat beroep nu uitloopt op een 
beslissing van niet-ontvankelijkheid dan wel op de niet-erkenning van de hoeda-
nigheid van vluchteling - opgeheven wordt en ze opnieuw uitwerking krijgt, zo-
wel wat betreft de weigering van verblijf als wat betreft het bevel om het grond-
gebied te verlaten, dat geenszins is 'verdwenen'" en dat "de kennisgeving van een 
[nieuw] bevel [om het grondgebied te verlaten] wanneer de vreemdeling niet als 
vluchteling is erkend, niet aldus kan worden uitgelegd dat ervan kan worden uit-
gegaan dat het daarvóór ter kennis gebrachte bevel om het grondgebied te verla-
ten zou zijn verdwenen". 

De schorsende werking van de beroepen bedoeld in de artikelen 63/3, eerste 
lid, en 57/11, §1, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toe-
gang  tot  het  grondgebied,  het  verblijf,  de  vestiging  en  de  verwijdering  van 
vreemdelingen,  zoals  die  artikelen  door  het  arbeidshof  zijn  toegepast,  op  de 
maatregelen tot verwijdering van het grondgebied, die ten aanzien van de vreem-
deling zijn genomen op grond van de feiten die tot de betwiste beslissing hebben 
geleid, impliceert niet dat het bevel om het grondgebeid te verlaten, dat samen 
met een dergelijke beslissing is gegeven, alleen al door de verwerping van het 
beroep opnieuw uitwerking krijgt.

Het nieuwe bevel om het grondgebied te verlaten, dat na de beslissing tot ver-
werping van het beroep ter kennis wordt gebracht, vervangt, ten gevolge van dat 
nieuwe onderzoek, het bevel om het grondgebied te verlaten dat samen met de 
betwiste beslissing werd gegeven en dat deze beslissing niet zomaar bevestigt.

Artikel 77, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffen-
de de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, zoals het door het arbeidshof is toegepast, bepaalt dat de mi-
nister of zijn gemachtigde de vreemdeling die niet als vluchteling is erkend, hem 
het bevel geeft het grondgebied te verlaten en dat zijn beslissing ter kennis wordt 
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gebracht door afgifte van het document overeenkomstig het model van bijlage 
13.

Het arrest, dat beslist dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat samen 
met de betwiste beslissing is gegeven, en niet het bevel dat ten gevolge van de 
beslissing over het beroep ter kennis is gebracht, het bevel is dat als toepasselijk 
moet worden beschouwd, schendt de artikelen 57/11, §1, derde lid, en 63/3, eer-
ste lid, van de wet van 15 december 1980 en artikel 77 van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1981.

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

nietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de eerste verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

29 juni 2009 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Si-
mon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De 
Bruyn.

Nr. 450

2° KAMER - 30 juni 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - MATERIËLE SCHADE - OVERHEIDSWERKGEVER 
- PERSONEELSLID SLACHTOFFER VAN EEN ARBEIDSONGEVAL - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTING TOT UITBETALING VAN EEN RENTE - VERGOEDBARE 
SCHADE

 Wanneer  de  overheid  als  werkgever  wettelijk  of  reglementair  verplicht  is  om  zijn  
personeelslid  een  rente  uit  te  keren  wegens  een  blijvende  arbeidsongeschiktheid  te  
wijten aan de fout van een derde, dan is de betaling van die rente of het kapitaal dat  
daartoe is gevestigd, voor de schuldenaar van de rente geen schade in de zin van de  
artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek1. 

(ETHIAS GEMEEN RECHT; onderlinge verzekeringsvereniging T. J. e.a.)

ARREST

(AR P.08.1773.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 9 jan. 2006, AR C.05.0007.N, AC, 2006, nr. 22; Cass., 12 nov. 2008, AR P.07.1531.F, 
AC, 2008, nr. 627. 
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de cor-
rectionele rechtbank te Tongeren van 29 oktober 2008.

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

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 

Wetboek, artikel 14, §3, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en 
artikel 41 Wet Landverzekeringsovereenkomst: de arbeidsongevallenrenten die 
de overheidswerkgever wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid van een per-
soneelslid moet betalen, kunnen als een eigen schade van die werkgever verhaald 
worden op de aansprakelijke derde op grond van de artikelen 1382 en 1383 Bur-
gerlijk Wetboek,  daar uit  geen enkele bepaling van de Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel  volgt  dat  die  arbeidsongevallenrenten  definitief  ten  laste 
moeten blijven van de overheidswerkgever in wiens rechten de eiseres is getre-
den.

2.  Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is  degene die 
door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal 
te vergoeden. Dit impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toe-
stand waarin hij zich zou hebben bevonden indien die daad waarover hij zich be-
klaagt, niet was gesteld.

3. Krachtens artikel 14, §2, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, zijn de 
in artikel 1 bedoelde personen of instellingen verplicht de vergoedingen en ren-
ten die voortvloeien uit deze wet, te betalen.

Krachtens artikel 14, §3, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, 
brengt de toepassing van het bepaalde in deze wet van rechtswege mee dat de 
hierboven bedoelde rechtspersonen of instellingen die de last van de rente dra-
gen, in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen treden welke het slachtoffer 
of zijn rechthebbenden overeenkomstig §1 konden doen gelden tegen de persoon 
die verantwoordelijk is voor het arbeidsongeval of de beroepsziekte, en dit tot 
het bedrag van de renten en vergoedingen door deze wet bepaald en van het be-
drag gelijk aan het kapitaal dat die renten vertegenwoordigt. 

4. Wanneer de overheid als werkgever wettelijk of reglementair verplicht is 
om zijn personeelslid een rente uit te keren wegens een blijvende arbeidsonge-
schiktheid te wijten aan de fout van een derde, dan is de betaling van die rente of 
het kapitaal dat daartoe is gevestigd, voor de schuldenaar van de rente geen scha-
de in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.

Het middel faalt naar recht.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

30 juni 2009 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Duinslaeger,  advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. Van Eeckhoutte en Maes.

Nr. 451

2° KAMER - 30 juni 2009

1º JEUGDBESCHERMING - MAATSCHAPPELIJK EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK - 
ARTIKEL 55, DERDE LID, JEUGDBESCHERMINGSWET - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

2º JEUGDBESCHERMING - MAATSCHAPPELIJK EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK - 
VERVOLGING VAN EEN OUDER WEGENS ONTTREKKING VAN HET KIND AAN DE PERSOON AAN WIE HET 
IS TOEVERTROUWD - AANWENDING VAN GEGEVENS UIT DE MAATSCHAPPELIJKE EN MEDISCH-
PSYCHOLOGISCHE ONDERZOEKEN - WETTIGHEID

3º ONTVOERING VAN EEN KIND - ONTTREKKING VAN HET KIND AAN DE PERSOON AAN WIE 
HET IS TOEVERTROUWD - MAATSCHAPPELIJK EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK - 
ONDERZOEK BEVOLEN DOOR DE JEUGDRECHTER IN EEN DOSSIER BETREFFENDE DE MINDERJARIGE - 
GEBRUIK VAN GEGEVENS VAN DIT ONDERZOEK IN EEN STRAFVERVOLGING TEGEN EEN OUDER VAN DE 
MINDERJARIGE - WETTIGHEID

1º,  2°  en  3°  Artikel  55,  derde  lid,  Jeugdbeschermingswet  bepaalt  dat  de  stukken  die  
betrekking hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij  
leeft,  niet  aan  hem  noch  aan  de  burgerlijke  partij  mogen  worden  medegedeeld;  de 
algemene  opzet  van  die  bepaling  houdt  in  dat  die  onderzoeken  uitsluitend  kunnen  
gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn uitgevoerd, zodat het uitgesloten is dat 
een  ouder  van de minderjarige  die  stukken  als  verweer  kan aanwenden tijdens  een 
strafvervolging tegen hem of haar1. 

(B. T. M.)

ARREST

(AR P.09.0308.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 21 januari 2009. 
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 12 mei 1999, AR P.99.0036.F, AC, 1999, nr. 280; Cass., 19 okt. 2005, AR P.05.0807.F, AC, 
2005, nr. 519, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH; Cass., 19 okt. 2005, AR P.05.1287.F, AC, 2005, 
nr. 526, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH; Cass., 4 maart 2008, AR P.07.1541.N,  AC, 2008, nr. 
151. 
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste en tweede middel
1. De middelen voeren schending aan van de artikelen 50 en 55 Jeugdbescher-

mingswet, alsmede miskenning van het recht van verdediging: de appelrechters 
hebben onterecht geweigerd kennis te nemen van het maatschappelijk onderzoek 
dat de eiseres heeft neergelegd en eveneens onterecht geweigerd het verweer dat 
de eiseres op basis van dit maatschappelijk onderzoek heeft gevoerd, te onder-
zoeken.

2. Artikel 55, derde lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de stukken die be-
trekking hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het  milieu 
waarin hij leeft, niet aan hem noch aan de burgerlijke partij mogen meegedeeld 
worden.

De algemene opzet van die bepaling houdt in dat die onderzoeken uitsluitend 
kunnen aangewend worden voor het doel waarvoor ze zijn uitgevoerd. Het is uit-
gesloten dat de ouder van de minderjarige die stukken als verweer kan aanwen-
den tijdens een strafvervolging tegen hem of haar.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

30 juni 2009 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
G. Moerdijk, Antwerpen.

Nr. 452

2° KAMER - 30 juni 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - PROCUREUR DES KONINGS 
- VORDERING TOT HET STELLEN VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING WAARVOOR ALLEEN DE 
ONDERZOEKSRECHTER BEVOEGD IS - ONDERZOEKSRECHTER DIE ONMIDDELLIJK BESLIST HET GEHELE 
ONDERZOEK ZELF VOOR TE ZETTEN - SAISINE - REGELMATIGHEID

2º ONDERZOEKSRECHTER - OPSPORINGSONDERZOEK - PROCUREUR DES KONINGS - 
VORDERING TOT HET STELLEN VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING WAARVOOR ALLEEN DE 
ONDERZOEKSRECHTER BEVOEGD IS - ONDERZOEKSRECHTER DIE ONMIDDELLIJK BESLIST HET GEHELE 
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ONDERZOEK ZELF VOOR TE ZETTEN - SAISINE - REGELMATIGHEID

1º en 2°  Eens het openbaar ministerie met toepassing van artikel 28septies Wetboek van 
Strafvordering,  dat  bepaalt  dat  de  procureur  des  Konings  de  onderzoeksrechter  kan  
vorderen  een  onderzoekshandeling  te  stellen  waarvoor  alleen  de  onderzoeksrechter  
bevoegd is en dat de onderzoeksrechter,  na uitvoering van die onderzoekshandeling,  
beslist of hij het dossier terugzendt aan de procureur des Konings, dan wel of hij het  
gehele onderzoek voortzet, de onderzoeksrechter vordert een onderzoekshandeling te  
stellen,  is  de  zaak  bij  de  onderzoeksrechter  aanhangig;  de  omstandigheid  dat  de 
onderzoeksrechter beslist het onderzoek zelf voort te zetten alvorens de hem gevorderde 
onderzoekshandeling  te  stellen,  heeft  geen  invloed  op  de  regelmatigheid  van  zijn  
saisine1.

(R.)

ARREST

(AR P.09.0986.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 28septies Wetboek van Strafvor-

dering: het arrest oordeelt ten onrechte dat geen enkele wettelijke bepaling voor-
ziet in de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering wanneer de onderzoeks-
rechter vooraleer de door de procureur des Konings gevorderde onderzoekshan-
deling uit te voeren, beslist het gehele onderzoek zelf voort te zetten; de vermel-
de wetsbepaling voorziet enkel in die mogelijkheid nadat de onderzoeksrechter 
de gevorderde onderzoekshandeling heeft gesteld; indien de onderzoeksrechter 
die beslissing neemt alvorens de onderzoekshandeling te stellen, is de zaak bij 
hem onregelmatig aanhangig gemaakt. 

2. Artikel 28septies Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de procureur des 
Konings de onderzoeksrechter kan vorderen een onderzoekshandeling te stellen 
waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is en dat de onderzoeksrechter, 
na uitvoering van die onderzoekshandeling, beslist of hij het dossier terug ver-
wijst naar de procureur des Konings, dan wel of hij het gehele onderzoek voort-
zet. 

3.  Eens het  openbaar  ministerie  met  toepassing van artikel  28septies  voor-
noemd de onderzoeksrechter vordert een onderzoekshandeling te stellen, is de 
zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig. De omstandigheid dat de onderzoeks-

1 Zie  Cass.,  26  feb.  2008,  AR  P.07.1793.N,  AC,  2008,  nr.  133  met  noot  M.T.;  BOSLY H.-D., 
VANDERMEERSCH D, BEERNAERT M.-A., Droit de la procédure pénale, 5° éd., 2008, p. 637 en 682. 



Nr. 452 - 30.6.09 HOF VAN CASSATIE 1871 

rechter beslist het onderzoek zelf te voeren alvorens de hem gevorderde onder-
zoekshandeling te stellen, heeft geen invloed op de regelmatigheid van zijn saisi-
ne. 

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

30 juni 2009 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. S. Claeys, Brussel en M. Van Nooten, Brussel.

Nr. 453

VAKANTIEKAMER - 14 juli 2009

1º UITLEVERING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ADVIES AAN REGERING - 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ADVIES AAN 
REGERING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - UITLEVERING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ADVIES AAN REGERING

1º, 2° en 3°  Het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering, inzake  
uitlevering, is alleen maar raadgevend en is geen beslissing waartegen cassatieberoep  
mogelijk is1.

(G.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0995.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het gunstig advies van het hof van beroep 

te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 juni 2009, inzake de uitle-
vering van de eiser.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 5 okt. 2005, AR P.05.1265.F, AC, 2005, nr. 484, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH. 
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering, in het 

kader van de uitleveringsprocedure, kan niet tot cassatie leiden.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

14 juli 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, 
advocaat-generaal.

Nr. 454

VAKANTIEKAMER - 14 juli 2009

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - OVERLEVERING ONDER 
VOORWAARDE - WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 8 - AARD

2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - OVERHANDIGING VAN HET 
ORIGINEEL OF EEN AFSCHRIFT VAN HET BEVEL AAN DE BETROKKENE - OPDRACHT VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER

3º ONDERZOEKSRECHTER - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
OVERHANDIGING VAN HET ORIGINEEL OF EEN AFSCHRIFT VAN HET BEVEL AAN DE BETROKKENE - 
OPDRACHT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER

4º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - ONDERZOEKSRECHTER - 
VRIJLATING ONDER VOORWAARDEN VAN DE PERSOON TEGEN WIE EEN EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL IS UITGEVAARDIGD - MACHTIGING OM KENNIS TE NEMEN VAN DE STUKKEN 
WAAROVER DE ONDERZOEKSRECHTER BESCHIKT

5º ONDERZOEKSRECHTER - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
OPDRACHT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - VRIJLATING ONDER VOORWAARDEN VAN DE PERSOON 
TEGEN WIE EEN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL IS UITGEVAARDIGD - MACHTIGING OM KENNIS TE 
NEMEN VAN DE STUKKEN WAAROVER DE ONDERZOEKSRECHTER BESCHIKT

6º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - PERSOON TEGEN WIE EEN 
AANHOUDINGSBEVEL IS UITGEVAARDIGD - VERHOOR DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEEN INZAGE 
VAN HET DOSSIER - GEVOLG

7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - PERSOON TEGEN WIE EEN AANHOUDINGSBEVEL IS UITGEVAARDIGD - 
VERHOOR DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEEN INZAGE VAN HET DOSSIER - GEVOLG

8º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - PERSOON TEGEN WIE EEN 
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AANHOUDINGSBEVEL IS UITGEVAARDIGD - VERHOOR DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS - GEEN 
INZAGE VAN HET DOSSIER - GEVOLG

9º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - PERSOON TEGEN WIE EEN AANHOUDINGSBEVEL IS UITGEVAARDIGD - 
VERHOOR DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS - GEEN INZAGE VAN HET DOSSIER - GEVOLG

10º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - TOEPASSING

11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING

12º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
E.V.R.M. - ARTIKEL 6 - TOEPASSING

13º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - TERM UIT EEN BEPALING VAN EEN KADERBESLUIT - VRAAG OVER DE 
DRAAGWIJDTE VAN DIE TERM - BESTREDEN ARREST PAST DE BETWISTE BEPALING NIET TOE - 
GEVOLG

14º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - TERM UIT EEN BEPALING VAN EEN KADERBESLUIT - VRAAG OVER 
DE DRAAGWIJDTE VAN DIE TERM - BESTREDEN ARREST PAST DE BETWISTE BEPALING NIET TOE - 
GEVOLG

15º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VRAAG OVER DE 
GRONDWETTIGHEID VAN EEN WETTELIJKE BEPALING - BESTREDEN ARREST IS NIET GEGROND OP DE 
BETWISTE BEPALING - GEVOLG

16º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG OVER DE GRONDWETTIGHEID 
VAN EEN WETTELIJKE BEPALING - BESTREDEN ARREST IS NIET GEGROND OP DE BETWISTE BEPALING 
- GEVOLG

1º Artikel 8, Wet Europees Aanhoudingsbevel, dat bepaalt dat indien de persoon op wie het  
Europees aanhoudingsbevel met het oog op de instelling van vervolging betrekking heeft,  
Belg  is  of  in  België  verblijft,  de  overlevering  afhankelijk  kan worden  gesteld  van de  
voorwaarde  dat  de  persoon,  na  te  zijn  berecht,  naar  België  wordt  teruggezonden 
teneinde aldaar de straf of de veiligheidsmaatregel te ondergaan die tegen hem in de  
uitvaardigende Staat is uitgesproken, is bij wet gewoon als mogelijkheid bepaald. (Art. 8, 
Wet 19 dec. 2003)

2º en 3° De Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt niet dat het origineel of een afschrift  
van dat bevel aan de betrokkene moet worden overhandigd; de onderzoeksrechter moet  
deze wel in kennis stellen van het bestaan en de inhoud ervan, binnen vierentwintig uur  
na de effectieve vrijheidsbeneming. (Art. 11, §1, Wet 19 dec. 2003)

4º en 5° Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksrechter om, wanneer hij  
de  vrijlating  onder  voorwaarden  beveelt  van  een  persoon  tegen  wie  een  Europees 
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd en die hij vooraf heeft gehoord, nadat hij hem binnen  
vierentwintig uur na zijn effectieve vrijheidsbeneming alle bij artikel 11, §1, van de Wet 
Europees Aanhoudingsbevel, bepaalde inlichtingen heeft verschaft, die persoon toe te  
staan kennis  te nemen van de stukken waarover hij  beschikt  vooraleer  hij  dergelijke  
beslissing neemt. (Art. 11, §1, 2 en 4, Wet 19 dec. 2003)

6º en 7° Uit het feit alleen dat de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is  
uitgevaardigd,  met toepassing van artikel  11, Wet Europees Aanhoudingsbevel,  geen 
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inzage  krijgt  van  het  dossier  bij  zijn  verhoor  door  de  onderzoeksrechter,  kan  geen 
onherroepelijke miskenning van zijn recht van verdediging worden afgeleid, vermits hij op 
dat ogenblik alle voor zijn verweer gunstige gegevens kan aanvoeren en de voormelde  
inzage  verplicht  is  wanneer  het  onderzoeksgerecht  later  uitspraak  doet  over  de  
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. (Art. 11, Wet 19 dec. 2003)

8º en 9° Uit het feit alleen dat de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd, met  toepassing van artikel  13, Wet Europees Aanhoudingsbevel,  geen 
inzage  krijgt  van  het  dossier  wanneer  hij,  bijgestaan  door  zijn  raadsman,  door  de  
procureur des Konings wordt gehoord,  kan geen onherroepelijke miskenning van zijn  
recht van verdediging worden afgeleid. (Art. 13, Wet 19 dec. 2003)

10º,  11°  en  12°  Artikel  6 E.V.R.M.  is  niet  toepasselijk  op de  onderzoeksgerechten die  
uitspraak moeten doen over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel,  
vermits  zij  op  dat  ogenblik  geen  uitspraak  doen  over  de  gegrondheid  van  een 
telastlegging in strafzaken1. (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens)

13º en 14° Er is geen grond om het Hof van Justitie E.G. een vraag te stellen over de 
draagwijdte van een term in een artikel van een kaderbesluit,  wanneer het bestreden  
arrest deze bepaling niet toepast. (Art. 35, Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese 
Unie)

15° en 16º  Er is geen grond om het  Grondwettelijk  Hof een vraag te stellen over een 
wettelijke  bepaling,  wanneer  het  bestreden  arrest  niet  op  deze  betwiste  bepaling  is 
gegrond2. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1074.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen arrest nummer 2836 van het hof van beroep 

te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het arrest beveelt de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, na 

beslist te hebben geen toepassing te maken van de mogelijkheid die bij artikel 8 
van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, is 
bepaald.

Naar luid van deze bepaling kan, indien de persoon op wie het Europees aan-
houdingsbevel  met  het  oog op de  instelling van vervolging betrekking heeft, 
Belg is of in België verblijft, de overlevering afhankelijk worden gesteld van de 

1 Cass., 25 jan. 2005, AR P.05.0065.N, AC, 2005, nr. 51; Cass., 21 feb. 2006, AR P.06.0243.N, AC, 
2006, nr. 103; Cass., 1 maart 2006, AR P.06.0280.F, AC., nr. 116.
2 Cass., 30 okt. 2002, AR P.02.0748.F, AC, 2002, nr. 573; zie Cass., 26 juni 2007, AR P.07.0402.N, 
AC, 2007, nr. 358
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voorwaarde dat de persoon, na te zijn berecht, naar België wordt teruggezonden 
teneinde aldaar de straf of de veiligheidsmaatregel te ondergaan die tegen hem in 
de uitvaardigende Staat is uitgesproken.

Het middel verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij het begrip ver-
blijfplaats miskent.

Het arrest beslist dat er geen grond is om de overlevering van de eiser afhanke-
lijk te stellen van de voorwaarde die in het voormelde artikel 8 is bepaald, omdat 
"niet blijkt dat de band die de betrokkene met België heeft, hechter is dan die 
met zijn land van oorsprong". Aldus weigert het dat artikel toe te passen, niet op 
grond van het feit dat de eiser niet in België verblijft, maar omdat de kamer van 
inbeschuldigingstelling geoordeeld heeft dat de voorwaarde voor de tenuitvoer-
legging van de straf in België, die bij wet gewoon als mogelijkheid is bepaald, te 
dezen inopportuun zou zijn.

Het middel dat voortvloeit uit een onjuiste interpretatie van het arrest, mist fei-
telijke grondslag.

Tweede middel
Het middel voert eerst aan dat het recht van verdediging is miskend, op grond 

dat, volgens de eiser, de persoon die in het kader van een Europees aanhoudings-
bevel wordt gezocht alsook zijn raadsman, vanaf de aanhouding, inzage moeten 
krijgen van het strafdossier.

De wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel be-
paalt niet dat het origineel of een afschrift van dat bevel aan de betrokkene moet 
worden overhandigd, maar wel dat de onderzoeksrechter hem in kennis stelt van 
het bestaan en de inhoud ervan binnen vierentwintig uur na de effectieve vrij-
heidsbeneming. De eiser werd aldus op 21 maart 2009 door de onderzoeksrech-
ter gehoord, die hem de bij artikel 11, §1, van de voormelde wet bepaalde inlich-
tingen heeft verschaft en zijn vrijlating onder voorwaarden heeft bevolen, met 
toepassing van paragraaf 4 van datzelfde artikel. Geen enkele wettelijke bepaling 
legt overigens de betrokken magistraat op om de persoon tegen wie het Europees 
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, toe te staan kennis te nemen van de stukken 
waarover hij beschikt vooraleer hij dergelijke beslissing neemt.

Toen de eiser op 25 maart 2009 door de procureur des Konings werd gehoord, 
heeft hij via zijn advocaat verklaard dat hij geen enkele vraag zou beantwoorden 
omdat hij geen inzage van het dossier van de rechtspleging had gekregen. De ei-
ser heeft bijgevolg niet met zijn overlevering ingestemd, zoals hem bij artikel 13 
van de voormelde wet is toegestaan.

Uit het feit alleen dat de gezochte persoon, met toepassing van artikel 11 van 
de wet, geen inzage krijgt van het dossier bij zijn verhoor door de onderzoeks-
rechter,  kan geen onherroepelijke  miskenning van  zijn  recht  van verdediging 
worden afgeleid, vermits hij op dat ogenblik alle voor zijn verweer gunstige ge-
gevens heeft kunnen aanvoeren en de voormelde inzage verplicht is wanneer het 
onderzoeksgerecht later uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Euro-
pees aanhoudingsbevel.

Idem wanneer deze persoon, in het bijzijn van zijn advocaat, met toepassing 
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van artikel 13 door de procureur des Konings wordt verhoord, vermits hij dan, 
zoals te dezen, vrijelijk kan beslissen om niet met zijn overlevering in te stem-
men.

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de wet, doet de raad-
kamer binnen vijftien dagen na de aanhouding, uitspraak over de tenuitvoerleg-
ging van het  Europees aanhoudingsbevel,  aangezien de betrokken persoon en 
zijn advocaat de mogelijkheid hebben gehad om het dossier te raadplegen binnen 
de termijnen en volgens de voorwaarden die in artikel 16, §2, zijn bepaald. De 
eiser heeft vóór zijn verschijning voor de raadkamer en, vervolgens, met toepas-
sing van artikel 17, §3, vóór zijn verschijning voor de kamer van inbeschuldi-
gingstelling, van dat recht gebruik kunnen maken.

Daaruit volgt dat, zelfs als de eiser geen afschrift van het Europees aanhou-
dingsbevel heeft gekregen op het ogenblik van zijn aanhouding, noch bij zijn on-
dervraging door de onderzoeksrechter of zijn verhoor door de procureur des Ko-
nings, zijn recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten werd geëerbie-
digd, inzonderheid voor de kamer van inbeschuldigingstelling die het bestreden 
arrest heeft gewezen, vermits hij op de rechtszitting, met volle kennis van zaken, 
alle gegevens heeft kunnen tegenspreken die hem door het openbaar ministerie 
werden tegengeworpen.

Het middel kan op dat punt niet worden aangenomen
Het middel voert vervolgens een schending aan van artikel 6 van het Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, op 
grond van het feit dat de eiser niet vanaf zijn aanhouding een beroep heeft kun-
nen doen op zijn advocaat, waardoor zijn recht op een eerlijke behandeling van 
de zaak was miskend.

Het voormelde artikel 6 is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uit-
spraak moeten doen over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbe-
vel, vermits zij op dat ogenblik geen uitspraak doen over de gegrondheid van een 
telastlegging in strafzaken.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Voor het overige vraagt de eiser dat het Hof twee prejudiciële vragen zou stel-

len.
Enerzijds is er geen grond om het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-

schappen een vraag te stellen over de draagwijdte van de term "instemming" in 
artikel 13 van het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Eu-
ropees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten, 
vermits het bestreden arrest deze bepaling niet toepast.

Anderzijds is er geen grond om het Grondwettelijk Hof een vraag te stellen 
over artikel 13 van de wet van 19 december 2003, vermits de eiser vrij ervoor 
gekozen heeft om niet met zijn overlevering in te stemmen, zodat de beslissing 
om de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel te bevelen niet op 
deze bepaling gegrond kan zijn.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
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in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

14 juli 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. F. Miszewski, Brussel.

Nr. 455

VAKANTIEKAMER - 14 juli 2009

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN - WETTIGHEID - REGELMATIGHEID

2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - AFLEVERING MET HET OOG OP DE 
TENUITVOERLEGGING VAN EEN STRAF - VEROORDELING BIJ VERSTEK - VOORWAARDE DAT DE 
UITVAARDIGENDE AUTORITEIT TOEREIKENDE WAARBORGEN VERSTREKT - AARD - GEVOLG

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL AFGELEVERD MET HET OOG OP DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN 
STRAF - VEROORDELING BIJ VERSTEK - VOORWAARDE DAT DE UITVAARDIGENDE AUTORITEIT 
TOEREIKENDE WAARBORGEN VERSTREKT - AARD - GEVOLG

1º  De  rechter  die  uitspraak  doet  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees 
aanhoudingsbevel heeft niet te oordelen over de wettigheid en regelmatigheid van dit  
bevel  en kan enkel  nagaan of  de voorwaarden van de tenuitvoerlegging  zijn  vervuld  
overeenkomstig  de  artikelen  4  tot  8  Wet  Europees  Aanhoudingsbevel;  ingeval  van 
tenuitvoerlegging worden de wettigheid en de regelmatigheid ervan beoordeeld door de  
uitvaardigende  rechterlijke  autoriteit  aan  dewelke  de  gezochte  persoon  wordt 
overgeleverd1. (Artt. 2, §4 en 4 tot 8, Wet 19 dec. 2003)

2º  en  3°  De  voorwaarde  dat  de  uitvaardigende  rechterlijke  autoriteit  toereikende 
waarborgen  verstrekt  om de  bij  verstek  veroordeelde  persoon  op  wie  het  Europees  
aanhoudingsbevel  betrekking  heeft,  ervan te  verzekeren dat  hij  in  de  uitvaardigende  
Staat een nieuwe vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezigheid wordt berecht, is  
facultatief en de onderzoeksgerechten zijn niet verplicht deze voorwaarde te stellen2. (Art. 
7, al. 1, Wet 19 dec. 2003)

(M.)

ARREST

(AR P.09.1041.N)

1 Zie: Cass., 25 jan. 2005, AR P.05.0065.N, AC, 2005, nr. 51; Cass., 21 sept. 2005, AR P.05.1270, 
AC, 2005, nr. 450; Zie: Cass., 21 aug. 2007, AR P.07.1268.N, AC, 2007, nr. 376 en Cass., 17 juni 
2008, AR P.08.0914.N, AC, 2008, nr. 378.
2 Zie; Cass., 8 dec. 2004, AR P.04.1540.F, AC, 2004, nr. 601; Cass., 2 aug. 2006, AR P.06.1128.F, 
AC, 2006, nr. 378
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 2, §3, en §4, 3°, en 3 

Wet Europees Aanhoudingsbevel: er bestaat geen zekerheid over de rechterlijke 
autoriteit die bevoegd is om eisers overlevering te vragen, noch over de beslis-
sing die aan het Europees aanhoudingsbevel ten grondslag ligt.

2. De rechter die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees 
aanhoudingsbevel, heeft niet te oordelen over de wettigheid en regelmatigheid 
van dit bevel. Hij kan enkel nagaan of de voorwaarden van de tenuitvoerlegging 
ervan zijn vervuld overeenkomstig de artikelen 4 tot 8 Wet Europees Aanhou-
dingsbevel.

De wettigheid en regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel worden, 
ingeval van tenuitvoerlegging ervan, beoordeeld door de uitvaardigende rechter-
lijke autoriteit aan dewelke de gezochte persoon wordt overgeleverd.

3. Het onderdeel dat in werkelijkheid de wettigheid en regelmatigheid van het 
Europees aanhoudingsbevel aanvecht, kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien 
niet ontvankelijk.

(...)
Tweede middel 
Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 4, 5°, en 7 Wet Euro-

pees Aanhoudingsbevel:  aangezien de Roemeense strafprocedure het  recht  op 
verzet niet daadwerkelijk garandeert, doet de tenuitvoerlegging van het Europees 
aanhoudingsbevel afbreuk aan eisers fundamentele rechten en moet zijn overle-
vering worden geweigerd.

7.  De  voorwaarde  dat  de  uitvaardigende  rechterlijke  autoriteit  toereikende 
waarborgen verstrekt om de bij verstek veroordeelde persoon op wie het Euro-
pees aanhoudingsbevel betrekking heeft, ervan te verzekeren dat hij in de uit-
vaardigende Staat een nieuwe vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezig-
heid wordt berecht, is facultatief en niet verplicht. De onderzoeksgerechten zijn 
aldus niet verplicht deze voorwaarde te stellen.

In zoverre het onderdeel op een andere rechtsopvatting berust, faalt het naar 
recht.

8. Voor het overige komt het onderdeel geheel op tegen de onaantastbare be-
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oordeling van de feiten door de rechter of vraagt het een onderzoek van feiten, 
waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

14 juli 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Monville, Brussel.

Nr. 456

VAKANTIEKAMER - 14 juli 2009

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - WERKING IN DE TIJD - GRONDSLAG VAN HET 
VERZOEK OM OVERLEVERING - VONNIS DAT VEROORDEELT TOT EEN VRIJHEIDSBENEMENDE STRAF - 
VONNIS DAT VEROORDEELT TOT EEN VRIJHEIDSBENEMENDE STRAF - VONNIS GEWEZEN VÓÓR 1 
JANUARI 2004 - GEVOLG

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
GRONDSLAG VAN HET VERZOEK OM OVERLEVERING - VONNIS DAT VEROORDEELT TOT EEN 
VRIJHEIDSBENEMENDE STRAF - VONNIS GEWEZEN VÓÓR 1 JANUARI 2004 - GEVOLG

3º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - BETROKKEN 
PERSOON VAN BELGISCHE NATIONALITEIT - ARTIKEL 5.1, BENELUX-VERDRAG AANGAANDE DE 
UITLEVERING EN DE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - TOEPASSELIJKHEID - BERUSTING IN VONNIS DAT 
AAN HET AANHOUDINGSBEVEL TEN GRONDSLAG LIGT OP EEN OGENBLIK DAT HET BENELUX-VERDRAG 
VAN TOEPASSING IS

4º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - BENELUX-VERDRAG AANGAANDE DE 
UITLEVERING EN DE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - ARTIKEL 5.1 - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - BETROKKEN PERSOON VAN BELGISCHE NATIONALITEIT – 
TOEPASSELIJKHEID - BERUSTING IN VONNIS DAT AAN HET AANHOUDINGSBEVEL TEN GRONDSLAG LIGT 
OP EEN OGENBLIK DAT HET BENELUX-VERDRAG VAN TOEPASSING IS

1º en 2° Behoudens de toepassing van artikel 44, §1, tweede en derde lid, of §§2 en §3  
van  de  Wet  Europees  Aanhoudingsbevel,  dienen  de  verzoeken  om  overlevering  
ontvangen na 1 januari 2004 uitsluitend te worden beoordeeld volgens die wet,  zelfs  
indien  het  aan  een  verzoek  ten  grondslag  liggende  vonnis  dat  tot  een  
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vrijheidsbenemende straf veroordeelt, vóór 1 januari 2004 is gewezen1.  (Art. 44, Wet 19 
dec. 2003)

3º  en  4°  Artikel  5.1  Benelux-verdrag  aangaande  de  uitlevering  en  de  rechtshulp  in  
strafzaken, luidens hetwelk de verdragsluitende partijen hun onderdanen niet uitleveren,  
is niet toepasselijk op een door Nederland uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel dat  
onder de bepalingen valt van de Wet Europees Aanhoudingsbevel; de omstandigheid dat 
werd  berust  in  het  vonnis  dat  aan  een  door  Nederland  uitgevaardigd  Europees  
aanhoudingsbevel ten grondslag ligt, op een ogenblik waarop artikel 5.1 Benelux-verdrag 
aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken nog van toepassing was, doet  
daaraan niet af2. 

(V.)

ARREST

(AR P.09.1075.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 juni 2009. 
De eiseres voert in een bij de cassatieakte neergelegd geschrift dat aan dit ar-

rest is gehecht, twee middelen aan. 
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 2 Strafwetboek: niettegenstaan-

de het Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd op 15 september 2008, 
kan de eiseres niet in toepassing van de Wet Europees Aanhoudingsbevel aan 
Nederland worden overgeleverd voor de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf, 
aangezien de veroordeling in Nederland dateert van 2 juli 2003 en zij in het von-
nis heeft berust omdat, krachtens het op dat ogenblik toepasselijke uitleverings-
recht, België de eigen onderdanen niet aan het buitenland uitleverde.

2. De Wet Europees Aanhoudingsbevel is geen strafwet zoals bedoeld in arti-
kel 2 Strafwetboek maar een wet op de rechtspleging die, krachtens artikel 3 Ge-
rechtelijk Wetboek, onmiddellijk van toepassing is, behoudens de bij die wet be-
paalde uitzonderingen. 

3. Artikel 44, §1, eerste lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt: "Deze 
wet is van toepassing op de aanhouding en overlevering van een gezochte per-
soon op grond van een Europees aanhoudingsbevel tussen België en de andere 
Lid-Staten van de Europese Unie vanaf 1 januari 2004. De verzoeken om overle-
vering van vroegere datum worden verder geregeld door de instrumenten die in-
zake uitlevering reeds bestaan."

Uit die bepaling volgt dat, behoudens indien artikel 44, §1, tweede en derde 

1 Zie: Cass., 13 april 2004, AR P.04.0513.N, AC, 2004, nr. 195.
2 Zie: Cass., 24 aug. 2004, AR P.04.1211.N, AC, 2004, nr. 374. 
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lid, of artikel 44, §2 en §3, van deze wet moet worden toegepast, wat hier niet 
het geval blijkt te zijn, de verzoeken ontvangen na 1 januari 2004 uitsluitend die-
nen te worden beoordeeld volgens de Wet Europees Aanhoudingsbevel, zelfs in-
dien het aan een verzoek ten grondslag liggende vonnis dat tot een vrijheidsbene-
mende straf veroordeelt, vóór 1 januari 2004 is gewezen.

4. Artikel 5.1 Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in 
strafzaken, luidens hetwelke de verdragsluitende partijen hun onderdanen niet 
uitleveren, is niet  toepasselijk op een door Nederland uitgevaardigd Europees 
aanhoudingsbevel dat onder de bepalingen valt van de Wet Europees Aanhou-
dingsbevel.

De omstandigheid dat werd berust in het vonnis dat aan een door Nederland 
uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel  ten grondslag ligt,  op een ogenblik 
waarop artikel 5.1 Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in 
strafzaken nog van toepassing was, doet daaraan niet af. Berusten in een vonnis 
dat tot een vrijheidsbenemende straf veroordeelt, is immers geen proceshande-
ling die is gesteld in toepassing van het voormelde verdrag. 

Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

14 juli 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. F. Carsau, Antwerpen.

Nr. 457

VAKANTIEKAMER - 14 juli 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSELIJKHEID

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
BEVOEGDHEID VAN DE WETGEVER

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - TERMIJN WAARBINNEN HET DOSSIER TER BESCHIKKING WORDT GEHOUDEN VAN DE 
VERDACHTE EN ZIJN RAADSMAN - ONMOGELIJKHEID TOT HET NEMEN VAN INZAGE IN HET GEHELE 
DOSSIER - ONMOGELIJKHEID TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN KOPIE VAN HET DOSSIER - GEVOLG
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4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - TERMIJN WAARBINNEN HET DOSSIER 
TER BESCHIKKING WORDT GEHOUDEN VAN DE VERDACHTE EN ZIJN RAADSMAN - ONMOGELIJKHEID 
TOT HET NEMEN VAN INZAGE IN HET GEHELE DOSSIER - ONMOGELIJKHEID TOT HET VERKRIJGEN VAN 
EEN KOPIE VAN HET DOSSIER - GEVOLG

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — INZAGE VAN HET DOSSIER - TERMIJN 
WAARBINNEN HET DOSSIER TER BESCHIKKING WORDT GEHOUDEN VAN DE VERDACHTE EN ZIJN 
RAADSMAN - ONMOGELIJKHEID TOT HET NEMEN VAN INZAGE IN HET GEHELE DOSSIER - GEVOLG

6º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET 
DOSSIER AAN DE VERDACHTE EN ZIJN RAADSMAN - STUKKEN DIE HET DOSSIER MOET BEVATTEN

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET 
DOSSIER AAN DE VERDACHTE EN ZIJN RAADSMAN - SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER - STUKKEN 
VAN HET PROACTIEF ONDERZOEK

8º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK - 
NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING - GELDIGHEID - VOORWAARDE

1º Artikel 6 EVRM heeft in beginsel enkel betrekking op de uitoefening van het recht van  
verdediging  voor  de  vonnisgerechten  en  niet  op  de  rechtspleging  inzake  voorlopige 
hechtenis1. (Art. 6.3, Verdrag Rechten van de Mens)

2º Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, ontneemt de wetgever niet  
het  recht  om  de  uitoefening  van  het  recht  van  verdediging  in  een  welbepaalde  
aangelegenheid,  zoals  inzake  voorlopige  hechtenis,  aan  een  bijzondere  regeling  te 
onderwerpen2. 

3º, 4° en 5° De omstandigheid alleen dat de raadsman van de verdachte, met het oog op  
de rechtszitting van het onderzoeksgerecht waarop uitspraak moet worden gedaan over  
de handhaving van het bevel tot aanhouding, wegens de duur van de wettelijke termijn 
waarbinnen het dossier te beschikking wordt gehouden, en wegens de onmogelijkheid tot  
het verkrijgen van een kopie van het dossier, in de materiële onmogelijkheid verkeerde  
inzage te nemen van het gehele dossier en van de inhoud van de overtuigingsstukken,  
belet niet dat de verdachte zich kan verdedigen3. 

6º Het dossier dat ter beschikking van de verdachte en zijn raadsman wordt gesteld met 
het oog op de rechtszitting van het onderzoeksgerecht waarop uitspraak moet worden 
gedaan  over  de  handhaving  van  het  bevel  tot  aanhouding,  moet  enkel  de  stukken 
bevatten die verband houden met die handhaving en waarover de onderzoeksrechter  
beschikt4. 

7º Het dossier dat overeenkomstig artikel 21, §3, Voorlopige Hechteniswet ter beschikking  
van de verdachte en zijn raadsman wordt gesteld, moet niet de stukken bevatten van het  
proactief onderzoek dat is voorafgegaan aan het aanvankelijk proces-verbaal op grond 
waarvan  het  openbaar  ministerie  de  vordering  tot  het  instellen  van  een  gerechtelijk  
onderzoek heeft genomen.  (Art. 28bis, § 2, Sv.; Art. 21, §3, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990)

8º De eventuele nietigheid van het bevel tot aanhouding bij verstek dat tegen de verdachte  

1 Zie:  Cass.,  14  mei  2003,  AR  P.03.0672.F,  AC,  2003,  nr.  295  en  Cass.,  28  dec.  2004,  AR 
P.04.1647.F,  AC, 2004, nr. 628; Zie ook: R., DECLERCQ,  Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 
Mechelen, 2007, nr. 1032. 
2 Cass., 6 jan. 1988, AR 6375, AC, 1987-1988, nr. 274; Zie: Cass., 7 juni 2006, Ar P.06.0795.F, AC, 
2006, nr. 316. 
3 Zie: Cass., 6 jan. 1988, AR 6375, AC, 1987-1988, nr. 274. 
4 Cass., 29 nov. 1989, AR 7875,  AC, 1989-1990, nr. 204; Zie: Cass., 20 juni 1990, Ar 8363,  AC, 
1989-1990, nr. 613. 
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is uitgevaardigd of het gebrek aan betekening ervan, beletten niet dat wegens dezelfde  
feiten een nieuw aanhoudingsbevel geldig kan worden uitgevaardigd binnen de termijn 
van vierentwintig uren te rekenen van de effectieve vrijheidsbeneming5. 

(V.)

ARREST

(AR P.09.1076.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM: door de omvang van 

het dossier en de onmogelijkheid om een kopie ervan te verkrijgen, is het voor de 
eiser onmogelijk om zijn verdediging voor te bereiden zodat zijn recht van ver-
dediging is miskend.

5. Artikel 6 EVRM heeft in beginsel enkel betrekking op de uitoefening van 
het recht van verdediging voor de vonnisgerechten en niet op de rechtspleging 
inzake voorlopige hechtenis.

In zoverre faalt het middel naar recht.
6. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, ontneemt de 

wetgever niet het recht om de uitoefening van het recht van verdediging in een 
welbepaalde aangelegenheid, zoals inzake voorlopige hechtenis, aan een bijzon-
dere regeling te onderwerpen.

Ten einde de verdachte de gelegenheid te geven zijn recht van verdediging uit 
te oefenen voor de onderzoeksgerechten die geroepen zijn om uitspraak te doen 
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, heeft de wetgever bepaald dat 
het dossier ter beschikking wordt gehouden van de verdachte en van zijn raads-
man gedurende de laatste werkdag voor de verschijning voor de raadkamer en, 
indien de voorafgaande dag geen werkdag is, opnieuw gedurende de voormiddag 
van de dag van verschijning.

7. De omstandigheid alleen dat de raadsman van de verdachte, wegens de duur 
van die termijn en de onmogelijkheid tot het verkrijgen van een kopie van het 
dossier, in de materiële onmogelijkheid verkeerde inzage te nemen van het gehe-
le dossier en van de inhoud van de overtuigingsstukken, belet niet dat de ver-

5 Zie  Cass.,  17  maart  1993,  Ar  P.93.0381.F,  AC,  1993,  nr.  150  en  Cass.,  26  mei  2004,  AR 
P.04.0772.F, AC, 2004, nr. 286. 
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dachte zich kan verdedigen..
Het arrest stelt bovendien vast: "Vastgesteld wordt dat [de eiser] niet alleen ge-

durende de wettelijk voorziene termijn van artikel 21 Voorlopige Hechteniswet 
inzage heeft gehad van het strafdossier. Bovendien bekwam hij voor de raadka-
mer uitstel zodat hij verder het strafdossier kon instuderen. Voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling werd door de voorzitter aangeboden om de zaak op een 
latere datum te behandelen ten einde aan [de eiser] bijkomende tijd tot inzage 
van het strafdossier te bieden. [De eiser] is uitdrukkelijk op dit voorstel niet inge-
gaan."

Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
Derde middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 21 Voorlopige 

Hechteniswet en artikel 28bis, §2, Wetboek van Strafvordering: de toegang tot 
de stukken van het proactief onderzoek wordt aan de eiser ontzegd, terwijl de in-
zage ervan noodzakelijk is om de regelmatigheid van het opstarten van het ge-
rechtelijk onderzoek en de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel te beoorde-
len.

9. Artikel 6 EVRM heeft in beginsel enkel betrekking op de uitoefening van 
het recht van verdediging voor de vonnisgerechten en niet op de rechtspleging 
inzake voorlopige hechtenis.

In zoverre faalt het middel naar recht.
10. Het dossier dat ter beschikking van de verdachte en zijn raadsman wordt 

gesteld met het oog op de rechtszitting van het onderzoeksgerecht waarop uit-
spraak moet worden gedaan over de handhaving van het bevel tot aanhouding, 
moet  enkel  de  stukken  bevatten  die  verband  houden met  die  handhaving  en 
waarover de onderzoeksrechter beschikt.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat het dossier dat overeenkomstig artikel 
21, §3, Voorlopige Hechteniswet ter beschikking van de verdachte en zijn raads-
man wordt gesteld, alle stukken moet bevatten van het proactief onderzoek dat is 
voorafgegaan aan het aanvankelijk proces-verbaal op grond waarvan het open-
baar  ministerie  de  vordering  tot  het  instellen van een  gerechtelijk  onderzoek 
heeft genomen, faalt het naar recht.

11. In zoverre het middel aanvoert dat: 
- de inzage van alle stukken van het proactief onderzoek noodzakelijk is om de 

regelmatigheid van het opstarten van het gerechtelijk onderzoek en de regelma-
tigheid van het aanhoudingsbevel te beoordelen;

- uit het aanvankelijk proces-verbaal blijkt dat het onderzoek reeds voordien 
reactief is geworden, 

vraagt het een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Vierde middel
12. Het middel voert schending aan van artikel 34 Voorlopig Hechteniswet: de 
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eiser werd aangehouden in uitvoering van een aanhoudingsbevel bij verstek van 
7 mei 2009 dat werd uitgevaardigd niettegenstaande de voorwaarden daartoe niet 
vervuld zijn; bovendien werd dit aanhoudingsbevel hem niet betekend binnen de 
24 uren volgend op zijn vrijheidsbeneming; ten onrechte oordeelt het arrest dat 
de eiser niet werd aangehouden op grond van dit aanhoudingsbevel bij verstek.

13. De eventuele nietigheid van het bevel tot aanhouding bij verstek dat tegen 
de verdachte is uitgevaardigd of het gebrek aan betekening ervan, beletten niet 
dat wegens dezelfde feiten een nieuw aanhoudingsbevel geldig kan worden uit-
gevaardigd binnen de termijn van vierentwintig uren te rekenen van de effectieve 
vrijheidsbeneming.

14. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser is 
aangehouden op grond van een autonoom aanhoudingsbevel van 15 juni 2009 
dat aan de eiser is betekend binnen de vierentwintig uren te rekenen van zijn vrij-
heidsbeneming.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

14 juli 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 458

BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - 22 juli 2009

1º RECHTSBIJSTAND - CASSATIEBEROEP - BELASTINGZAKEN - VORMEN - VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - PROVINCIE- EN GEMEENTEBELASTINGEN - TUSSENKOMST VAN 
ADVOCAAT - GEVOLG

2º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - PROVINCIE- EN GEMEENTEBELASTINGEN - 
TUSSENKOMST VAN ADVOCAAT - GEVOLG - RECHTSBIJSTAND

1º  en  2°  Vermits  inzake  de  vestiging  en  invordering  van  de  provincie-  en  
gemeentebelastingen  het  verzoekschrift  houdende  voorziening  in  cassatie  en  het  
antwoord  op  de  voorziening  door  een  advocaat  mogen  worden  ondertekend  en 
dienvolgens voor het instellen van het cassatieberoep in dit geschil de tussenkomst van  
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een  advocaat  bij  het  Hof  van  Cassatie  niet  vereist  is1,  verwerpt  het  Bureau  voor 
rechtsbijstand van het Hof het verzoek tot  rechtsbijstand, in  zoverre het strekt tot  de  
aanwijzing van een advocaat bij het Hof van Cassatie. (Artt. 667, 675, 676, 677 en 682, 
Ger.W.; Artt. 10, 11 en 12, Wet 24 dec. 1996; Art. 378, W.I.B. 1992)

(S.)

ARREST

(AR G.09.0137.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND
De verzoeker heeft met toepassing van de artikelen 664 en volgende van het 

Gerechtelijk Wetboek, een verzoekschrift tot rechtsbijstand ingediend teneinde 
cassatieberoep in te stellen tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen 
van 21 april 2009.

Advocaat-generaal Vandewal heeft advies uitgebracht.
Gehoord mr. Quinten Bruynseraede in zijn uiteenzettingen; 
BEOORDELING 
1. Het onvermogen van de verzoeker is bewezen.
2. Het geschil betreft verschillende aanslagen in de gemeentebelasting van de 

Stad Antwerpen voor de belastingjaren 2005 en 2006.
3. Met toepassing van de artikelen 10,11 en 12 van de wet van 24 december 

1996 betreffende de vestiging en invordering van de provincie- en gemeentebe-
lastingen, en van artikel 378 WIB92, mag het verzoekschrift houdende voorzie-
ning in cassatie en het antwoord op de voorziening door een advocaat worden 
ondertekend. Hieruit volgt dat voor het instellen van het cassatieberoep, in dit 
geschil de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie niet vereist is.

Het verzoek, in zoverre het strekt tot de aanwijzing van een advocaat bij het 
Hof van Cassatie, is bijgevolg niet gegrond.

4. Daarentegen kan de kosteloosheid van de cassatieprocedure worden toege-
kend.

Dictum
Het Bureau,
Kent de kosteloosheid van de cassatieprocedure toe.
Wijst aan als gerechtsdeurwaarder mr. Philippe Schepkens.
Verwerpt het verzoek in zoverre het strekt tot de aanwijzing van een advocaat 

bij het Hof van Cassatie.

22 juli 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Maffei – Gelijklui-
dende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Q. Bruynserae-
de, Antwerpen.

1 Zie Cass., 12 dec. 2008, AR F.07.0035.N,  AC, 2008, nr. 727, met concl. van advocaat-generaal 
THIJS.
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Nr. 459

BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - 22 juli 2009

VREEMDELINGEN - TERUGWIJZING EN UITZETTING - VERBOD - TOEPASSINGSGEBIED - 
ONWETTIG VERBLIJF - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - VRIJHEIDSBEROVENDE 
MAATREGEL

   Behalve wanneer hij de veiligheid van het land ernstig heeft geschaad, betreft het verbod  
op terugwijzing of uitzetting uit het Rijk, van de vreemdeling die niet werd veroordeeld tot  
een gevangenisstraf van vijf jaar of meer en die het ouderlijk gezag als ouder of voogd 
uitoefent of die voldoet aan de onderhoudsverplichting die opgelegd is door artikel 203 
B.W. ten aanzien van minstens één kind dat op regelmatige wijze in België verblijft, de 
besluiten van terugwijzing en uitzetting die in artikel 20 Vreemdelingenwet zijn bedoeld,  
maar  is  het  niet  toepasselijk  op  de  vrijheidsberovende  maatregel  die  tegen  de 
vreemdeling op grond van artikel 7 van deze wet is genomen. (Artt. 7, 20 en 21, §2, 2°, 
Vreemdelingenwet)

(PROCUREUR GENERAAL BI HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN INZAKE S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1050.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Op 28 mei 2009 is, met toepassing van artikel 7, eerste, tweede en derde lid, 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, een bevel om 
het grondgebied te verlaten samen met een beslissing tot teruggeleiding naar de 
grens en een daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving, ter kennis van 
de eiser gebracht.

Om te beslissen dat de eiser onmiddellijk in vrijheid moet worden gesteld, ba-
seert het bestreden arrest zich op de bepalingen van artikel 21, §2, 2°, van de 
voormelde wet, betreffende de besluiten van terugwijzing en uitzetting die in ar-
tikel 20 van de wet zijn bedoeld, maar die niet toepasselijk zijn op de vrijheids-
berovende maatregel die tegen de vreemdeling op grond van het voormelde arti-
kel 7 is genomen.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

22 juli 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P.-J. Cauchies, Bergen.

Nr. 460

VAKANTIEKAMER - 4 augustus 2009

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - RECHTSMIDDELEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
ANTWOORD OP CONCLUSIES - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ANTWOORD OP 
CONCLUSIES - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN

1º en 2° Artikel 6.1 E.V.R.M., noch de artikelen 148 en 149 Grondwet zijn van toepassing  
op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een ten aanzien  
van een vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheidsberoving1. (Art. 149, 
Gw. 1994; Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

(K. T. BELGISCHE STAAT, Minister van migratie en asielbeleid)

ARREST

(AR P.09.1130.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 juli 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM: eisers recht van verde-

diging en meer in het bijzonder zijn recht op informatie en op een eerlijk proces 
werden miskend; bovendien bestaat er geen reden waarom deze procedure achter 

1 Cass., 10 april 2002, AR P.02.0365.F, AC, 2002, nr 220; 28 jan. 1992, AR 6302, AC, 1991-1992, nr 
278.
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gesloten deuren verloopt.
2. Artikel 6.1 EVRM, noch de artikelen 148 en 149 Grondwet zijn van toepas-

sing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een 
ten aanzien van een vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van vrijheids-
beroving.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Voor het overige preciseert het middel niet hoe en waardoor het arrest eisers 

recht op informatie en op een eerlijk proces heeft miskend.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

04 augustus 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Goethals, waarnemend voorzit-
ter –  Verslaggever:  de h. Stassijns –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. G. Warson, Brussel.

Nr. 461

VAKANTIEKAMER - 4 augustus 2009

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - RECHTSMIDDELEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
ANTWOORD OP CONCLUSIES - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ANTWOORD OP 
CONCLUSIES - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN

1º  en  2°  Artikel  23,  4°,  Voorlopige  Hechteniswet  1990  is  niet  van  toepassing  op  de  
onderzoeksgerechten  die  uitspraak  doen  over  een  hoger  beroep  tegen  een 
vrijheidsberovende maatregel die genomen is met het oog op de verwijdering van een 
vreemdeling1.  (Art.  23,  4°,  Wet  Voorlopige  Hechtenis  1990;  Art.  72,  vierde  lid, 
Vreemdelingenwet)

(S. T. BELGISCHE STAAT, Minister van migratie en asielbeleid)

ARREST

(AR P.09.1163.N)

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

1 Cass., 31 juli 2001, AR P.01.1011.F, AC, 2001, nr 427.
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sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 juli 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 23, 4°, Voorlopige Hechteniswet 

1990: de in het arrest gebruikte bewoordingen zijn geen antwoord op eisers con-
clusie.

2. Artikel 72, vierde lid, Vreemdelingenwet bepaalt dat er, in geval van onder-
zoek door de onderzoeksgerechten van een verzoek tot invrijheidstelling van een 
vreemdeling, gehandeld wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen op de 
voorlopige hechtenis, behoudens de bij die bepaling voorgeschreven uitzonderin-
gen.

Die bepaling verwijst noodzakelijkerwijs naar de wet betreffende de voorlopi-
ge hechtenis die bij de afkondiging van die bepaling van kracht was, met name 
die van 20 april 1874, zoals gewijzigd bij wet van 13 maart 1973.

De Voorlopige Hechteniswet van 20 juli 1990 heeft het voormelde artikel 72 
Vreemdelingenwet niet gewijzigd.

Hieruit volgt dat artikel 23, 4°, Voorlopige Hechteniswet 1990 niet van toepas-
sing is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een hoger beroep te-
gen een vrijheidsberovende maatregel die genomen is met het oog op de verwij-
dering van een vreemdeling.

In zoverre faalt het middel naar recht.
3. Voor het overige preciseert het middel niet op welk verweer het arrest niet 

antwoordt.
In zoverre is het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.
(...)

Ambtshalve onderzoek

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

04 augustus 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Goethals, waarnemend voorzit-
ter –  Verslaggever:  de h. Stassijns –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advo-
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caat-generaal – Advocaat: mr. Z. Chihaoui, Brussel.

Nr. 462

VAKANTIEKAMER - 18 augustus 2009

1º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE IN 
CASSATIE - ONTTREKKING - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIEPROCEDURE - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

1º en 2° Het eigen karakter van de procedure tot onttrekking sluit het toekennen van een 
rechtsplegingsvergoeding uit. (Art. 656, Ger.W.)

(G. T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0356.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede en door Meester Frédéric Copine, advocaat bij 

de balie te Luik ondertekende akte, die op 2 juli 2009 op de griffie van het Hof is 
neergelegd, vraagt de verzoeker dat de zaak die op de algemene rol van het vre-
degerecht te Aarlen is ingeschreven onder het nummer 09/A/325 en waarin hij 
opkomt tegen Mevrouw Anne Deome, rechter in de rechtbank van eerste aanleg 
te Aarlen,  wegens gewettigde verdenking aan de vrederechter van dat kanton 
wordt onttrokken.

Het Hof heeft in zijn arrest van 14 juli 2009 beslist dat het verzoek niet kenne-
lijk onontvankelijk is.

De vrederechter van het kanton Aarlen heeft op de uitgifte van het arrest van 
14 juli 2009, de bij artikel 656, derde lid, 1°, a) van het Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven verklaring gesteld.

De niet-verzoekende partij heeft de griffie van het Hof een conclusie toegezon-
den, die daar op 30 juli 2009 werd ontvangen. 

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het verzoek tot onttrekking is gegrond op de omstandigheid dat de niet ver-

zoekende partij optreedt als eiseres in een voor de vrederechter van het kanton 
Aarlen aanhangige zaak, terwijl zij rechter is in de rechtbank van eerste aanleg te 
Aarlen, die kennis zal moeten nemen van een eventueel hoger beroep tegen het 
vonnis van die vrederechter.

De mogelijkheid alleen dat hoger beroep kan worden ingesteld tegen een von-
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nis van die vrederechter is geen voldoende reden om de onttrekking van de zaak 
aan de vrederechter die wettelijk bevoegd is om van de zaak kennis te nemen, te 
verantwoorden.

Het verzoek is niet gegrond.
Het eigen karakter van de procedure tot onttrekking sluit het toekennen van 

een rechtsplegingsvergoeding uit.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Zegt dat er geen grond is om daar de rechtsplegingsvergoeding bij te tellen die 

bij artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald.

18 augustus 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Goethals, waarnemend voorzit-
ter – Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. J. Pierre, Luik, F. Copine, Luik en A. Beauvois, 
Luik.

Nr. 463

VAKANTIEKAMER - 25 augustus 2009

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VORDERING TOT 
VERBETERING - GRONDSLAG - SCHRIJFFOUTEN - GEVOLG

  De vordering tot verbetering veronderstelt een belang, dat bij strafzaken kan liggen in de  
noodzaak om de moeilijkheden te voorkomen bij de tenuitvoerlegging van het vonnis; in  
casu is een vordering tot verbetering van schrijffouten die geen gevolg hebben voor de 
tenuitvoerlegging van de beslissing, zonder belang. (Art. 794, Ger.W.)

(M.P. T. P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1228.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Brussel, van 27 juli 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser verwijt de strafuitvoeringsrechtbank dat zij artikel 794 van het Ge-
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rechtelijk Wetboek schendt door zijn vordering tot verbetering van de schrijffou-
ten in een vonnis van die rechtbank te verwerpen.

De vordering tot verbetering veronderstelt een belang, dat bij strafzaken kan 
liggen in de noodzaak om de moeilijkheden te voorkomen bij de tenuitvoerleg-
ging van het vonnis.

De bestreden beslissing stelt vast dat het in de voormelde vordering bedoelde 
vonnis tot tweemaal toe de naam van de gemeente waar de verweerder woont en 
werkt, verkeerd spelt. De strafuitvoeringsrechtbank heeft evenwel geoordeeld dat 
deze vergissingen geen gevolg hadden voor de tenuitvoerlegging van de beslis-
sing waarbij de veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid gesteld is.

De verwerping, om die reden, van de vordering tot verbetering schendt de aan-
gevoerde wettelijke bepaling niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
En 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

25 augustus 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Goethals, waarnemend voorzit-
ter – Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. 
de Koster, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 464

VAKANTIEKAMER - 25 augustus 2009

VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - TENUITVOERLEGGING - HECHTENIS - 
CENTRUM GELEGEN OP HET BELGISCH GRONDGEBIED - GELIJKSTELLING

   Uit de artikelen 1 en 4 K.B. 2 augustus 2002, gewijzigd door dat van 8 juni 2009, blijkt dat  
de centra, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken en ingericht voor de opvang van  
de personen tegen wie een vrijheidsberovende maatregel is uitgevaardigd, plaatsen zijn  
in het Rijk die met welbepaalde aan de grens gelegen plaatsen werden gelijkgesteld.  
(Artt.  1  en 4, K.B. 8 juni  2009 tot  wijziging van het  K.B.  2 aug.  2002;  Art.  74-5, §2, 
Vreemdelingenwet)

(E.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1235.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 juli 2009.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel 
Geschonden wettelijke bepalingen:
- de artikelen 71 en 74-5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toe-

gang  tot  het  grondgebied,  het  verblijf,  de  vestiging  en  de  verwijdering  van 
vreemdelingen,

- de artikelen 1 en 4 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002, gewijzigd 
door dat van 8 augustus 2009, houdende vaststelling van het regime en de wer-
kingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondge-
bied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt 
opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden:

Het beroep bij de rechterlijke macht van de vreemdeling die met toepassing 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van zijn vrijheid 
is beroofd, wordt geregeld door de bepalingen van de artikelen 71 tot 74 van 
deze wet, inzake de bevoegdheid van de rechtscolleges en de rechtspleging.

Artikel 71, tweede lid, bepaalt dat de vreemdeling die met toepassing van arti-
kel 74-5 vastgehouden wordt in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats, te-
gen die maatregel beroep kan instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij 
de raadkamer van de correctionele rechtbank van de plaats waar hij wordt vast-
gehouden.

Dat artikel 74-5, §2, bepaalt dat de Koning in het Rijk andere plaatsen kan 
aanduiden, die gelijkgesteld worden met de welbepaalde aan de grens gelegen 
plaats zoals bedoeld in het eerste lid.

Uit de artikelen 1 en 4 van het in het middel bedoelde koninklijk besluit blijkt 
dat de centra, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken en ingericht voor de 
opvang van de personen tegen wie een vrijheidsberovende maatregel is uitge-
vaardigd, onder meer de vreemdelingen onthalen waarop de artikelen 74-5, §1, 
2° en §2, en 74-6 van de voormelde wet van toepassing zijn. Die centra worden 
bijgevolg plaatsen in het Rijk die door de Koning werden gelijkgesteld met wel-
bepaalde aan de grens gelegen plaatsen.

Het arrest schendt de in het middel overgenomen bepalingen wanneer het oor-
deelt dat de Luikse rechtscolleges niet territoriaal bevoegd zijn om uitspraak te 
doen over het door de eiser neergelegde verzoekschrift tot invrijheidstelling, na-
dat het erop heeft gewezen dat hij bij aankomst van een vlucht uit Athene, in Za-
ventem werd  aangehouden,  en  dat  het  gesloten  centrum te  Vottem,  waar  hij 
wordt vastgehouden, niet bij koninklijk besluit werd gelijkgesteld met een aan de 
grens gelegen plaats.

Wegens de hierna uit te spreken vernietiging, is er geen grond om de middelen 
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van de eiser te onderzoeken.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld. 

25 augustus 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Goethals, waarnemend voorzit-
ter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advo-
caat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. X. Montiel Corte, Luik.

Nr. 465

VAKANTIEKAMER - 25 augustus 2009

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VERBETERING - 
BEGRIP

  De toevoeging door de strafuitvoeringsrechter in een door hem gewezen beslissing van  
een nieuwe voorwaarde maakt geen verbetering uit  in de zin van artikel 794 van het 
Gerechtelijk Wetboek. (Art. 794, Ger.W.)

(D.)

ARREST

(AR P.09.1286.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Antwerpen van 28 juli 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, middelen aan.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Tweede middel
1. Artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter de ver-

schrijvingen of misrekeningen die in een door hem gewezen beslissing voorko-
men, kan verbeteren, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, 
te beperken of te wijzigen.

2. Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis van de strafuitvoeringsrecht-
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bank van Antwerpen van 28 juli 2009 dat beoogt een vonnis van dezelfde recht-
bank van 19 juni 2009 te verbeteren.

3. Uit het vonnis van 19 juni 2009 blijkt dat de strafuitvoeringsrechtbank aan 
de eiser de voorlopige invrijheidstelling met oog op de overlevering, toekent on-
der de drie voorwaarden vermeld in dit vonnis.

4. Uit de brief van 1 juli 2009 blijkt dat het Openbaar Ministerie de zaak van 
de eiser opnieuw aanhangig maakt met het oog op de uitlegging en/of verbete-
ring van het vonnis van 19 juni 2009, omdat het vonnis in de opgelegde voor-
waarden niet voorziet voor welke termijn deze door de eiser dienen opgevolgd te 
worden. Het Openbaar Ministerie verzoekt de strafuitvoeringsrechtbank te bepa-
len voor welke termijn deze voorwaarden gelden.

5. In het thans aangevochten vonnis beslist de strafuitvoeringsrechtbank te ver-
beteren door naast de drie reeds opgelegde voorwaarden te bepalen dat de eiser 
gedurende tien jaar vanaf de uitvoering van dit vonnis niet in België mag zijn, 
behalve indien hij hier voor het gerecht aanwezig moet zijn.

6. Het blijkt derhalve dat de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen in zijn 
vonnis van 28 juli 2009 geen verschrijvingen of misrekeningen heeft rechtgezet, 
maar aan de reeds opgelegde voorwaarden een nieuwe voorwaarde heeft toege-
voegd. Een dergelijke toevoeging maakt geen verbetering uit in de zin van de 
voormelde wetsbepaling.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigd het bestreden vonnis.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-

tigde vonnis. 
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, anders sa-

mengesteld.

25 augustus 2009 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Goethals, waarnemend voorzit-
ter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advo-
caat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren. 
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