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Nr. 466

2° KAMER - 2 september 2009

1º VERVOER — PERSONENVERVOER - SPOORVERVOER - MISDRIJF - REIS ZONDER 
GELDIG VERVOERBEWIJS - WERKING VAN DE WET IN DE TIJD - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN - 
WIJZIGING - VERMELDING IN HET VONNIS

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - SPOORVERVOER - MISDRIJF - REIS ZONDER 
GELDIG VERVOERBEWIJS - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN - WIJZIGING - VERMELDING IN HET VONNIS

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - SPOORVERVOER - MISDRIJF - REIS ZONDER GELDIG VERVOERBEWIJS - 
WERKING VAN DE WET IN DE TIJD - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN - WIJZIGING - VERMELDING IN HET 
VONNIS

1º, 2° en 3° Om een beklaagde te veroordelen omdat hij op 11 december 2006 zonder  
geldig vervoerbewijs met de trein heeft gereisd, moet het vonnis niet alleen de artikelen 3  
en 10, K.B. 4 april 1895 vermelden, opgeheven bij K.B. 13 juni 2008, in werking getreden  
op 14 augustus 2008, maar ook de bepalingen van K.B. 20 december 2007, in werking  
getreden op dezelfde datum, dat voor een dergelijk misdrijf naar de correctionele straffen 
verwijst die in artikel 3, wet 12 april 1835, en artikel 1, wet 6 maart 1818, zijn bepaald.

(T. T. N.M.B.S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0338.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Brussel, van 14 januari 2009.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de 

eiser ingestelde strafvordering
Ambtshalve middel 
Geschonden wettelijke bepaling:
- artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering
Om overeenkomstig het voormelde artikel met redenen te zijn omkleed, moet 

de veroordelende beslissing in strafzaken de wettelijke bepalingen vermelden die 
de bestanddelen van het misdrijf omschrijven en die welke de straf bepalen.

Om de eiser te veroordelen wegens het feit dat hij op 11 december 2006 zon-
der geldig vervoerbewijs met de trein heeft gereisd, past het bestreden vonnis de 
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artikelen 3 en 10 van het koninklijk besluit van 4 april 1895 toe.
Deze bepalingen werden evenwel opgeheven bij koninklijk besluit van 13 juni 

2008, in werking getreden op 14 juni 2008, i.e. op dezelfde datum als het ko-
ninklijk besluit van 20 december 2007 houdende reglement van de politie op de 
spoorwegen, dat voor een dergelijke overtreding naar de correctionele straffen 
verwijst die in artikel 3 van de wet van 12 april 1835 en artikel 1 van de wet van 
6 maart 1818 zijn bepaald.

Door de eiser te veroordelen zonder alle bepalingen te vermelden betreffende, 
enerzijds, de bestanddelen van het misdrijf op het tijdstip dat het zou zijn ge-
pleegd en, anderzijds, de huidige sanctie erop, omkleedt het vonnis zijn beslis-
sing niet regelmatig met redenen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de 
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering

De vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de eiser, van de be-
slissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging mee 
van de beslissing op de door de verweerster tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, welke het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing.

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

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Nijvel, zitting houdende in 

hoger beroep.

2 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal.

Nr. 467

2° KAMER - 2 september 2009

1º MISDRIJF — DEELNEMING - STRAFBARE DEELNEMING - VOORWAARDE - VERZUIM OM TE 
HANDELEN

2º MISDRIJF — DEELNEMING - STRAFBARE DEELNEMING - VOORWAARDE - PASSIEF 
BIJWONEN VAN DE UITVOERING VAN HET MISDRIJF

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STRAFBARE DEELNEMING - 
VOORWAARDE - PASSIEF BIJWONEN VAN DE UITVOERING VAN HET MISDRIJF

4º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - COLLECTIEF MISDRIJF - ARTIKEL 65, SW. 
- VEROORDELING - TOEPASSING VAN DE ZWAARSTE STRAF - DRAAGWIJDTE - STRENGERE 
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BIJKOMENDE SANCTIE VOOR EEN MINDER ZWARE TELASTLEGGING - TOEPASSING

1º Alleen een positieve daad die aan de uitvoering van het misdrijf voorafgaat of ermee 
samengaat kan deelneming aan een misdaad of wanbedrijf opleveren; het verzuim om te  
handelen  kan  evenwel  een  dergelijke  positieve  daad  van  deelneming  zijn  wanneer,  
wegens de ermee gepaard gaande omstandigheden, het bewuste en opzettelijke verzuim  
om te handelen, ondubbelzinnig een aansporing betekent tot het plegen van het misdrijf  
op één van de wijzen die in de artikelen 66 en 67 Sw. zijn bepaald1.

2º  en  3°  Het  passieve  bijwonen  van  de  uitvoering  van  een  misdrijf  kan  strafbare 
deelneming opleveren wanneer het zich onthouden van enige reactie de uiting is van het  
opzet  om  rechtstreeks  aan  de  uitvoering  mee  te  werken  door  bij  te  dragen  tot  het  
mogelijk maken of vergemakkelijken van dat misdrijf2. (Artt. 66 en 67, Sw.)

4º Wanneer de bodemrechter in feite vaststelt dat meerdere misdrijven de uitvoering zijn  
van een zelfde misdadig opzet,  en krachtens artikel  65 Sw. slechts één straf  oplegt,  
namelijk  de  zwaarste,  is  hij  verplicht  de  voor  de  minder  zware  telastleggingen 
voorgeschreven straffen buiten beschouwing te laten, zelfs als die straffen voorzien in  
een bijkomende sanctie die strenger is dan die welke samen met de opslorpende straf  
kan worden opgelegd3.

(J. e.a. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0391.F)

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

Luik, correctionele kamer, van 5 februari 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep van N. P. gericht is tegen de beslissing op de 

tegen haar ingestelde strafvordering
Tweede middel
De eiseres werd onder meer vervolgd als mededader van valsheid in geschrif-

ten, doordat de eiser, haar zoon, in de valse hoedanigheid van afgevaardigd be-
stuurder van een vennootschap, een huurovereenkomst en wissels als huurwaar-
borg heeft ondertekend, en gebruik heeft gemaakt van valse stukken. Zij verwijt 
de appelrechters dat zij haar schuldig hebben verklaard aan de voormelde telast-
leggingen zonder dat zij een daad van deelneming in de zin van artikel 66, derde 
lid, van het Strafwetboek, in aanmerking nemen.

Krachtens deze bepaling is deelneming aan een misdaad of wanbedrijf straf-

1 Cass., 17 dec. 2008, AR P.08.1233.F, AC, 2008, nr 737, met concl. O.M. in Pas.
2 Ibid.
3 Cass., 13 jan. 1999, AR P.09.1521.F, AC, 1999, nr 21.
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baar, met name wanneer de beklaagde de misdaad of het wanbedrijf heeft uitge-
voerd, aan de uitvoering ervan rechtstreeks heeft meegewerkt of, door enige daad 
tot de uitvoering zodanige hulp heeft verleend dat de misdaad of het wanbedrijf 
zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd.

Alleen een positieve daad die aan de uitvoering van het misdrijf voorafgaat of 
ermee samengaat kan deelneming aan een misdaad of wanbedrijf opleveren. Het 
verzuim om te handelen kan evenwel een dergelijke positieve daad van deelne-
ming zijn wanneer, wegens de ermee gepaard gaande omstandigheden, het be-
wuste en opzettelijke verzuim om te handelen ondubbelzinnig een aansporing 
betekent tot het plegen van het misdrijf op één van de wijzen die in de artikelen 
66 en 67 van het Strafwetboek zijn bepaald.

Het passieve bijwonen van de uitvoering van een misdrijf kan strafbare deelne-
ming opleveren wanneer het zich onthouden van enige reactie de uiting is van 
het opzet om rechtstreeks aan de uitvoering mee te werken door bij te dragen tot 
het mogelijk maken of vergemakkelijken van dat misdrijf.

Het arrest vermeldt dat de eiseres in tempore non suspecto nooit heeft aange-
voerd dat zij van de bedoeling van haar zoon om met de verweerster een huur-
overeenkomst te sluiten, onkundig werd gehouden, evenmin als van de teneur 
van de onderhandelingen die tot het sluiten van de overeenkomst en de clausules 
ervan hebben geleid. Het oordeelt dat, aangezien zij een mandaat van afgevaar-
digd bestuurder bekleedt, zij de consequenties daarvan diende te dragen en zich 
met het bestuur van de vennootschap diende in te laten, dat zij de uitoefening van 
dat mandaat verzaakt heeft door de eiser toe te staan in haar plaats alle daden te 
stellen die tot het bestuur van de vennootschap behoren, perfect wetende dat hij 
niet langer bevoegd was om de vennootschap te verbinden. Het wijst er verder 
op dat haar opzettelijke passiviteit het plegen van de misdrijven valsheid en ge-
bruik van valse stukken, bewust heeft bevorderd, dat zonder haar afzijdigheid de 
misdrijven niet zouden zijn gepleegd en dat het geen twijfel laat dat zij als pas-
sieve deelneemster wel degelijk de bedoeling had om aan het plegen van deze 
misdrijven deel te nemen.

Het arrest vervolgt met erop te wijzen dat de eiseres het misdadig voornemen 
heeft goedgekeurd, wat uit haar houding blijkt, aangezien zij de opening van de 
discotheek heeft bijgewoond, dat  die met haar goedkeuring door de vennoot-
schap Man J Corporation werd geëxploiteerd en dat zij geen enkel initiatief heeft 
genomen om, bij de verweerster of binnen de voormelde vennootschap tegen die 
toestand te protesteren. Het preciseert ten slotte dat de laattijdige reactie van de 
eiseres op de aan de verweerster verschuldigde achterstallige huur, om loutere 
opportuniteitsredenen werd ingegeven.

Met deze overwegingen hebben de appelrechters naar recht kunnen beslissen 
dat het verzuim van de eiseres om te handelen een onontbeerlijke hulp heeft uit-
gemaakt voor de eiser, niet alleen voor het plegen van de valsheden maar ook 
voor het daaropvolgend gebruik dat de verweerster ervan heeft gemaakt.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
Krachtens artikel 65 Strafwetboek kan de bodemrechter, wanneer hij in feite 
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vaststelt dat meerdere misdrijven de uitvoering zijn van een zelfde misdadig op-
zet, slechts één straf opleggen, namelijk de zwaarste.

De toepassing van deze bepaling verplicht de rechter in de regel om de voor de 
lichtere misdrijven voorgeschreven straffen buiten beschouwing te laten,  zelfs 
als die straffen voorzien in een bijkomende sanctie die zwaarder is dan die welke 
samen met de opslorpende straf kan worden opgelegd.

Het arrest stelt vast dat de telastleggingen valsheid in geschriften, gebruik van 
valse stukken, niet-aangifte van het faillissement binnen de wettelijke termijn en 
boekhoudkundige misdrijven, te dezen voortvloeien uit een zelfde misdadig op-
zet en dat de zwaarste straf die is welke op de valsheden en het gebruik van valse 
stukken staat. Het veroordeelt de eiseres tot een gevangenisstraf van tien maan-
den, tot een geldboete van tweehonderd frank vermeerderd met de opdeciemen, 
alsook tot het verbod om met name persoonlijk of door een tussenpersoon een 
handelsactiviteit uit te oefenen.

Te dezen is de zwaarste straf die welke op het misdrijf valsheid in geschriften 
en gebruik van valse stukken staat. Krachtens artikel 1, d), van het koninklijk be-
sluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde 
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamhe-
den uit te oefenen, kan de rechter die een persoon wegens valsheid veroordeelt, 
aan deze veroordeling een verbod koppelen om bepaalde functies uit te oefenen 
in vennootschappen en in een vestiging in België, bepaald in artikel 198, §6, eer-
ste lid, van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten op de handelsven-
nootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenma-
kelaar.

Doordat de appelrechters de eiseres, naast het voormelde verbod, het verbod 
opleggen om een handelsactiviteit  uit  te  oefenen,  dat  bij  artikel  1bis van het 
voormelde koninklijk besluit alleen wordt opgelegd in het geval waarin, zoals te 
dezen, de veroordeling wordt uitgesproken wegens niet-aangifte van het faillisse-
ment binnen de wettelijke termijn, bovenop de zwaarste straf een bijkomende 
straf opleggen die verbonden is met een lichtere straf, schenden zij aldus de in 
het middel aangevoerde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
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.
B. In zoverre het cassatieberoep van M. J. gericht is tegen de beslissing op de 

tegen hem ingestelde strafvordering
Ambtshalve middel 
Geschonden wettelijke bepalingen:
- artikel 65 van het Strafwetboek
- de artikelen 1 en 1bis van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1935 

betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden 
om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen
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Om de redenen die in het antwoord op het eerste middel van de eiseres zijn 
vermeld, schenden de appelrechters de voormelde bepalingen door de eiser het 
verbod op te leggen om een handelsactiviteit uit te oefenen.

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.

C. De cassatieberoepen van M. J. en N. P. tegen de beslissingen die op de bur-
gerlijke rechtsvordering die Meester Victor Hissel qualitate qua tegen hen heeft 
ingesteld, uitspraak doen over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid.
De eisers voeren geen middel aan.
2. de omvang van de schade
Het arrest kent de verweerder een provisionele schadevergoeding toe en be-

veelt de heropening van het debat over de overige punten.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 

lid, Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de in het tweede lid van dat 
artikel bedoelde gevallen.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
D. Het cassatieberoep van N. P. tegen de beslissing op de burgerlijke rechts-

vordering die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brasil te-
gen haar heeft ingesteld

De eiseres voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het tegen de eisers uitgesproken ver-

bod betrekking heeft op het persoonlijk of door een tussenpersoon uitoefenen 
van een handelsactiviteit.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in vier vijfde van de kosten van hun cassatieberoep en 

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

2 september 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie  de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Geinger, Nudelholc en C. Clavé, Brussel.

Nr. 468

2° KAMER - 2 september 2009
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1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - ACCIJNSPRODUCTEN - WET VAN 10 JUNI 1997 
- ARTIKEL 39, EERSTE LID - GELDBOETE VAN TIENMAAL DE ONTDOKEN ACCIJNS - ONMOGELIJKHEID 
VOOR DE STRAFRECHTER OM DE GELDBOETE TE MATIGEN - GRONDWETTELIJKHEID

2º GRONDWETTELIJK HOF - VERNIETIGING VAN EEN STRAFWET - LEEMTE IN DE WETGEVING 
- GEVOLG

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - ACCIJNSPRODUCTEN - WET VAN 10 JUNI 1997 
- ARTIKEL 39, EERSTE LID - GELDBOETE VAN TIENMAAL DE ONTDOKEN ACCIJNS - ONMOGELIJKHEID 
VOOR DE STRAFRECHTER OM DE GELDBOETE TE MATIGEN - ONGRONDWETTELIJKHEID - LEEMTE IN 
DE WETGEVING - GEVOLG

4º GRONDWETTELIJK HOF - VERNIETIGING VAN EEN STRAFWET - WET VAN 10 JUNI 1997 
- ARTIKEL 39, EERSTE LID - GELDBOETE VAN TIENMAAL DE ONTDOKEN ACCIJNS - ONMOGELIJKHEID 
VOOR DE STRAFRECHTER OM DE GELDBOETE TE MATIGEN - ONGRONDWETTELIJKHEID - 
VERNIETIGING VAN DE BEPALING - LEEMTE IN DE WETGEVING - GEVOLG

1º  Artikel  39,  eerste  lid,  wet  10  juni  1997  betreffende  de  algemene  regel  voor  
accijnsproducten,  het  voorhanden  hebben  en  het  verkeer  daarvan  en  de  controles 
daarop, dat bepaalt dat iedere overtreding van de bepalingen van deze wet tot gevolg  
heeft dat de accijns opeisbaar wordt en dat gestraft wordt met een boete van tienmaal de 
ontdoken accijns met een minimum van 250 euro, schendt de artikelen 10 en 11 G.W., in  
samenhang gelezen met artikel 6.1 E.V.R.M., in zoverre het de strafrechter niet het recht  
geeft om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, de bepaalde geldboete te  
matigen, en in zoverre het, door niet te voorzien in een maximum- en minimumgeldboete,  
onevenredige gevolgen kan hebben ten aanzien van het ermee nagestreefde wettige  
doel1.

2º Wanneer het Grondwettelijk Hof een strafwet vernietigt, kunnen de strafgerechten alleen 
in de leemte voorzien die haar vernietiging rechtvaardigde, indien de wet en de uitlegging  
waardoor  zij  rechtsgeldig  wordt,  zonder  schending  van  een  andere  grondwettelijke,  
verdragsrechtelijke  of  wettelijke  bepaling  kunnen  worden  toegepast  en  de  rechter 
bovendien,  wanneer  hij  in  die  leemte  probeert  te  voorzien,  niet  voor  keuzes  wordt  
geplaatst die alleen de wetgever vermag te maken2.

3º en 4° Ofschoon de strafrechter, als er verzachtende omstandigheden zijn, de leemte in 
de  wetgeving  kan  invullen  die  voortvloeit  uit  de  onmogelijkheid  om de  geldboete  te  
verlagen die in de vernietigde wettelijke bepaling is bepaald, door zich de bevoegdheid  
toe te eigenen om dergelijke omstandigheden aan te nemen, kan hij niet, in de plaats van 
de  wetgever,  de  minimumgeldboete  vaststellen  en  dus  de  omvang  van  zijn  eigen 
beoordelingsbevoegdheid bepalen, wanneer de vernietigde wettelijke bepaling, door niet  
in een minimum- of maximumgeldboete te voorzien, de rechter niet de mogelijkheid biedt  
om de strafmaat aan te passen aan het ontbreken van verzachtende omstandigheden3.

(BELGISCHE STAAT (Financiën)T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0458.F)

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

1 Arbitragehof,  8  nov.  2006,  arrest  nr  165/2006;  Grondwettelijk  Hof,  30  okt.  2008,  arrest  nr 
140/2008.
2 Zie concl. O.M., Pas, 2009, nr 468.
3 Ibid.
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Luik, correctionele kamer, van 19 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Op 31 juli 2009 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een conclusie 

neergelegd.
Op de rechtszitting van 2 september 2009 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe 

verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van 5 maart 2009
De eiser doet, zonder te berusten, afstand van zijn cassatieberoep.
B. Cassatieberoep van 12 mei 2009
Middel
De eiser verwijt het arrest dat het, na het aan de verweerder tenlastegelegde 

misdrijf,  sluikinvoer  van  sigaretten,  bewezen te  hebben verklaard,  beslist  dat 
geen geldboete kan worden uitgesproken, op grond dat het Grondwettelijk Hof 
artikel 39, eerste lid, van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene rege-
ling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de 
controles daarop, nietig verklaard heeft.

Met toepassing van dat artikel wordt iedere overtreding van de bepalingen van 
deze wet die tot gevolg heeft dat de accijns opeisbaar wordt, gestraft met een 
boete van tienmaal de ontdoken accijns met een minimum van 250 euro.

Bij arrest nr. 165/2006 van 8 november 2006, zegt het Arbitragehof voor recht 
dat deze bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in samenhang 
gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
en de fundamentele vrijheden, in zoverre het de strafrechter niet het recht geeft 
om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, de bepaalde geldboete te 
matigen.

Bij arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008, op een ambtshalve aangevoerd 
middel, oordeelt het Grondwettelijk Hof dat, hoewel de wijze waarop de geld-
boete in artikel 39, eerste lid, is vastgesteld, beantwoordt aan de doelstellingen 
van de wetgever, een geldboete die is vastgesteld op tienmaal de ontdoken rech-
ten, in bepaalde gevallen, dermate afbreuk zou kunnen doen aan de financiële 
toestand van de persoon aan wie ze is opgelegd, dat ze een onevenredige maatre-
gel zou kunnen vormen ten aanzien van het ermee nagestreefde wettige doel en 
een schending zou kunnen inhouden van het recht op de eerbiediging van de ei-
gendom dat is gewaarborgd bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 
het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens en dat een bepaling die de 
rechter niet in staat stelt een schending van die bepaling te vermijden, het recht 
op een eerlijk proces schendt dat wordt gewaarborgd in artikel 6.1 van het Euro-
pees Verdrag voor de rechten van de mens (B.9.3).

Het  vermeldt  eveneens dat,  ook al  vermag de wetgever  te  voorzien in een 
maximumstraf van tienmaal de ontdoken rechten, het ontbreken van een mogelij-
ke spreiding tussen die straf als maximumstraf en een minimumstraf, de maatre-
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gel toch onverenigbaar maakt met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in sa-
menhang gelezen met artikel 6.1 van het Verdrag. Tevens wijst het erop dat het 
aan de wetgever staat te oordelen of het wenselijk is de rechter te verplichten tot 
gestrengheid wanneer een strafbaar feit  in het  bijzonder het algemeen belang 
schaadt, vooral in een materie die, zoals te dezen, aanleiding geeft tot een aan-
zienlijke fraude. Die gestrengheid kan niet alleen de omvang van de geldboete 
betreffen, maar ook de aan de rechter geboden mogelijkheid om de straf onder de 
gestelde grenzen te verminderen wanneer verzachtende omstandigheden aanwe-
zig zijn.

Bijgevolg vernietigt het Grondwettelijk Hof het voormelde artikel in zoverre 
het de strafrechter niet toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden be-
staan, de in die bepaling voorgeschreven geldboete te matigen en in zoverre het, 
door niet te voorzien in een maximum- en minimumgeldboete, de in B.9.3 om-
schreven onevenredige gevolgen kan hebben.

Zoals de eiser opwerpt betreft het hier dus geen gewone vernietiging van de 
strafwet, aangezien het enige gebrek ervan het feit is dat zij onvolledig is.

Daaruit volgt evenwel niet dat de appelrechters, na aanneming of verwerping 
van  eventuele  verzachtende  omstandigheden,  een  straf  konden  opleggen  op 
grond van de wet zoals zij werd vernietigd.

Wanneer het Grondwettelijk Hof immers een strafwet vernietigt, kunnen de 
strafgerechten  alleen  voorzien  in  de  leemte,  welke  de  nietigverklaring  ervan 
rechtvaardigde, indien de wet en de uitlegging waardoor zij rechtsgeldig wordt, 
zonder schending van een andere grondwettelijke, verdragsrechtelijke of wette-
lijke bepaling kunnen worden toegepast.  Bovendien is  vereist  dat  de rechter, 
wanneer hij in die leemte probeert te voorzien, niet voor keuzes wordt geplaatst 
die alleen de wetgever vermag te maken.

Zoals hierboven gezegd berust de nietigverklaring van artikel 39, eerste lid, 
van de wet op de vaststelling van een dubbele leemte, namelijk het ontbreken 
van verzachtende omstandigheden en de afwezigheid van een beoordelingsmarge 
met een minimum en een maximum.

In de veronderstelling dat de eerste leemte zou kunnen worden ingevuld door 
de hoven en rechtbanken toe te staan verzachtende omstandigheden aan te nemen 
en aldus het verbod te omzeilen dat artikel 100 van het Strafwetboek dienaan-
gaande uitvaardigt, dan nog blijft dat alleen de wetgever in de tweede leemte 
lijkt te kunnen voorzien.

De mogelijkheid  bestaat  immers  dat  er  geen  verzachtende  omstandigheden 
zijn. Welnu, de bepaling zoals zij is vernietigd biedt de rechter niet de mogelijk-
heid om de strafmaat aan te passen aan de beklaagde die zich op geen van die 
omstandigheden kan beroepen.

Het staat niet aan de rechter om zelf, in de plaats van de wetgever, de mini-
mumgeldboete vast te stellen en dus de omvang van zijn eigen beoordelingsbe-
voegdheid te bepalen. Bij het zwijgen van de wet mag hij niet vaststellen in hoe-
verre de geldboete moet kunnen worden verlaagd om de grondrechten van de 
overtreders niet wederrechtelijk aan te tasten.
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Door te beslissen dat er geen grond was om de nochtans schuldig verklaarde 
verweerder een geldboete op te leggen, schenden de appelrechters de bewijs-
kracht van het vernietigend arrest niet en miskennen zij evenmin zijn gezag van 
gewijsde. Zij zien naar recht ervan af om de beklaagde een straf op te leggen op 
grond van een bepaling die vernietigd is in bewoordingen die, ofschoon zij de 
voormelde bepaling niet  volkomen hebben uitgewist,  het  alleszins niet  langer 
mogelijk maken om haar nog als een wet in de zin van artikel 14 van de Grond-
wet, te beschouwen. 

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,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van 5 maart 2009.
Verwerpt het cassatieberoep van 12 mei 2009.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie  de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 469

2° KAMER - 2 september 2009

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - SCHENDING VAN EEN DOOR HET E.V.R.M. OF DE GRONDWET GEWAARBORGD 
GRONDRECHT - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - BEWIJS IN STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - 
SCHENDING VAN EEN DOOR HET E.V.R.M. OF DE GRONDWET GEWAARBORGD GRONDRECHT - 
GEVOLG

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING VAN DE RECHTER

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - BEWIJS IN STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - 
TOELAATBAARHEID - BEOORDELING VAN DE RECHTER - RECHT GEWAARBORGD DOOR ARTIKEL 8.1 
E.V.R.M. - GEVOLG

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - GEHEIM VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN 
-TELECOMMUNICATIE - AFLUISTEREN DOOR PARTICULIEREN - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN 
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-TELECOMMUNICATIE - MAATREGEL TOT AFLUISTEREN - AFLUISTEREN DOOR PARTICULIEREN - 
TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

7º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP - UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEID WEGENS 
SAMENHANG - HOF VAN ASSISEN

8º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - BEGRIP - UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEID WEGENS SAMENHANG - HOF 
VAN ASSISEN

9º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEID WEGENS SAMENHANG - BEVOEGDHEIDSBETWISTING - 
GEVOLG

1º en 2° Noch uit  artikel  8 E.V.R.M.,  dat het recht  op eerbiediging van het privéleven,  
familie- en gezinsleven, van de woning en de correspondentie waarborgt, noch uit een  
andere bepaling, volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dit Verdrag of door de  
Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen, steeds ontoelaatbaar is1.

3º  en  4°  Behoudens  wanneer  een  verdragsrechtelijke  of  wettelijke  bepaling  zelf  de  
rechtsgevolgen  van  de  miskenning  van  een  wettelijk  voorgeschreven  pleegvorm 
betreffende  de  bewijsverkrijging  bepaalt,  beslist  de  rechter  welke  gevolgen  deze  
onrechtmatigheid  meebrengt;  de  omstandigheid  dat  de  pleegvorm,  waarvan  de 
miskenning is vastgesteld, betrekking heeft op een van de door artikel 8.1 gewaarborgde 
grondrechten, doet hieraan niets af2.

5º  en  6°  Het  geheim  van  privécommunicatie  en  -telecommunicatie  wordt,  enerzijds,  
beschermd door artikel 314bis, Sw. en anderzijds, door de artikelen 90ter tot 90decies,  
Sv.; laatstgenoemde bepalingen regelen de voorwaarden waarin de onderzoeksrechter 
en,  bij  ontdekking  op  heterdaad,  de  procureur  des  Konings,  een  maatregel  kunnen  
nemen tot het afluisteren van privécommunicatie en -telecommunicatie, maar betreffen  
niet het geval waarin een particulier het geheim ervan zou schenden.

7º, 8° en 9° Wanneer de inverdenkinggestelde het bestaan van samenhang betwist dat zijn  
verwijzing  naar  het  hof  van  assisen  zou  wettigen,  werpt  hij  een  geschil  inzake  
bevoegdheid op, in de zin van de artikelen 416, tweede lid, en 539, Sv.3.

(L. en C.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0960.F)

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

Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 april 2009.
De eisers voeren ieder in een afzonderlijke memorie die aan dit arrest is ge-

hecht, respectievelijk vier en drie middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.0644.N, AC, 2004, nr 549, met concl. adv.-gen. Duinslaeger; Cass., 
21 nov. 2006, AR P.06.0806.F, AC, 2006, nr 581.
2 Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.0644.N, AC, 2004, nr 549, met concl. adv.-gen. Duinslaeger.
3 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2007, p. 447 en 448.
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep van O. L. van 8 mei 2009
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepas-

sing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet
Eerste middel
Noch uit artikel 8 EVRM, dat het recht op eerbiediging van het privéleven, fa-

milie- en gezinsleven, van de woning en de correspondentie waarborgt, noch uit 
een andere bepaling, volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dit Ver-
drag of door de Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen, steeds on-
toelaatbaar is.

Behoudens  wanneer  een  verdragsrechtelijke  of  wettelijke  bepaling  zelf  de 
rechtsgevolgen van de miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm 
betreffende de bewijsverkrijging bepaalt, beslist de rechter welke gevolgen deze 
onrechtmatigheid meebrengt.

De omstandigheid dat de pleegvorm waarvan de miskenning is vastgesteld, be-
trekking heeft op een van de door artikel 8.1 gewaarborgde grondrechten, doet 
hieraan niet af.

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 90ter en volgende Wetboek 

van Strafvordering en verwijt het bestreden arrest dat het, na te hebben vastge-
steld dat het verkregen bewijs in strijd was met de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, heeft beslist om het niet te weren op grond dat de wet in 
geen geval afluisteren door particulieren toestond, dat daarvoor geen enkele pro-
cedure  was geregeld en dat,  bijgevolg,  geen enkele  op straffe  van nietigheid 
voorgeschreven bepaling kon zijn geschonden.

Het geheim van privé-communicatie en - telecommunicatie wordt, enerzijds, 
beschermd door artikel 314bis Strafwetboek en, anderzijds, door de artikelen 90-
ter tot 90decies Wetboek van Strafvordering.

Laatstgenoemde bepalingen regelen de voorwaarden waarin de onderzoeks-
rechter en, bij ontdekking op heterdaad, de procureur des Konings, een maatregel 
kunnen nemen tot het afluisteren van privé-communicatie en - telecommunicatie, 
maar betreffen niet het geval waarin een particulier het geheim ervan zou schen-
den.

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

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiseres 

naar het hof van assisen verwijst
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Vierde middel
De eiseres verwijt het bestreden arrest dat het niet antwoordt op de conclusie 

waarin zij het bestaan betwist van samenhang die zijn verwijzing naar het hof 
van assisen zou wettigen.

Zij heeft aldus een geschil inzake bevoegdheid opgeworpen in de zin van de 
artikelen 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering.

Het arrest beantwoordt die betwisting niet.
Het middel is gegrond.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de gevangen-

neming van de eiseres beveelt
Tengevolge van de vernietiging van de hierna uit te spreken beslissing tot ver-

wijzing, heeft de gevangenneming geen bestaansreden meer, wat het onderzoek 
van het derde middel alle belang ontneemt.

B. Het cassatieberoep van O. L. van 15 mei 2009
Een partij kan in de regel geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen een-

zelfde beslissing, ook niet als dat cassatieberoep werd ingesteld vooraleer over 
het eerste uitspraak was gedaan.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
C. Het cassatieberoep van C. C.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepas-

sing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering uitspraak doet
Eerste en tweede middel
Om redenen zoals hierboven vermeld, in antwoord op de identieke eerste twee 

middelen die door O. L. zijn aangevoerd, falen de middelen naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiser naar 

het hof van assisen verwijst
Derde middel
Het arrest antwoordt met geen enkele overweging op de conclusie die door een 

partij met een gemeenschappelijk belang als de eiser is ingediend en waarin zij 
de bevoegdheid van het hof van assisen wegens het gebrek aan samenhang be-
twist.

Het middel is gegrond.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de gevangen-

neming van de eiser beveelt
Tengevolge van de hierna uit te spreken vernietiging van de verwijzingsbeslis-

sing heeft de gevangenneming geen bestaansreden meer.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verwijzing van O. L. en C. C. 
naar het hof van assisen beveelt.

Zegt dat de gevangenneming van de eisers geen bestaansreden meer heeft.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt respectievelijk O. L. in de helft van de kosten van haar cassatiebe-

roep van 8 mei 2009 alsook in de kosten van haar cassatieberoep van 15 mei 
2009 en C. C. in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep.

Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen, kamer van 

inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

2 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. D. Gelay, Charleroi en S. Deval, Charleroi.

Nr. 470

2° KAMER - 2 september 2009

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - KEUZE VAN DE DESKUNDIGE - 
OPEENVOLGENDE OPDRACHTEN

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - DESKUNDIGENONDERZOEK - KEUZE VAN DE 
DESKUNDIGE - OPEENVOLGENDE OPDRACHTEN

3º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - TEGENEXPERTISE - COLLEGE VAN 
DESKUNDIGEN - AANWIJZING VAN DE EERSTE DESKUNDIGE ALS LID VAN HET COLLEGE - 
ONPARTIJDIGHEID

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - DESKUNDIGENONDERZOEK - 
TEGENEXPERTISE - COLLEGE VAN DESKUNDIGEN - AANWIJZING VAN DE EERSTE DESKUNDIGE ALS 
LID VAN HET COLLEGE - ONPARTIJDIGHEID

5º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - DESKUNDIGE - OPEENVOLGENDE 
OPDRACHTEN - WRAKING - WRAKINGSGROND - VOORAFGAANDE KENNIS VAN HET GESCHIL - 
TOEPASSING

6º WRAKING - STRAFZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGE - OPEENVOLGENDE 
OPDRACHTEN - WRAKINGSGROND - VOORAFGAANDE KENNIS VAN HET GESCHIL - TOEPASSING

1º  en  2°  De strafrechter  kiest  vrij  de  deskundige  die  hij  aanwijst;  niets  belet  hem om 
herhaaldelijk een beroep te doen op dezelfde deskundige in dezelfde zaak of om hem 
een aanvullende opdracht te geven1.

3º en 4° Het feit alleen dat de uitvoerder van een deskundigenonderzoek deel uitmaakt van 

1 Zie H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die 
Keure, 2008, p. 795.
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het college dat met de tegenexpertise is belast, heeft niet tot gevolg dat dit college het 
gevraagde onderzoek niet meer onpartijdig zou kunnen voeren.

5º en 6° De wrakingsgrond, bepaald bij artikel 828, 9°, Ger.W., is niet van toepassing op de 
gerechtelijke  deskundige  die  herhaaldelijk  in  die  hoedanigheid  in  dezelfde  zaak  is  
opgetreden.

(C. T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1238.F)

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

correctionele kamer, van 30 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring
Eerste en tweede middel
In zoverre het middel aanvoert dat de eiser door de geneesheren van het colle-

ge van deskundigen niet was onderzocht, ofschoon het arrest oordeelt dat dit on-
derzoek wel heeft plaatsgevonden, is het niet ontvankelijk omdat het het nazicht 
van de feitelijke gegevens van de zaak vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, 
en omdat het de andersluidende feitelijke beoordeling van het bestreden arrest 
betwist, die de cassatierechter op dat punt niet vermag te onderzoeken.

Volgens de eiser kan de aanwezigheid van de eerder aangewezen deskundige 
in het college dat met de tegenexpertise is belast, het tweede verslag alleen maar 
partijdig maken, zodat de appelrechters, door hun beslissing eveneens op dàt stuk 
te gronden, het recht miskennen op een eerlijke behandeling van de zaak, in de 
zin van artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden.

De strafrechter kiest vrij de deskundige die hij aanwijst. Niets belet hem om 
herhaaldelijk een beroep te doen op dezelfde deskundige in dezelfde zaak of om 
hem een aanvullende opdracht te geven. Het feit alleen dat de uitvoerder van een 
deskundigenonderzoek deel uitmaakt van het college dat met de tegenexpertise is 
belast, heeft niet tot gevolg dat dit college het gevraagde onderzoek niet meer 
onpartijdig zou kunnen uitvoeren.

De eiser oordeelt ook dat de tegenexpertise de artikelen 292, tweede lid, 828 
en 966 Gerechtelijk Wetboek schendt, omdat één van de leden van het college, 
steller van het eerste verslag, in die hoedanigheid al eerder van het geschil had 
kennisgenomen.
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De voormelde wrakingsgrond, bepaald bij artikel 828, 9°, Gerechtelijk Wet-
boek, is evenwel niet van toepassing op de gerechtelijk deskundige die, zoals te 
dezen, herhaaldelijk in die hoedanigheid in dezelfde zaak is opgetreden.

De middelen falen wat dat betreft naar recht.
Derde middel
In zoverre het middel het arrest verwijt dat het niet antwoordt "op de volledige 

door de eiser in zijn conclusie in hoger beroep ontwikkelde argumentatie", iden-
tificeert het niet het verweer of de exceptie waarop niet zou zijn geantwoord en 
is het dus niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

De eiser voert eveneens aan dat de appelrechters de grief niet beantwoorden 
die het voorwerp van het eerste door hem voor het Hof aangevoerde middel uit-
maakt.

De conclusie die namens de eiser voor het hof van beroep is neergelegd, voert 
in substantie aan dat hij het pand van de verweerster niet in brand heeft gestoken, 
dat het eerste mentaal deskundigenonderzoek onsamenhangend is, tegenstrijdig 
of gegrond is op irrelevante criteria, dat het tweede deskundigenonderzoek zich 
ertoe beperkt het eerste te herhalen zonder dat het college de eiser opnieuw had 
onderzocht, dat beide verslagen niet formeel tot het bestaan van een gesteldheid 
concluderen die de toepassing van de Wet tot bescherming van de maatschappij 
rechtvaardigt.

Deze conclusie vordert niet dat de tegenexpertise op straffe van schending van 
de artikelen 6 van het Verdrag of 292, 828 en 966 van het Gerechtelijk Wetboek, 
zou worden geweerd. De bewering op pagina 4 van deze conclusie, dat de aan-
wezigheid van dokter Charles in het college "eigenaardig" is, is geen verweer 
waarop geantwoord moet worden.

Het middel kan dienaangaande 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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering van de verweerster
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. H. Van Malleghem, Doornik.
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Nr. 471

2° KAMER - 2 september 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP TEGEN EEN ARREST TOT VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - MIDDEL DAT 
DE AFWIJZING VAN EEN VERSCHONINGSGROND AANVOERT - ONTVANKELIJKHEID

2º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP TEGEN HET ARREST TOT VERWIJZING - MIDDEL DAT DE 
AFWIJZING VAN EEN VERSCHONINGSGROND AANVOERT - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Het middel  dat  het  bestreden arrest  verwijt  dat het hem het  voordeel  van de 
wettelijke verschoningsgrond niet toekent die hij aanvoerde en dat het die afwijzing niet  
met  redenen  omkleedt,  heeft  geen  betrekking  op  de  toetsing  die  het  Hof,  op  het  
onmiddellijk cassatieberoep van een inverdenkinggestelde, dient te verrichten tegen een  
arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat niet met toepassing van de artikelen  
135 en 235bis Sv. uitspraak heeft gedaan1.

(P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1300.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 juli 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Op 19  augustus  2009 heeft  advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch  een 

conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 2 september 2009 heeft  afdelingsvoorzitter Jean de 

Codt  verslag  uitgebracht  en  heeft  de  voormelde  advocaat-generaal  geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot verwijzing 

naar het hof van assisen
Tweede middel
De eiser verwijt het arrest dat het hem de wettelijke verschoningsgrond niet 

toekent die hij heeft aangevoerd, en dat het die weigering niet met redenen om-
kleedt.

Op het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een ar-
rest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat niet met toepassing van de artike-
len 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering uitspraak heeft gedaan, 
neemt het Hof alleen kennis van de schending van de wetten inzake de bevoegd-
heid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen en on-
derzoekt het de nietigheden die in artikel 292bis, tweede lid, van het voormelde 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr 471. (Artt. 292bis, tweede lid, en 416, tweede lid, Sv.)
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wetboek zijn vermeld.
Het middel is niet ontvankelijk omdat het geen betrekking heeft op de toetsing 

die het Hof, op het onmiddellijk cassatieberoep van de eiser, dient te verrichten.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Het arrest schendt geen enkele wet en is evenmin aangetast door één van de 

gronden van nietigheid die het Hof, in de huidige stand van de zaak, dient te on-
derzoeken.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die zijn gevan-
genneming beveelt alsook de onmiddellijke uitvoering daarvan

Eerste middel
De eiser voert een schending aan van de redelijke termijn, gewaarborgd door 

artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden.

In zoverre het middel steunt op de bewering volgens welke de bepaling van 
een rechtsdag voor het hof van assisen veel tijd in beslag neemt, houdt het geen 
verband met het bestreden arrest en is het dus niet ontvankelijk.

Voor het overige voert de grief het feit aan dat het gerechtelijk onderzoek lan-
ger dan dertig maanden heeft geduurd. Met overneming van de redenen van de 
procureur-generaal zegt het arrest evenwel dat de redelijke termijn, gelet op de 
talrijke onderzoeksopdrachten die wegens de aard en de ernst van de feiten nood-
zakelijk waren, niet is overschreden. In zijn eigen redengeving oordeelt het arrest 
dat de eiser, die met name wegens moord en moordpoging is verwezen, indien 
hij werd vrijgelaten, zou kunnen proberen het slachtoffer van die poging te inti-
mideren, het slachtoffer onder druk zou kunnen zetten en zelfs opnieuw dergelij-
ke feiten zou kunnen plegen.

Deze overwegingen schenden het voormelde artikel 5.3 niet.
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.

2 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. D. De Quévy, Brussel en A. Amrani, Brussel.

Nr. 472
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1° KAMER - 3 september 2009

STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - 
PLANSCHADE - SCHADEVERGOEDING - VORDERING - VERVALTERMIJN - VERTREKPUNT

Het  vertrekpunt  van  de  éénjarige  vervaltermijn  van  vorderingen  tot  betaling  van 
planschadevergoeding,  is  de  datum  waarop  de  betrokkene  geacht  wordt  kennis  te 
hebben  genomen  van  de  beslissing  tot  weigering  van  de  bouw-  of  
verkavelingsvergunning  en  waarop  een  termijn  aanvangt  voor  het  aanwenden  van 
rechtsmiddelen tegen die weigeringsbeslissing1. (Artt. 37, derde lid en 38, tweede lid, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

(V. e.a. T. GEMEENTE BONHEIDEN e.a.)

ARREST

(AR C.07.0608.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 april 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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
Eerste onderdeel
1. Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 37, derde lid, van de wet houden-

de organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw van 29 maart 
1962 ontstaat het recht op schadevergoeding onder meer bij de weigering van 
een bouw- of verkavelingsvergunning.

Volgens artikel 38, tweede lid, van die wet vervallen de vorderingen tot beta-
ling van planschadevergoeding één jaar na de dag waarop het recht op schade-
vergoeding ontstaat.

2. De wetgever heeft door een bepaalde termijn toe te staan om een rechtsvor-
dering in te stellen, de bedoeling gehad dat de onzekerheid voor het bestuur zou 
worden beperkt, maar ook dat de betrokkene over een volledige termijn van een 
jaar zou beschikken om een vordering in te stellen. De datum waarop de betrok-
kene geacht wordt kennis te hebben genomen van de weigeringsbeslissing en 
waarop een termijn aanvangt voor het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de 
weigeringsbeslissing, vormt het vertrekpunt van de termijn.

1 Het O.M. concludeerde tot verwerping nu het  van oordeel was dat de wettelijke bepaling, die 
voorziet  dat  het  recht  op  schadevergoeding  ontstaat  bij  de  weigering  van  een  bouw-  of 
verkavelingsbeslissing, tot gevolg heeft dat het vertrekpunt van de termijn de weigeringsbeslissing 
zelf is en niet de betekening ervan.
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3. Het arrest oordeelt, met gedeeltelijke verwijzing naar de eerste rechter, dat 
alleen de weigering van 10 augustus 1987 door de Vlaamse minister van binnen-
landse gemeenschapsaangelegenheden in aanmerking mag worden genomen. Het 
oordeelt verder dat voor de berekening van de termijn geen rekening mag wor-
den gehouden met de kennisgeving van de weigering. 

Het arrest schendt aldus de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
4. Het onderdeel dat geen onderzoek van feiten vraagt, is gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de toekenning van 

planschade 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 Gent.

3 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  mevr. Deconinck –  Andersluidende conclusie  de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe, Verbist en Geinger.

Nr. 473

1° KAMER - 3 september 2009

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
HERSTELVORDERING - AFWIJZING - GEVOLG - WERKEN - VASTGESTELDE STRIJDIGHEID MET EEN 
BOUWVERGUNNING - VOORTZETTING OF AANPASSING

Het voortzetten van werken of verdere aanpassingen aan werken waarvan de strijdigheid  
met een bouwvergunning werd vastgesteld, weze dit met afwijzing van de gevorderde  
herstelmaatregel,  ressorteert  onder  de  strafsancties  voorzien  voor  de  persoon  die 
handelingen,  werken  of  wijzigingen  voortzet  in  strijd  met  het  bevel  tot  staking,  de 
bekrachtigingsbeslissing  of,  in  voorkomend  geval,  de  beschikking  in  kort  geding;  de  
afwijzing  van  de  gevorderde  herstelmaatregel,  die  de  vastgestelde  strijdigheid  of  
afwezigheid  van bouwvergunning  niet  opheft,  impliceert  een gedogen van de alsdan  
bestaande  toestand,  maar  dit  gedogen  strekt  zich  niet  uit  tot  bijkomende 
aanpassingswerken. (Artt. 146, eerste lid, 1° en 7°, en 154, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

(VLAAMS GEWEST, Minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening T. C. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0151.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee 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
Grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel
1. De verweerders werpen op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het 

enkel de schending aanvoert van de bepalingen van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan wanneer het onwettig 
optrekken van het gebouw dateert uit de periode voorafgaand aan de inwerking-
treding ervan.

2. De beantwoording van de grond van niet-ontvankelijkheid is onlosmakelijk 
verbonden met het antwoord op het onderdeel zelf, dat kritiek uitoefent op de 
schending door de appelrechters van de artikelen 146 en 154 van het voornoem-
de decreet, artikelen die het arrest toepasselijk verklaart op het geschil.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Onderdeel zelf
3. De bepalingen van artikel 146, eerste lid, 1° en 7°, en van artikel 154 van 

het genoemde decreet zijn toepasselijk op een gebouw dat wederrechtelijk werd 
opgetrokken vóór de inwerkingtreding van het decreet van 18 mei 1999.

Artikel 146 van het genoemde decreet voorziet in strafsancties voor de persoon 
die (...): 5° de handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met het be-
vel tot staking, de bekrachtigingsbeslissing of, in voorkomend geval, de beschik-
king in kort geding.

4. Hieruit volgt dat het voortzetten van werken of verdere aanpassingen aan 
werken waarvan de strijdigheid met een bouwvergunning werd vastgesteld, weze 
dit  met  afwijzing  van  de  gevorderde  herstelmaatregel,  onder  artikel  146  van 
voormeld decreet ressorteert en voor de stakingsmaatregelen van artikel 154 in 
aanmerking kan komen.

De afwijzing van de gevorderde herstelmaatregel impliceert een gedogen van 
de alsdan bestaande toestand, maar dit gedogen strekt zich niet uit tot bijkomen-
de aanpassingswerken.

Deze afwijzing heft de strafrechtelijk vastgestelde strijdigheid of afwezigheid 
van bouwvergunning niet op.
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5. De appelrechters stellen vast:
- in strijd met de bouwvergunning van 2 maart 1995 voor het verbouwen en 

saneren van de zich op het kwestieuze perceel bevindende woning werd de wo-
ning afgebroken en werd er een nieuwe woning gebouwd op niet nader te bepa-
len data in de periode van 1 december 1995 tot 20 juni 1997 en werd deze toe-
stand in stand gehouden vanaf 21 juni 1997 tot en met 9 oktober 1997;

- de tiende kamer van het hof van beroep heeft bij arrest van 12 maart 1999 de 
verweerders daarvoor strafrechtelijk veroordeeld en is bij arrest van 13 februari 
2004 niet ingegaan op de herstelvordering vanwege de gewestelijk stedenbouw-
kundige inspecteur omdat zij als onredelijk dient te worden bestempeld; er wer-
den geen andere herstelmaatregelen gevorderd zoals aanpassingswerken of het 
betalen van een meerwaarde.

Zij oordelen dat ingevolge de eigen optie van de eiser in deze specifieke situa-
tie van een rechterlijk onredelijk bevonden herstelvordering, deze niet zomaar 
kan voorhouden dat het een illegaal bouwwerk betreft waardoor alle verdere uit-
gevoerde  werken automatisch  en  evenzeer  illegaal  zouden  zijn;  immers  door 
geen andere herstelmaatregelen meer te vorderen moet de eiser als ter zake be-
voegde overheid, geacht worden de overeenstemming van het gedoogde bouw-
werk met de goede ruimtelijke ordening te hebben aanvaard.

Zij bevestigen vervolgens de beslissing tot opheffing van het aangevochten be-
vel tot stilleggen van 27 september 2005 en van alle navolgend genomen bevelen 
ter uitvoering.

6. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet 
naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep ont-

vankelijk 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 hof van beroep te Antwerpen.

3 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.
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Nr. 474

1° KAMER - 3 september 2009

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - ALGEMENE 
AANNEMINGSVOORWAARDEN - AANNEMING - AANNEMER - TEKORTKOMINGEN - PROCES-VERBAAL - 
VERWEERMIDDELEN - STILZWIJGEN VAN DE AANNEMER - GEVOLG - ERKENNING VAN DE 
VASTGESTELDE FEITEN - TOEPASSINGSGEBIED

Het  rechtsgevolg  dat  het  stilzwijgen  van  de  aannemer  na  de  termijn  van  vijftien  
kalenderdagen volgend op de postdatum van het toezenden van het proces-verbaal van 
vaststelling  van  niet-naleving  van  de  bevelen  van  het  bestuur,  waarbinnen  hij  zijn  
verweermiddelen tegen de vastgestelde tekortkomingen per aangetekend schrijven aan 
het bestuur kan doen gelden, geldt als erkenning van de vastgestelde feiten, treedt niet in  
indien de aannemer alle tekortkomingen vermeld in het proces-verbaal van vaststelling 
heeft betwist voor de toezending van het proces-verbaal en die betwisting bekend was 
aan het aanbestedend bestuur1 (Art. 47, eerste en tweede lid, M.B. 10 aug. 1977)

(VLAAMSE GEWEST MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING T. A. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0212.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 december 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanne-

ming van werken, leveringen en diensten, zoals van toepassing voor de opheffing bij arti-
kel 67, 1°, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en som-
mige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

- de artikelen 2 en 3 van koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheids-
opdrachten voor aanneming van werken,  leveringen en diensten,  zoals  van toepassing 
voor de opheffing bij artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 29 januari 1997 tot bepa-
ling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24 de-
cember 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanne-
ming van werken, leveringen en diensten en van hun uitvoeringsmaatregelen;

- de artikelen 46, 47, 48 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende 
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van 
werken, leveringen en diensten, zoals van toepassing vóór de opheffing bij artikel 2, 4°, 
van het koninklijk besluit van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerking-
treding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende de over-
heidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien-

1 Het O.M. concludeerde eveneens tot verwerping, doch op grond van de overweging dat naar zijn 
oordeel in werkelijkheid een schending van art. 1352 BW werd aangevoerd, zonder dat dit artikel als 
geschonden werd aangewezen.
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sten en van hun uitvoeringsmaatregelen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eerste verweerder ontvankelijk, 

doet de beslissing a quo, impliciet doch zeker, teniet, en opnieuw recht doende verklaart 
de eerste verweerders vordering ontvankelijk, oordeelt dat de eerste verweerder, ondanks 
het niet reageren binnen de vijftien dagen op het proces-verbaal van vaststelling van niet-
uitvoering van 27 oktober 1995, de hierin aangevoerde feiten nog kan betwisten, minstens 
de toerekenbaarheid ervan nog kan betwisten, en stelt een deskundige aan met de in het 
bestreden arrest omschreven opdracht, en dit op volgende gronden:

"(De tweede verweerster) en (de eiser) werpen op dat (de eerste verweerder) de hem bij 
proces-verbaal van 27 oktober 1995 verweten feiten niet tijdig heeft betwist en dus heeft 
erkend. Zij beroepen zich op artikel 47 AAV dat bepaalt dat de tekortkomingen van de 
aannemer worden vastgesteld bij proces-verbaal, dat de aannemer bij aangetekende brief 
binnen de 15 kalenderdagen volgend op de postdatum van het toezenden van het proces-
verbaal zijn verweermiddelen kan doen gelden, en dat zijn stilzwijgen na die termijn geldt 
als een erkenning van de vastgestelde feiten.

Het klopt dat (de eerste verweerder) niet binnen de 15 dagen heeft gereageerd. In de 
omstandigheden van de zaak kan echter niet aangenomen worden dat hij de in het proces-
verbaal vastgestelde feiten zonder meer heeft erkend.

De bedoelde feiten waren dat (de eerste verweerder) in gebreke bleef:
1. de schriftelijke bevelen van het bestuur na te leven inzake het opmaken van de mens-

uurvoorstellen, meer bepaald de brief van 19 april 1995 en die van 11 juni 1995;
2. de restauratiewerken zo te doen vorderen dat zij op de vastgestelde tijdstippen volle-

dig kunnen worden voltooid, zoals vermeld in het proces-verbaal van ingebrekestelling 
van 4 oktober 1995.

Deze feiten zijn niet onderscheiden van wat (de tweede verweerster) en haar ontwerper 
(de derde verweerder) reeds voordien herhaaldelijk verweten aan (de eerste verweerder). 
Uit het dossier blijkt echter dat (de eerste verweerder) de voorgaande ingebrekestellingen 
van (de tweede verweerster) met betrekking tot dezelfde feiten (het niet afleveren van de 
mensuurvoorstellen en het niet vorderen van de werken) herhaaldelijk en schriftelijk heeft 
betwist, voor het laatst nog in zijn aangetekende brief van 28 juni 1995 (...). Het vermoe-
den van erkenning van feiten uit artikel 47 AAV wordt voldoende weerlegd door de her-
haalde en uitdrukkelijke betwisting van dezelfde feiten in brieven gedurende zowat de 
hele duur van de uitvoering van de aanneming.

Overigens vormt de vaststelling van het feit dat de aanneming niet binnen de termijn 
zou worden uitgevoerd, wat (de eerste verweerder) op zich niet betwistte, niet ook de 
vaststelling dat dit feit aan de aannemer toerekenbaar is. Zelfs indien zou worden aange-
nomen dat (de eerste verweerder) door het verstrijken van de termijn van artikel 47 AAV 
niet meer in de mogelijkheid zou zijn om betwisting te voeren over de feiten, dan blijft hij 
nog vrij om betwisting te voeren over de toerekenbaarheid ervan, en over het al of niet ge-
rechtvaardigd zijn van de ambtshalve maatregelen".

Grieven
1. Artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aan-

neming van werken, leveringen en diensten bepaalt dat die opdrachten in naam van de 
Staat en van elk ander publiekrechtelijk persoon, worden gegund na mededinging en op 
een forfaitaire grondslag, volgens de wijzen bepaald in deze wet, waarbij de inrichting 
van deze onderscheiden procedures voor het gunnen van de opdrachten bij een in minis-
terraad overlegd koninklijk besluit wordt vastgesteld.

Volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheids-
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opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, worden de voorwaarden 
betreffende de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten nader bepaald door in-
zonderheid de algemene aannemingsvoorwaarden,  vastgelegd bij  besluit  van de Eerste 
minister. Artikel 3 preciseert dat de algemene aannemingsvoorwaarden de algemene con-
tractuele bepalingen van de opdrachten bevatten en dat zij toepasselijk zijn op alle op-
drachten met een geraamd bedrag hoger dan 400.000 frank.

Het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 stelt de algemene aannemingsvoorwaar-
den van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten vast.

Het bestreden arrest stelt vast dat te dezen in 1992 werd overgegaan tot gunning bij 
openbare aanbesteding, "met toepassing van de wet van 14 juli 1976 betreffende de over-
heidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten, het koninklijk be-
sluit van 22 april 1977 en het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststel-
ling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, 
leveringen en diensten".

2. Wanneer het opdrachtgevend bestuur geconfronteerd wordt met tekortkomingen van 
de aannemer bij de uitvoering van de gegunde opdracht kan het gebruik maken van de 
prerogatieven waarover het beschikt op grond van "het vermoeden van wettigheid" (het 
"privilège du préalable"), door het opleggen van een sanctie of een ambtshalve maatregel, 
zonder zich vooraf tot de rechtbank te moeten wenden.

Artikel 48 van de te dezen toepasselijke Algemene Aannemingsvoorwaarden van 10 
augustus 1977 bevat de sancties die het bestuur ambtshalve aan de aannemer kan opleg-
gen "wanneer tekortkomingen vanwege de aannemer worden vastgesteld".

De artikelen 46 tot  48 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden van 10 augustus 
1977 bevatten de procedurevoorschriften die moeten worden geëerbiedigd alvorens tot het 
nemen van ambtshalve maatregelen tegen een in gebreke gebleven aannemer kan besloten 
worden.

Artikel 46 bepaalt wanneer de aannemer in gebreke is "bij de uitvoering van zijn op-
dracht":

"De aannemer wordt in verband met de uitvoering van zijn opdracht in gebreke gesteld:
1° wanneer de werken niet geheel voltooid zijn binnen de in het bestek gestelde uitvoe-

ringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde tijd-
stippen;

2° ongeacht het tijdstip, wanneer de werken niet op zodanige wijze vorderen dat zij op 
de vastgestelde tijdstippen volledig kunnen worden voltooid;

3° wanneer hij de volgens voorschriften gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur 
niet naleeft.

Artikel 47 bepaalt op welke wijze de contractuele tekortkomingen van de aannemer 
worden vastgesteld:

"Al de tekortkomingen op de bepalingen van het contract daarin begrepen het niet-nale-
ven van de bevelen van het bestuur, worden bij een proces-verbaal vastgesteld, waarvan 
een afschrift onmiddellijk per aangetekende brief aan de aannemer wordt gezonden.

De aannemer dient zonder verwijl zijn tekortkomingen te herstellen. Hij kan per aange-
tekende brief aan het bestuur, verzonden binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de 
postdatum van het toezenden van het proces-verbaal, zijn verweermiddelen doen gelden. 
Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten".

Artikel 48 bevat "de verweermiddelen van het bestuur", en bepaalt in §1:
"Wanneer  tekortkomingen  vanwege  de  aannemer  worden  vastgesteld,  stelt  hij  zich 

bloot aan sancties door toepassing van een of meer van de maatregelen in §2 tot 6, (wel-
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ke) hierna zijn opgesomd en geordend".
Artikel 48, §4, bevat de maatregelen die het bestuur "van ambtswege" kan nemen, en 

bepaalt in zijn eerste en tweede lid:
"Indien de aannemer, na het verstrijken van de in artikel 47 hiervoren gestelde termijn 

om zijn verweermiddelen te doen gelden, inactief is gebleven, is het bestuur gerechtigd 
een van de volgende maatregelen te treffen: 

1° de opdracht verbreken;
2° de werken in eigen beheer uitvoeren;
3° een of meer overeenkomsten voor rekening met een of meer derden aangaan.
Van de beslissing van het bestuur tot het nemen van maatregelen van ambtswege wordt 

bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de in gebreke gestelde 
aannemer kennis gegeven. De berichten betreffende de plaats en datum voor de opleve-
ring van de voor zijn rekening uitgevoerde werken worden hem op dezelfde wijze ter ken-
nis gebracht".

3. De aannemer moet binnen de door artikel 47 van de Algemene Aannemingsvoor-
waarden van 10 augustus 1977 voorziene termijn van vijftien dagen zijn verweermiddelen 
tegen de tekortkomingen vastgesteld in het proces-verbaal van vaststelling van niet-uit-
voering, laten gelden, ook al maakten de feiten die aan de grondslag liggen van deze te-
kortkomingen reeds voor het proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering, het voor-
werp uit van ingebrekestellingen van het bestuur waarop de aannemer schriftelijke rea-
geerde door ze te betwisten.

De voorgaande ingebrekestellingen die niet de mededeling van een proces-verbaal van 
vaststelling van niet-uitvoering bevatten, kunnen immers niet worden beschouwd als de 
eerste fase in de procedure die het bestuur moet toelaten maatregelen van ambtswege, zo-
als voorzien in artikel 48, §4, van de Algemene Aannemingsvoorwaarden van 10 augustus 
1977, te treffen, net zoals de schriftelijke betwistingen van deze ingebrekestellingen door 
de aannemer niet kunnen worden beschouwd als het laten gelden van zijn verweermidde-
len tegen het nadien opgesteld en aan de aannemer aangetekend verzonden proces-verbaal 
van vaststelling van niet-uitvoering.

Het vermoeden van "erkenning van de vastgestelde feiten", zoals vervat in het tweede 
lid van artikel 47 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden van 10 augustus 1977, geldt 
als een vermoeden van erkenning van aansprakelijkheid voor de in het proces-verbaal van 
vaststelling van niet-uitvoering vastgestelde tekortkomingen, en is een niet weerlegbaar 
rechtsgevolg dat voornoemde bepaling verbindt aan het stilzwijgen van de aannemer na 
ontvangst van het proces-verbaal, waardoor hij zich blootstelt aan de sancties en de maat-
regelen van ambtswege voorzien in artikel 48, van de Algemene Aannemingsvoorwaar-
den van 10 augustus 1977.

4. Te dezen stelde de tweede verweerster, overeenkomstig het voorschrift van artikel 47 
van de Algemene Aannemingsvoorwaarden van 10 augustus 1977, op 27 oktober 1995 
proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering op en besloot, op 3 december 1995, 
nadat de eiser had nagelaten te reageren op het hem bij aangetekend schrijven toegezon-
den proces-verbaal, tot het nemen van de maatregel van ambtswege van overeenkomsten 
"voor  rekening met  derden",  overeenkomstig  artikel  48,  §4 van de Algemene Aanne-
mingsvoorwaarden van 10 augustus 1977.

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser inderdaad heeft nagelaten te reageren op de 
hem bij proces-verbaal van 27 oktober 1995 verweten feiten, doch weigert hieraan het ge-
volg te verbinden dat de eerste verweerder ook moet geacht worden de hem ten laste ge-
legde feiten en de toerekenbaarheid ervan aan zijn tekortkomingen, te hebben erkend.

Het steunt zijn beslissing vooreerst op het oordeel "(dat) het vermoeden van erkenning 
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van feiten uit artikel 47 AAV voldoende (wordt) weerlegd door de herhaalde en uitdruk-
kelijke betwisting van dezelfde feiten in brieven gedurende zowat de hele duur van de uit-
voering van de aanneming", waarbij het als laatste betwisting door de eerste verweerder 
melding maakt van een aangetekende brief van 28 juni 1995.

Nu de door artikel 47, tweede lid, van de Algemene Aannemingsvoorwaarden van 10 
augustus 1977 vermoede erkenning van aansprakelijkheid ingevolge het stilzwijgen van 
de aannemer niet weerlegbaar is, en bovendien betwistingen voorafgaand aan het proces-
verbaal van vaststelling niet als de verweermiddelen tegen de tekortkomingen vermeld in 
het proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering van 27 oktober 1995 kunnen gel-
den, kon het bestreden arrest niet wettig oordelen dat eiser thans nog gerechtigd was be-
twisting te voeren over de vastgestelde feiten (schending van de artikelen 46, 47, 48, §§1 
en 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de alge-
mene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken,  leveringen en 
diensten, zoals van toepassing voor de opheffing bij artikel 2, 4°, van het koninklijk be-
sluit van 29 januari 1997, en voor zoveel als nodig artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals van toepassing voor de opheffing bij artikel 67, 1°, van de wet van 24 december 
1993, en de artikelen 2 en 3 van koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de over-
heidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals van toepas-
sing vóór de opheffing bij artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 29 januari 1997).

In zoverre het bestreden arrest bovendien aanneemt "(dat) zelfs indien zou worden aan-
genomen dat (de eerste verweerder) door het verstrijken van de termijn van artikel 47 
AAV niet meer in de mogelijkheid zou zijn om betwisting te voeren over de feiten, hij 
(dan) nog vrij (blijft) om betwisting te voeren over de toerekenbaarheid ervan", miskent 
het de draagwijdte van de erkenning door 47, tweede lid, van de Algemene Aannemings-
voorwaarden van 10 augustus 1977, aan het stilzwijgen van de aannemer verbonden, nu 
deze erkenning niet louter "de feiten", maar ook de aansprakelijkheid van de aannemer 
voor de vastgestelde tekortkomingen, en dus de toerekenbaarheid ervan, behelst (schen-
ding van de artikelen 46, 47, 48, §§1 en 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 
1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheids-
opdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals van toepassing vóór de opheffing 
bij artikel 2, 4°, van het koninklijk besluit van 29 januari 1997, en voor zoveel als nodig 
artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, zoals van toepassing vóór de opheffing bij artikel 67, 
10, van de wet van 24 december 1993, en de artikelen 2 en 3 van koninklijk besluit van 22 
april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, zoals van toepassing voor de opheffing bij artikel 2, 1°, van het koninklijk be-
sluit van 29 januari 1997).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens het tweede lid van het artikel 47 van het ministerieel besluit van 

10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaar-
den  van  de  overheidsopdrachten  van  werken,  leveringen  en  diensten,  hierna 
AAV (l977), kan de aannemer per aangetekend schrijven aan het bestuur, ver-
zonden binnen vijftien kalenderdagen volgend op de postdatum van het toezen-
den van het proces-verbaal van vaststelling van niet-naleving van de bevelen van 
het bestuur,  zijn verweermiddelen tegen de vastgestelde tekortkomingen doen 
gelden. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de vastgestel-
de feiten.
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2. Het rechtsgevolg dat het stilzwijgen geldt als erkenning van de vastgestelde 
feiten treedt niet in indien de aannemer alle tekortkomingen vermeld in het pro-
ces-verbaal van vaststelling bedoeld in artikel 47, eerste lid, AAV (1977) heeft 
betwist voor de toezending van het proces-verbaal en die betwisting bekend was 
aan het aanbestedende bestuur.

Een onverkorte toepassing maken van het vermoeden bedoeld in artikel 47 zou 
in strijd zijn met het door de regelgever beoogde doel, met name aan de aanne-
mer een garantie op tegenspraak te verlenen en het bestuur ook de mogelijkheid 
te geven de nodige maatregelen te nemen wanneer de tekortkomingen van de 
aannemer zouden vaststaan.

3. Het bestreden arrest stelt het volgende vast, zonder ter zake te worden bekri-
tiseerd:

- de vaststellingen in het proces-verbaal van 27 oktober 1995 waren niet on-
derscheiden van wat de Kerkfabriek en B. voordien herhaaldelijk verweten aan 
de verweerder;

- de eerste verweerder heeft de voorgaande ingebrekestellingen van de Kerkfa-
briek met betrekking tot dezelfde feiten herhaaldelijk en schriftelijk betwist, voor 
het laatst nog in zijn aangetekende brief van 28 juni 1995.

4. Door dienvolgens te beslissen dat het vermoeden van erkenning van feiten 
uit artikel 47 AAV geen toepassing vindt, verantwoorden de appelrechters hun 
beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. Voor het overige komt het middel op tegen een overtollige overweging.
Het is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Simont.

Nr. 475

1° KAMER - 3 september 2009

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - ALGEMENE 
AANNEMINGSVOORWAARDEN - AANNEMING - AANNEMER - TEKORTKOMINGEN - PROCES-VERBAAL - 
VERWEERMIDDELEN - GEVOLG - AMBTSHALVE MAATREGELEN VAN HET BESTUUR

Wanneer  de  aannemer  tijdig  zijn  verweermiddelen  doet  gelden  na  ontvangst  van  een 
proces-verbaal waarin zijn tekortkomingen worden vastgesteld, vervallen de vermoede  
erkenning van aansprakelijkheid door de aannemer en het hieruit volgend recht aan het  
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bestuur toegekend om maatregelen van ambtswege te treffen, met dien verstande dat  
het verval van de ambtshalve maatregelen niet los staat van de beoordeling ten gronde  
van bedoeld verweer1. (Artt. 47, eerste en tweede lid, en 48, §4, MB 10 aug. 1977)

(KERKHOFS WEGENBOUW nv T. STAD BERINGEN)

ARREST

(AR C.08.0240.N)

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

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck 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. Op de door het bestuur overeenkomstig artikel 47, eerste lid, van het minis-

terieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aan-
nemingsvoorwaarden  van  de  overheidsopdrachten  van  werken,  leveringen  en 
diensten, hierna AAV (1977), vastgestelde inbreuken op de bepalingen van het 
contract,  dient  de  aannemer  krachtens  artikel  47,  tweede  lid,  van  voormelde 
AAV (1977) onmiddellijk zijn tekortkomingen te herstellen. Hij kan per aangete-
kende brief geadresseerd aan het bestuur, binnen vijftien kalenderdagen na de 
verzendingsdatum volgens  postmerk,  zijn  verweermiddelen  doen  gelden.  Het 
stilzwijgen van de aannemer wordt,  na die termijn,  als  een erkenning van de 
vastgestelde feiten uitgelegd.

2. Wanneer de aannemer tijdig zijn verweermiddelen doet gelden na ontvangst 
van een proces-verbaal waarin zijn tekortkomingen worden vastgesteld, verval-
len de vermoede erkenning van aansprakelijkheid door de aannemer en het hier-
uit volgend recht aan het bestuur toegekend, om de in artikel 48, §4, AAV (1977) 
genoemde maatregelen van ambtswege te treffen, met dien verstande dat het ver-
val van de ambtshalve maatregelen niet los staat van de beoordeling ten gronde 
van voormeld verweer.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat het recht van het bestuur om ambtshalve 
maatregelen te nemen, steeds vervalt in geval van tijdig geformuleerd verweer, 
ook indien het verweer naderhand door de rechter ongegrond wordt bevonden, 
faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

1 Zie Cass., 29 mei 2008, AR C.07.0260.N, AC, 2008, nr 331.
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.

3 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Maes.

Nr. 476

1° KAMER - 3 september 2009

1º AUTEURSRECHT - WERKEN - GELIJKENISSEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - AUTEURSRECHT - 
WERKEN - GELIJKENISSEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER

3º AUTEURSRECHT - WERKEN - OVEREENSTEMMING - JONGER WERK - VERMOEDEN VAN 
REPRODUCTIE - WEERLEGGING - BEWIJSLAST

4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - AUTEURSRECHT - WERKEN - 
OVEREENSTEMMING - JONGER WERK - VERMOEDEN VAN REPRODUCTIE - WEERLEGGING

1º en 2° ndien een werk opvallende gelijkenissen vertoont met een eerder bestaand werk, 
behoort het aan de feitenrechter na te gaan of deze gelijkenissen met het oudere werk 
toevallig zijn, dan wel voorkomen uit bewuste of onbewuste ontlening aan dat werk en  
aldus inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. (Artt. 1 en 87, §1, Nieuwe Auteurswet)

3º en 4° In geval van voldoende overeenstemming tussen originele elementen van twee  
werken,  dient  de  auteur  van  het  jongere  werk  het  vermoeden  van  reproductie  te 
weerleggen  door  aannemelijk  te  maken  dat  hij  het  eerdere  werk  niet  kende  of  
redelijkerwijze  ervan  geen  kennis  heeft  kunnen  krijgen.  (Artt.  1  en  87,  §1,  Nieuwe 
Auteurswet)

(UNIVERSAL MUSIC HOLDINGS Z.B.V., vennootschap naar Nederlands recht T. V. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0337.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 september 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
FEITEN
Het geschil tussen partijen betreft een door de verweerders aan de eisers ten 

laste gelegde inbreuk op het auteursrecht dat de verweerders beweren te bezitten 
op het muziekwerk "If we can start all over" (vertaling: "Indien we helemaal op-
nieuw kunnen beginnen") dat door de eisers zou geplagieerd zijn in hun werk 
"You are not alone" (vertaling "Je bent niet alleen").
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Na de opeenvolgende aanstelling van twee colleges van deskundigen, oordeel-
de de eerste  rechter,  zetelend zoals in kort  geding, bij  vonnis van 20 januari 
2003, dat de "gelijkenis" tussen beide werken in de zin van de auteurswetgeving 
"onvoldoende" was "aangetoond". De eerste rechter verklaarde de stakingsvorde-
ring van verweerders wegens inbreuk op hun auteursrecht ongegrond.

CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan. 
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
de artikelen 1, §1 en 87, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht 

en de naburige rechten (Auteurswet);
de artikelen 1315, eerste lid, 1349, 1350 en 1353 Burgerlijk Wetboek;
artikel 870 Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
1. Bij de beoordeling van de stakingsvordering die leidde tot de veroordeling van de ei-

sers wegens inbreuk op het auteursrecht van de verweerders, neemt het aangevochten ar-
rest aan (p. 15, nr. 32, lid 1) dat

"In beginsel (...) de vastgestelde overeenstemming (tussen beide muziekwerken) niet 
uit(sluit) dat de jongere compositie van K.(de tweede eiser) alsnog een zelfstandig werk 
zou zijn en dus niet zou berusten op een aantasting door kopie of reproductie van het werk 
van de appellanten (de verweerders).

2. Het arrest beslist echter (p. 17 nr. 37)
"dat partij K. (de tweede eiser) niet bewijst en zelfs niet aannemelijk maakt dat hij met 

de melodie 'You are not alone' (vertaling: 'Je bent niet alleen') een zelfstandig werk heeft 
geschreven".

3. Dit besluit leidt het arrest af uit volgende overwegingen (p.15-17, nrs. 32-36):
"De bewijslast van de incriminerende auteur moet op dit vlak evenwel binnen redelijke 

perken worden gehouden.
In het algemeen kan niet worden gevergd dat hij het sluitend bewijs levert dat de auteur 

van het geïncrimineerde werk de oudere compositie kende.
Vanaf dit gegeven dient laatstgenoemde aan te tonen dat zijn werk niettemin een zelf-

standig werk vormt om aan het verwijt van inbreukmakende reproductie nog te kunnen 
ontkomen.

Omtrent de creatie van zijn werk levert partij K.(de tweede eiser) maar heel schaarse 
gegevens.

Enkel staat vast dat de partituur in augustus 1995 werd ingediend bij en in september 
1995 werd geregistreerd door het Broadcast Music Inc. te New York.

Het formulier vermeldt dat de opname van het lied door Michael Jackson publiek werd 
verspreid in juni 1995.

In het Verenigd Koninkrijk gebeurde de registratie op 12 juni 1995.
K. (de tweede eiser) zelf stelt dat het werk werd gecomponeerd in juni 1995, maar ver-

strekt geen enkel gegeven over de wordingsgeschiedenis.
Er kan moeilijk worden aangenomen dat de partituur zoals ze werd geregistreerd vlek-
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keloos gaaf, met alle harmonische en ritmische gegevens en in één trek werd geschreven.
Normaal moet hij dus over "werkdocumenten" beschikken, het weze in geschriften of 

digitale bestanden.
Ondanks het feit dat hij reeds enkele maanden na de mededeling aan het publiek kennis 

had van het verwijt inzake namaak, heeft hij geen enkele poging ondernomen om dit ver-
wijt met enige temporeel relevant bewijsstuk te ontzenuwen;

Verder verliepen zowat 21 maanden tussen de aangifte door de (verweerders) en de me-
dedeling van de muziek aan het Amerikaanse publiek zodat temporeel beschouwd ook de 
mogelijkheid reëel is dat hij van het werk kennis heeft kunnen krijgen.

Er kan immers naar rede worden aangenomen dat (de verweerders) het nummer niet 
hebben geschreven en aangegeven bij Sabam om het vervolgens in een lade op te bergen 
en dat ze er dus minstens kennis hebben van gegeven aan derden.

Eén opname op een geluidsdrager volstond om verdere verspreiding mogelijk te ma-
ken".

Grieven
Eerste onderdeel 
Schending van alle in het middel ingeroepen wetsbepalingen.
1. Er is slechts sprake van inbreuk op een auteursrecht in de zin van de artikelen 1, §1 

en 87, §1, Auteurswet, wanneer originele elementen van het auteursrechtelijk, krachtens 
genoemd artikel 1, §1, Auteurswet, beschermd werk zijn "overgenomen" of gereprodu-
ceerd door een derde zonder de toestemming van de auteur. Alleen in geval van "schuldi-
ge ontlening" van beschermde, originele, elementen van zijn werk kan de auteur zich ver-
zetten tegen het werk van een derde dat dan als "namaak" of "plagiaat" kan worden be-
schouwd. De aldus vereiste "schuldige ontlening" onderstelt effectieve "kennis" van het 
werk waaraan wordt ontleend.

2. Deze stelling werd door de eisers in hun beroepsconclusie ("aanvullende en samen-
vattende conclusie, p. 31 t/m 36, nrs. 25 t/m 28) op omstandige wijze ontwikkeld.

3. In tegenstelling tot het werk dat een "schuldige ontlening" inhoudt aan het origineel 
werk van een ander en dat een inbreuk kan uitmaken op het auteursrecht van die ander (de 
"auteur") die zich op grond van de artikelen 1, §1 en 87, §1, van de Auteurswet hiertegen 
kan verzetten, kan een "zelfstandig werk" of een "onafhankelijke creatie", tot stand ge-
bracht zonder "ontlenen" of kopiëren, niet als een inbreuk op het auteursrecht van die an-
der worden beschouwd.

4. Aangezien de "schuldige ontlening" een voorwaarde is voor daden van inbreuk op 
het auteursrecht in de zin van bovenvermelde bepalingen uit de Auteurswet, rust de be-
wijslast m.b.t. dergelijke "schuldige ontlening" op diegene die aan een derde inbreuk op 
het auteursrecht verwijt, in onderhavig geval, de verweerders.

Dit volgt ook uit de toepassing van de gemeenrechtelijke regel van artikel 1315, lid 1, 
Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek krachtens dewelke diegene die een feit 
aanvoert, dit feit moet bewijzen.

5. Het bestaan van - zelfs belangrijke - overeenstemmingen tussen beide werken noch 
het in de tijd voorafbestaan van het werk waarop een beweerd auteursrechtelijke inbreuk 
zou zijn gepleegd, maken dergelijk bewijs uit en kunnen evenmin als afdoende "vermoe-
den" (in de zin van de artikelen 1349, 1350, 1353 Burgerlijk Wetboek) gelden.

6. De anterioriteit of prioriteit (in de tijd) van het ene werk tegenover het van inbreuk 
beschuldigde ander werk kan des te minder gelden als bewijs of vermoeden van het voor 
inbreuk vereiste "schuldig ontlenen" nu de "nieuwheid" geen wettelijke voorwaarde is 
voor het auteursrecht in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.
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7. In zoverre het arrest, na eerst de bewijslast van de "incriminerende auteur" m.b.t. het 
"reproduceren" of "kopiëren", m.a.w. de "schuldige ontlening" te hebben erkend (p. 15, 
nr. 32, lid 2), niettemin besluit dat partij K.(de tweede eiser) "niet bewijst en zelfs niet 
aannemelijk maakt dat hij met de melodie 'You are not alone' (vert. 'Je bent niet alleen') 
een zelfstandig werk heeft geschreven" heeft het op onwettige wijze eisers, nl. de van au-
teursrechtelijke inbreuk beschuldigde partijent gelast met het bewijs van afwezigheid van 
"schuldige ontlening".

Door deze omkering van bewijslast door te voeren heeft het arrest de boven ingeroepen 
artikelen 1, §1 en 87, §1, van de Auteurswet, 1315, 1349, 1350 en 1353 Burgerlijk Wet-
boek en artikel 870 Gerechtelijk Wetboek geschonden.

8. In zover het arrest (p. 15 nr. 33) de boven gekritiseerde omkering van bewijslast 
steunt op een beweerde "prioritaire bescherming" waarvan de verweerders, op grond van 
de "vaststaande oudere datum van een originele werk" zouden genieten hanteert het arrest 
een onwettige grond voor bescherming en een onwettig "vermoeden" daar bovenvermelde 
gebruikte bewoordingen uit het arrest verwijzen naar de voorwaarde van "nieuwheid" die 
geen voorwaarde is voor de auteursrechtelijke bescherming in de zin van artikel 1, §1, van 
de Auteurswet en derhalve niet als "vermoeden" in aanmerking kan worden genomen. Het 
arrest heeft aldus de hierboven onder nr. 7 vermelde wetsbepalingen geschonden.

9. In zover onduidelijk is wat het arrest bedoelt door het begrip "prioritaire bescher-
ming" zodat het Hof zijn wettigheidstoezicht niet kan uitoefenen, is het arrest niet regel-
matig gemotiveerd en schendt het artikel 149 van de Grondwet dat de rechter ertoe ver-
plicht zijn beslissingen met redenen te omkleden hetgeen impliceert dat de motivering 
"duidelijk" moet zijn.

(...)
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel 
Eerste onderdeel
10. Krachtens artikel 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteurs-

recht en de naburige rechten, heeft enkel de auteur het recht om een werk op 
welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volle-
dig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren.

11. Indien een werk opvallende gelijkenissen vertoont met een eerder bestaand 
werk, behoort het aan de feitenrechter na te gaan of deze gelijkenissen met het 
oudere werk toevallig zijn, dan wel voortkomen uit bewuste of onbewuste ontle-
ning aan dat werk en aldus inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. In geval 
van voldoende overeenstemming tussen originele elementen van beide werken, 
dient de auteur van het jongere werk het vermoeden van reproductie te weerleg-
gen door aannemelijk te maken dat hij het eerdere werk niet kende of ervan rede-
lijkerwijze geen kennis heeft kunnen krijgen.

12. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat, ondanks belangrijke overeen-
stemmingen tussen de beide werken en het vooraf bestaan in de tijd van het ene 
werk ten opzichte van het andere, het bewijs van schuldige ontlening moet wor-
den geleverd door de auteur van het oudere werk, faalt het naar recht.

13. Door te oordelen dat het oudere werk de 'prioritaire' bescherming geniet 
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van het auteursrecht, geven de appelrechters te kennen dat, in het kader van de 
verdeling van de bewijslast, gegeven de oudere datum van dit werk, dit werk au-
teursrechtelijke bescherming geniet, wat inhoudt dat het niet kan worden gere-
produceerd zonder toestemming, waarna zij overgaan tot een onderzoek van de 
mogelijke reproductie van dit oudere werk door het jongere werk door na te gaan 
of de door de auteur van het jongere werk geleverde bewijselementen het ver-
moeden van ontlening kunnen weerleggen.

14. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters door het ge-
bruik van de bewoordingen 'prioritaire bescherming' een voorwaarde van nieuw-
heid toevoegen aan de auteursrechtelijke bescherming, berust het op een onjuiste 
lezing van het bestreden arrest en mist het aldus feitelijke grondslag.

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

3 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. De Gryse, Simont en Foriers.

Nr. 477

1° KAMER - 3 september 2009

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALLERLEI - E.E.X.-VERORDENING - VOORLOPIGE OF BEWARENDE MAATREGELEN - BEGRIP

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - E.E.X.-
VERORDENING - BEVOEGDHEID - VOORLOPIGE OF BEWARENDE MAATREGELEN - BEGRIP

1º  en  2°  Een  maatregel  die  tot  hoofddoel  heeft  de  aanvrager  in  staat  te  stellen  zijn 
proceskansen in te schatten en daarenboven bewijzen in te zamelen waarvan hij niet  
aanvoert  dat  zij  dreigen verloren te gaan, is kennelijk  geen voorlopige of bewarende  
maatregel die, in de wetgeving van een lidstaat vastgesteld, bij de gerechten van die  
staat  kan  worden  aangevraagd,  zelfs  indien  een  gerecht  van  een  andere  lidstaat  
krachtens de EEX-Verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen.  
(Art. 31, E.E.X.-Verordening)

(ENGEL AUSTRIA GMBH, vennootschap naar Oostenrijks recht T. I.P.M. nv)

ARREST

(AR C.08.0480.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 28 januari 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
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Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 23.1 en 31 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 Raad 22 december 2000 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken (Pb., L12 van 16 januari 2001, rect. Pb., L 307, 24 
november 2001; hierna afgekort: de EEX-Verordening);

- de artikelen 9, 584, eerste lid en vierde lid, 2° en 1035 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest  verklaart  de eis van de verweerster tot  aanstelling van een ge-

rechtsdeskundige gegrond en zulks op grond van de volgende overwegingen:
"5. De eis tot  aanstelling van een gerechtelijk deskundige, om de gemiddelde bruto 

marge over de laatste 5 jaar te begroten die de concessieovereenkomst voor (de verweer-
ster) opbracht en om de bekende meerwaarde te begroten van het cliënteel, die (de ver-
weerster) voor (de eiseres) heeft gerealiseerd over de periode van 27 april 1988 tot 27 juli 
2007 komt het hof wel gegrond voor.

De voorafgaande aanstelling van een deskundige draagt bij tot een vlottere afhandeling 
van de bodembetwisting, wat de urgentie van de gevorderde maatregel afdoende verant-
woordt.

Verder  situeert  de  uitvoering  van  de  opdracht  van  de  gerechtelijk  deskundige  zich 
hoofdzakelijk in België, aangezien de concessieovereenkomst in België werd uitgevoerd, 
(de verweerster) haar boekhouding betreffende de uitvoering van de concessieovereen-
komst op haar zetel in België bijhoudt, en de schade die (de verweerster) lijdt als gevolg 
van de aangevoerde verbreking zich ook in België situeert.

Voor de berekening van de schade kan de bruto-winstmarge een nuttige leidraad zijn. 
En bij de berekeningen hiervan zal met het Belgisch belastingsrecht (en eventueel sociaal 
recht) rekening moeten gehouden worden. (Verweerster) is immers onderworpen aan het 
Belgisch en niet aan het Oostenrijks belastingsstelsel.

De gerechtelijk deskundige zal alleen maar een advies uitbrengen dat hij tegenspreke-
lijk met (de eiseres) heeft opgesteld, wat (de eiseres) toelaat de boekhoudkundige gege-
vens van (de verweerster) tegen te spreken.

Over dit advies - dat (de verweerster) als gerede partij op eigen risico zal benaarstigen - 
zal de bodemrechter zich achteraf - bij blijvende onenigheid tussen partijen - nog (moe-
ten) uitspreken, zodat de maatregel (de eiseres) in haar rechten van verdediging niet kan 
benadelen" (arrest, pp. 5-6, folionrs. 264-265).

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer de partijen van wie er ten minste één woonplaats heeft op het grondgebied 

van een Lid-Staat een gerecht of de gerechten van een Lid-Staat hebben aangewezen voor 
de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking 
zijn ontstaan of zullen ontstaan, is dit gerecht of zijn de gerechten van die Lid-Staat krach-
tens artikel 23.1 van de EEX-Verordening exclusief bevoegd, tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen.
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Krachtens artikel 31 van de EEX-Verordening kunnen in de wetgeving van een Lid-
Staat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen bij  de gerechten van die staat 
worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere Lid-Staat krachtens deze 
verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen.

Deze laatste bepaling strekt ertoe te voorkomen dat partijen schade lijden ten gevolge 
van de lange termijnen die bij iedere internationale procedure onvermijdelijk zijn. Als uit-
zondering op de algemene regels van het geldend bevoegdheidsstelsel dient deze bepaling 
restrictief te worden uitgelegd.

Onder "voorlopige of bewarende maatregelen" in de zin van artikel 31 van de EEX-
Verordening moeten worden verstaan de maatregelen die, met betrekking tot de onder het 
toepassingsgebied van de EEX-Verordening vallende materies, bedoeld zijn om een feite-
lijke situatie of rechtssituatie in stand te houden ter bewaring van rechten waarvan de er-
kenning voor het overige wordt gevorderd voor de rechter die van het bodemgeschil ken-
nis neemt.

Het aanstellen van een deskundige om de schade te begroten die eventueel door een 
contractspartij zou zijn geleden strekt niet tot het in stand houden van feitelijke of rechts-
situaties ter bewaring van de rechten van de contractspartij, in zoverre door het arrest niet 
wordt vastgesteld welke feitelijke of rechtssituatie door middel van die expertisemaatregel 
in hoofde van de verweerster in stand dient gehouden te worden ter bewaring van welke 
rechten, noch welke schade door die contractspartij zou worden geleden indien de gevor-
derde expertise maatregel niet wordt toegestaan.

In casu bestaat tussen de eiseres en de verweerster een geschil nopens de beëindiging 
van  een concessieovereenkomst,  doch  heeft  de  Belgische  rechter  terzake geen  rechts-
macht, daar, zoals door het arrest wordt vastgesteld, de partijen in hun overeenkomst een 
geldig bevoegdheidsbeding ten voordele van de Oostenrijkse rechter opnamen en "de be-
voegde rechter de rechtbank te Linz is" (arrest, p. 3, folionr. 262).

Bijgevolg zullen de rechtsvragen of deze beëindiging al dan niet rechtmatig was en of, 
desgevallend enige schade werd geleden door de verweerster, en zo ja, hoe deze schade 
moet begroot worden, niet door de Belgische, doch door de Oostenrijkse rechter moeten 
beslecht worden aan de hand van het door deze laatste rechter toepasselijk verklaarde 
recht.

Aangezien de Belgische rechter zich over dit geschil niet heeft uit te spreken, kan hij 
evenmin beoordelen welke feiten voor de beslechting van dit geschil relevant zijn en een 
deskundigenonderzoek bevelen dat tot doel heeft deze, naar zijn oordeel, relevante feiten 
vast te stellen.

Zoals door de eiseres werd aangevoerd, levert de verweerster niet het bewijs dat de aan-
stelling van een Belgisch deskundige met de opdracht de verweersters eigen boekhouding 
te onderzoeken wettelijk, opportuun en nuttig is  ter instandhouding van rechten in af-
wachting van de uitspraak van de Oostenrijkse bodemrechter (de vordering tot aanstelling 
van een deskundige om van de verweersters eigen boekhouding kennis te nemen is vol-
gens de eiseres "nauwelijks ernstig te noemen" daar "(de verweerster) toch wel haar eigen 
boekhouding kent" en "de deskundige (...) immers naar het voor hem volledig vreemde 
Oostenrijkse recht (zou) dienen te handelen, waarbij deze gegevens dan ook nog eens van 
nut moeten zijn in de Oostenrijkse procedure" - eerste besluiten eiseres, p. 24, nr. 32.1 en 
tweede besluiten eiseres, p. 25, nr. 32.3 en 32.4), noch toont verweerster aan welke schade 
zij zou lijden indien de gevorderde expertisemaatregel niet zou worden toegekend ("(De 
verweerster) laat na aan te tonen dat er bewijselementen verloren dreigen te gaan en spe-
culeert enkel in haar dagvaarding". Vermits de `begroting van de bruto marge verbonden 
aan de concessie' volledig op basis van boekhoudkundige stukken kan gebeuren, is er "bij-
gevolg geen enkele reden (...) om aan te nemen dat deze verloren zouden gaan" daar "naar 
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analogie met België, voor Oostenrijkse ondernemingen de verplichting bestaat boekhoud-
kundige stukken minstens 5 jaar te bewaren" - eerste besluiten eiseres, p. 32, nr. 47.1 en 
47.2, tweede besluiten, p. 34, nrs. 47.1 en 47.2).

Het bestreden arrest gelast een Belgisch deskundige met de opdracht om aan de hand 
van de boekhouding van de verweerster de gemiddelde bruto-winstmarge over de laatste 
vijf jaar te begroten die de concessieovereenkomst aan de verweerster opbracht, en aldus 
de  schade  te  begroten  die  de  verweerster  lijdt  "als  gevolg  van  de  aangevoerde 
verbreking"; het arrest staaft verder de noodzaak tot aanstelling van deze deskundige op 
de vaststellingen dat de uitvoering van de deskundige opdracht zich in België situeert, 
daar de concessieovereenkomst in België werd uitgevoerd, de verweerster daar haar boek-
houding bijhoudt en de schade "die (de verweerster) als gevolg van de aangevoerde ver-
breking (lijdt) zich ook in België situeert, en met Belgisch belastingsrecht en eventueel 
sociaal recht rekening zal moeten gehouden worden; tevens wordt door het arrest de bru-
to-winstmarge als een "nuttige leidraad" bestempeld voor de berekening van de schade 
(arrest, p. 5, folionr. 264).

Noch het feit dat de concessie in België werd uitgevoerd, dat de boekhouding van de 
verweerster zich aldaar bevindt, dat de schade die zij beweerdelijk lijdt ingevolge de be-
ëindiging zich daar situeert, dat Belgisch belasting- en sociaal recht van toepassing zijn, 
of dat het criterium van de bruto-winstmarge een "nuttige leidraad" is bij de berekening 
van de vermeende schade, zijn gegevens die aantonen dat de expertisemaatregel vereist is 
om een feitelijke of rechtssituatie in stand te houden ter bewaring van rechten in hoofde 
van de verweerster, inzoverre daarmee niet wordt vastgesteld dat, indien de maatregel niet 
zou worden toegekend, een feitelijke of rechtssituatie in hoofde van de aanvrager ter be-
waring van rechten niet in stand zou kunnen gehouden worden of dat de aanvrager van de 
maatregel schade zou lijden indien de maatregel niet zou worden toegekend.

Geen van deze gegevens is derhalve van aard om de gegrondverklaring te staven van de 
vordering tot aanstelling van een deskundige gelast met het ramen van mogelijks geleden 
schade ingevolge een beweerde contractbreuk, daar (1) de vraag of er überhaupt een scha-
devergoeding verschuldigd is nog door de Oostenrijkse rechter aan de hand van het door 
hem toepasselijk  verklaarde recht  beslecht  zal  moeten worden,  (2)  alleen deze laatste 
rechter bevoegd is om na te gaan welke feitelijke gegevens relevant zijn bij de begroting 
van desgevallend geleden schade en (3) door het arrest aldus niet wordt vastgesteld welke 
feitelijke of rechtssituatie door middel van de expertisemaatregel in stand wordt gehouden 
ter bewaring van rechten van de verweerster, noch welke schade door de verweerster zou 
geleden worden indien de gevorderde expertisemaatregel niet zou worden ingewilligd.

Door een Belgisch deskundige te gelasten met de opdracht feitelijke gegevens te verza-
melen die door de Belgische rechter geacht worden relevant te zijn bij de begroting van 
een schade die door de verweerster zou zijn geleden, doch waarover de Belgische rechter 
zich bij gebreke aan rechtsmacht niet heeft uit te spreken, noch wat het principe van de 
schadevergoeding, noch wat de berekening van de omvang ervan betreft, en zonder vast te 
stellen dat deze maatregel nodig is om een feitelijke of rechtssituatie in stand te houden 
ter bewaren van rechten van de verweerster, noch dat en zo ja welke schade door de ver-
weerster zou geleden worden indien de gevorderde expertisemaatregel niet wordt toege-
staan, legt het arrest een maatregel op die verder reikt dan het begrip "voorlopige of bewa-
rende maatregel" in de zin van artikel 31 EEX-Verordening toelaat en schendt het mits-
dien deze bepaling.

In zoverre het arrest, door te oordelen dat de aanstelling van deze Belgische deskundige 
met een opdracht zoals omschreven door de Belgische rechter "bijdraagt tot een vlottere 
afhandeling van de bodembetwisting" en de "bruto-winstmarge" een "nuttige leidraad" is 
bij de berekening van de schade, te kennen geeft dat de door de Belgische expert te verza-
melen gegevens en informatie relevant zijn voor de beoordeling van een geschil waarover 
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de Belgische rechter evenwel geen rechtsmacht heeft, omzeilt het bestreden arrest de be-
voegdheidsregel van artikel 23 EEX-Verordening krachtens dewelke, gelet op het geldig 
bevoegdheidsbeding, enkel de Oostenrijkse rechter bevoegd is om over het geschil te oor-
delen en vast te stellen welke feiten eventueel voor de beoordeling van dit geschil relevant 
zijn en bijgevolg het voorwerp van een expertisemaatregel kunnen uitmaken (schending 
van artikel 23 van de EEX-Verordening).

Minstens is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed in zoverre het het precieze 
verweer van de eiseres in verband met de afwezigheid van enig bewijs vanwege de ver-
weerster dat de gevorderde maatregel nodig is ter bewaring van rechten die anders verlo-
ren zouden dreigen te gaan, evenals de afwezigheid van enige schade in hoofde van de 
verweerster indien de gevorderde expertisemaatregel niet wordt toegekend, onbeantwoord 
laat (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek is de volstrekte bevoegdheid de 

rechtsmacht, bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het spoedei-
send karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen.

Overeenkomstig de artikelen 584, eerste lid en 1035 van het Gerechtelijk Wetboek is de 
rechter in kort geding bevoegd om een uitspraak te doen in de zaken die hij spoedeisend 
acht.

Deze urgentie is een wezenlijke component van zijn materiële bevoegdheid in kort ge-
ding, zodat de rechter, wanneer hij tot de vaststelling komt dat er geen urgentie is, de vor-
dering als ongegrond moet afwijzen.

De voorwaarde van urgentie impliceert dat een onmiddellijke beslissing wenselijk is 
om schade van een bepaalde omvang dan wel ernstige ongemakken te voorkomen en de 
gewone rechtspleging niet bij machte is het geschil tijdig op te lossen.

Overeenkomstig artikel 584, vierde lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek kan de rech-
ter in kort geding om het even welke deskundige onderzoeken bevelen, zelfs met raming 
van de schade en opsporing van de oorzaken ervan.

Zoals door de eiseres werd aangevoerd, toont de verweerster niet aan welke schade zij 
zou lijden indien de gevorderde expertisemaatregel niet zou worden toegekend ("(De ver-
weerster) laat na aan te tonen dat er bewijselementen verloren dreigen te gaan en specu-
leert enkel in haar dagvaarding" Vermits de 'begroting van de bruto marge verbonden aan 
de concessie' volledig op basis van boekhoudkundige stukken kan gebeuren, is er "bijge-
volg geen enkele reden (...) om aan te nemen dat deze verloren zouden gaan" daar "naar 
analogie met België, voor Oostenrijkse ondernemingen de verplichting bestaat boekhoud-
kundige stukken minstens 5 jaar te bewaren" (eerste besluiten eisers, p. 32, nr. 47.1 en 
47.2, tweede besluiten, p. 34, nrs. 47.1 en 47.2).

In casu heeft de rechter in kort geding geoordeeld dat hij geen rechtsmacht heeft om 
zich over het geschil nopens de beëindiging van de concessieovereenkomst uit te spreken, 
daar deze bodembetwisting door de Oostenrijkse rechter beslecht zal moeten worden.

Het arrest oordeelt anderzijds dat het wel bij wijze van voorlopige maatregel de vorde-
ring van de verweerster tot aanstelling van een deskundige gegrond kan verklaren, daar de 
urgentie  van deze maatregel  "afdoende (verantwoord  wordt)  doordat  de  voorafgaande 
aanstelling van een deskundige (bijdraagt) tot een vlottere afhandeling van de bodembe-
twisting" (arrest, p. 5, folionr. 264).

Door het spoedeisend karakter van de vordering tot aanstelling van een deskundige te 
erkennen en deze vordering gegrond te verklaren op grond van de vaststelling dat deze 
maatregel bijdraagt tot een vlottere afhandeling van het bodemgeschil, zonder vast te stel-
len dat een reële schade te vrezen valt indien de maatregel niet wordt toegekend, schendt 
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het arrest het wettelijk begrip "spoedeisendheid" en mitsdien alle in dit onderdeel aange-
duide wetsbepalingen (schending van de artikelen 9, 584, eerste lid en 1035 van het Ge-
rechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het onderdeel
1. De verweerster voert twee gronden van niet-ontvankelijkheid aan: het on-

derdeel werpt geen elementen op met betrekking tot de internationale bevoegd-
heid van de appelrechters om in kort geding een onderzoeksmaatregel te bevelen 
en het berust op de aanname dat de appelrechters bij gebrek aan rechtsmacht als 
bodemrechter  geen onderzoeksmaatregel  konden bevelen, terwijl  over het  bo-
demgeschil geen beslissing werd genomen.

2. Het onderdeel bekritiseert de beslissing van de appelrechters die zonder be-
voegd te zijn over het bodemgeschil, een onderzoeksmaatregel bevelen die af-
breuk doet aan hun bevoegdheid krachtens artikel 31 van de Verordening (EG) 
nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke be-
voegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken (hierna EEX-Verordening).

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Eerste middel
3. Volgens artikel 31 van de EEX-Verordening kunnen in de wetgeving van 

een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen bij de gerechten 
van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere lid-
staat krachtens deze verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te 
nemen.

Die  bepaling  houdt  een  uitzondering  in  op  het  bevoegdheidsstelsel  van  de 
EEX-Verordening teneinde te voorkomen dat partijen schade lijden ten gevolge 
van de lange termijnen die  bij  iedere internationale  procedure onvermijdelijk 
zijn. Die uitzondering moet restrictief worden uitgelegd.

4. Onder "voorlopige of bewarende maatregelen" in de zin van artikel 31 van 
de EEX-Verordening moet worden verstaan, volgens het arrest van het Hof van 
Justitie van 28 april 2005, C-104/3, maatregelen die bedoeld zijn om een feitelij-
ke situatie of rechtssituatie in stand te houden ter bewaring van rechten waarvan 
de erkenning voor het overige wordt of moet worden gevorderd voor de rechter 
die van het bodemgeschil kennis neemt.

5. Een maatregel die tot hoofddoel heeft de aanvrager in staat te stellen zijn 
proceskansen in te schatten en daarenboven bewijzen in te zamelen waarvan de 
aanvrager niet aanvoert dat zij dreigen verloren te gaan, is kennelijk geen voorlo-
pige of bewarende maatregel in de zin van het genoemde artikel.

6. Het bestreden arrest stelt vast dat de bevoegde rechter ten gronde, een Oos-
tenrijkse rechter is maar dat de voorafgaande aanstelling van een deskundige bij-
draagt tot een vlottere afhandeling van de bodembetwisting, wat de urgentie van 
de gevorderde maatregel afdoende verantwoordt. Het arrest oordeelt vervolgens 
dat de uitvoering van de opdracht zich hoofdzakelijk in België situeert en dat 
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voor de berekening van de schade de bruto-winstmarge een nuttige leidraad kan 
zijn. Het oordeelt tenslotte dat het onderzoek tegensprekelijk zal kunnen gebeu-
ren en dat de bodemrechter zich over de grond nog later moet uitspreken.

7. De appelrechters verantwoorden aldus niet dat ter bewaring van rechten een 
feitelijke of een rechtssituatie in stand moest worden gehouden door hun beslis-
sing en dat van het bevoegdheidsstelsel van de EEX-Verordening moest worden 
afgeweken.

Het middel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest inzoverre het oordeelt over de aanstelling van 

een gerechtelijke deskundige en over de verwijzing van IPM in 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 Antwerpen.

3 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Simont, Foriers en Maes.

Nr. 478

1° KAMER - 4 september 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN UIT 
ROERENDE GOEDEREN - VENNOOT - GELDLENING AAN ZIJN VENNOOTSCHAP - 
INSCHRIJVING OP REKENING-COURANT - GEVOLG

In de zin van artikel 18, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992  
kan een geldlening worden vastgesteld door een boeking op de rekening-courant van de 
aandeelhouder of van de persoon die een opdracht of functies als vermeld in artikel 32,  
eerste  lid,  1°,  uitoefent,  maar  een dergelijke  boeking  impliceert  niet  noodzakelijk  het  
bestaan van een leningcontract in de zin van die bepaling1.

(BELGISCHE STAAT, min. v. Financiën T. BRUNET nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0055.F)

1 Het  Hof  heeft  dezelfde  dag  een  tweede  arrest  in  die  zin  gewezen:  AR  F.08.0054  (niet 
gepubliceerd); zie ook Cass., 16 nov. 2006, AR F.05.0068.F, AC, 2006, nr 569.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 januari 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
Artikel 18, eerste lid, 4°, en tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992, zoals het van toepassing is sedert 15 april 1999 (artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 11 april 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepa-
lingen van de wet van 10 maart 1999 tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de 
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsvennootschappen, de 
bemiddelaars en beleggingsadviseurs, tot regeling van de verrichtingen van lening van 
aandelen en houdende diverse andere bepalingen, genomen ter uitvoering van artikel 78 
van die wet van 10 maart 1999 waarvan het artikel 44 de laatste wijzigingen van artikel 
18, eerste lid, 4°, bevat; de wijziging betreffende het tweede lid volgt uit artikel 3, 2° van 
het bijzondere volmachtenbesluit van 20 december 1996 houdende diverse fiscale maatre-
gelen met toepassing van de artikelen 2, §1, en 3, §1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België 
aan de Europese Economische en Monetaire Unie).

Aangevochten beslissing
Het arrest stelt het volgende vast:
"op 31 maart 2001 zijn E.B., afgevaardigd bestuurder van (de verweerster) en zijn echt-

genote, C. D., overeengekomen om hun deelbewijzen in de bvba Brunet Structures over te 
dragen aan (de verweerster) (50 pct. voor ieder);

De overdracht geschiedt voor het totaalbedrag van 14.500.000 frank, betaalbaar uiter-
lijk op 30 april 2001. Artikel 4 van de overeenkomst bepaalt dat 'elk, op de vervaldag niet 
terugbetaald bedrag van rechtswege een interest zal opbrengen van 0,658 pct. (referentie-
rentevoet  ATN  7,9  pct.)  op  het  per  begonnen  maand  vertraging  nog  verschuldigde 
bedrag';

Op 31 december 2001 wordt de schuld van 14.500.000 frank tussen de heer en me-
vrouw B. verdeeld naar rato van 10.000.000 BEF voor de heer B. en 4.500.000 BEF voor 
mevr. D.;

Aangezien het bedrag van 14.500.000 BEF op de vervaldag niet is betaald, zal de ven-
nootschap 'een bedrag van 768.897 BEF aan interest in debet boeken op de door de (ver-
weerster) aan de heer en mevrouw B. verschuldigde bedragen".

Vervolgens oordeelt het arrest het volgende:
"Het  begrip geldlening in artikel  18 van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992 wordt niet omschreven in de belastingwet; bij ontstentenis van een dergelijke bijzon-
dere omschrijving heeft het begrip de betekenis die het gemeen recht eraan hecht;

volgens het gemeen recht stemt het begrip geldlening, dat betrekking heeft op een ver-
bruikbare zaak, overeen met het begrip verbruiklening dat in artikel 1892 van het Burger-
lijk Wetboek omschreven wordt als 'een contract waarbij de ene partij een zekere hoeveel-
heid zaken die door het gebruik teniet gaan, aan de andere partij afgeeft, onder verplich-
ting voor deze om aan de eerstgenoemde evenzoveel van gelijke soort en hoedanigheid te-
rug te geven';
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de tekst van artikel 18, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is klaar 
en duidelijk in zoverre dat artikel het begrip geldlening gebruikt zoals het in het Burger-
lijk Wetboek omschreven staat en er is geen reden om dat begrip te interpreteren in het 
licht van wat de wetgever voor ogen stond tijdens de parlementaire voorbereiding (cf. 
Luik, 25 maart 2005, 2004/AR/342);

de geldlening is een zakelijk contract dat de afgifte van de zaak, te dezen het geld, im-
pliceert en dat voor degene die de zaak ontvangt en eigenaar geworden is van de verbruik-
bare zaak de verplichting meebrengt om een zaak van gelijke soort en hoedanigheid terug 
te geven;

in deze zaak is het niet bewezen dat de heer B. en mevrouw D. geld hebben overge-
maakt aan (de verweerster);

(de eiser) beroept zich op het bestaan van twee opeenvolgende contracten, een verkoop 
van aandelen waarvan de prijs wordt betaald door boeking van de verschuldigde prijs op 
de rekening-courant van de vennoten en vervolgens een leningcontract dat op hetzelfde 
bedrag betrekking heeft; (...);

het is verkeerd een bedrag dat met de verkoopprijs overeenstemt te boeken op de reke-
ning-courant van de vennoten van de vennootschap, daar de prijs van de verkoop van de 
deelbewijzen niet geboekt is op de rekeningen-courant van de vennoten maar op rekenin-
gen van klasse 17 die overeenkomen met schulden van meer dan één jaar (...);

in deze zaak is de door (de verweerster) verschuldigde interest geboekt op de rekening 
'nr 650350 - interest op de schulden van de hr. en mevr. B.'; deze schuld vindt haar oor-
sprong in de overeenkomst van overdracht van deelbewijzen waarvan de prijs niet is be-
taald op de vervaldag waardoor op het einde van het boekjaar jegens de verkopers van de 
deelbewijzen een totaalschuld geboekt werd die met de prijs van de overdracht overeen-
komt (...);

de schuldvordering van de overdragers van deelbewijzen die de bedoelde interest op-
brengt volgt wel degelijk uit de overdracht van goederen;

zij moet worden beschouwd als een schuldvordering op de prijs en brengt voor de ven-
nootschap niet de verplichting mee om dezelfde zaak terug te geven als die welke over-
handigd werd bij een verbruiklening die met name voortvloeit uit een schuldvernieuwing 
waarvan het bewijs geenszins wordt geleverd;

de door (de verweerster) ten laste genomen interest vloeit niet voort uit een geldlening 
maar uit de niet-betaling van een gedeelte van de verkoopprijs alsook uit de toepassing 
van een beding dat van rechtswege verwijlinterest oplegt bij niet-betaling op de verval-
dag",

en beslist als volgt:
"bij ontstentenis van een geldlening waren er geen redenen om de interest op de schuld-

vordering op de verkoopprijs van deelbewijzen te herkwalificeren als dividend noch om 
een aanvullende roerende voorheffing in te kohieren"

en zegt bijgevolg voor recht dat "het beroepen vonnis (dat het verhaal ontvankelijk en 
gegrond verklaard had en de ontheffing van de litigieuze aanslagen tot beloop van het pas-
sende bedrag bevolen had) in zijn geheel wordt bevestigd".

Grieven
De termen "elke verstrekte (...) geldlening" in artikel 18, tweede lid, van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen 1992 beperken de toepassing van die wetsbepaling niet uit-
sluitend tot de leningcontracten, die door het gemeen recht geregeld worden (artikelen 
1874 tot 1914 van het Burgerlijk Wetboek), aangezien 1) het woord "elke" duidelijk de 
wil van de wetgever uitdrukt om aan het begrip lening de ruimst mogelijke betekenis toe 
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te kennen, 2) de term "geldlening" niet dezelfde is als "lening van geld" in artikel 1895 
van het Burgerlijk Wetboek dat specifiek handelt  over het leningcontract van gemeen 
recht wanneer de geleende zaak betrekking heeft op geld, en 3) de term "verstrekt" - veel 
meer dan "gesloten" - benadrukt dat de in artikel 18, tweede lid, bedoelde lening op een 
wilsovereenstemming berust, en bijgevolg aangeeft dat het zakelijk karakter van het le-
ningcontract van gemeen recht geen doorslaggevende voorwaarde is voor de toepassing 
van laatstgenoemde bepaling, zodat het bestaan van een lening die aanleiding kan geven 
tot de herkwalificatie van interest als dividend, niet onderworpen is aan de materiële afgif-
te van de geleende gelden, maar reeds het gevolg kan zijn van de wilsuiting van de partij-
en.

Deze letterlijke interpretatie van artikel 18, tweede lid wordt, voor zoveel als nodig, be-
vestigd door het verslag aan de Koning betreffende het bijzondere volmachtenbesluit van 
20 december 1996 dat voornoemd artikel 18, tweede lid, heeft gewijzigd volgens hetwelk 
de wetgever "de bestrijding van de onderkapitalisatie van de vennootschappen" op het oog 
had alsook, in de lijn hiervan, "de verruiming" van de vroegere maatregel - die betrekking 
had op "elke vordering in het bezit van een bestuurder van een kapitaalvennootschap (...) 
of van een vennoot van een personenvennootschap" - tot de geldleningen die een natuur-
lijke persoon verstrekt had aan een vennootschap waarvan hij aandeelhouder is.

Hoewel de woorden "elke verstrekte geldlening" (...) in artikel 18, tweede lid, het zake-
lijk karakter van het aldus bedoelde leningcontract kunnen uitsluiten, volgt daaruit noch-
tans niet dat die lening niet zou moeten voldoen aan de essentiële voorwaarde voor het le-
ningcontract, namelijk de wil van de uitlener om de lener het voordeel te gunnen van het 
gebruik van de geleende zaak of gelden.

Wat betreft de interest is het, zoals het arrest vaststelt, bewezen dat "(hij) voortvloeit uit 
de niet-betaling van een gedeelte van de verkoopprijs alsook uit de toepassing van een be-
ding dat van rechtswege verwijlinterest oplegt bij niet-betaling op de vervaldag".

De kwestie van de interest op de verkoopprijs veronderstelt noodzakelijkerwijze dat, 
wanneer de verkoop op termijn geschiedt wat de betaling van de prijs betreft of bij een 
contante verkoop waarbij de verkoper niet de onmiddellijke betaling van de prijs eist, wat 
een daad is die voortvloeit uit de toestemming van de partijen en die, in afwijking van de 
in artikel 1651 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde regel dat de levering van de ver-
kochte zaak en de betaling van de prijs onderworpen zijn aan het adagium "voor wat hoort 
wat", een tussenperiode doet ontstaan gedurende welke de koper het gebruik heeft zowel 
van de verkochte zaak als van de prijs; de kwestie van de interest op de verkoopprijs ver-
onderstelt met andere woorden noodzakelijkerwijs dat de verkoper "krediet" heeft ver-
strekt aan de koper, dat wil zeggen dat hij ermee heeft ingestemd om de gelden waaruit de 
prijs bestaat, te laten gebruiken door de koper.

Dat door de verkoper aan de koper verstrekte "krediet" moet worden beschouwd als een 
"verstrekte (...) geldlening in de zin van artikel 18, tweede lid, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 aangezien de koper (in casu de verweerster) ten gevolge van de 
wilsuiting van de partijen, gebruik mag maken van de gelden, die overeenkomen met de 
prijs die aan de verkoper (in casu de afgevaardigd bestuurder van de verweerster en zijn 
echtgenote) verschuldigd is.

Daaruit volgt dat het arrest, door de redenen die het vermeldt, de beslissing "dat, bij 
ontstentenis van een geldlening, er geen redenen waren om de interest op de schuldvorde-
ring, bestaande in de verkoopprijs van deelbewijzen, te herkwalificeren als dividend en 
een aanvullende roerende voorheffing in te kohieren" en dat "het beroepen vonnis (dat de 
ontheffing van de litigieuze aanslagen tot beloop van het passende bedrag bevolen had) in 
zijn geheel bevestigd wordt", niet naar recht verantwoordt; het schendt daarentegen artikel 
18, eerste lid, 4° en tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 18, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 

zoals het in casu van toepassing is, bepaalt dat de dividenden de interest van 
voorschotten omvatten onder de daarin bepaalde voorwaarden.

Krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel wordt als voorschot beschouwd, 
elke, al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening verstrekt door een 
natuurlijk persoon aan een vennootschap waarvan hij aandelen bezit of door een 
persoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht of functies als vermeld in 
artikel 32, eerste lid, 1° van dit wetboek uitoefent.

Bij ontstentenis van een bijzondere definitie in de belastingwet dient  onder 
geldlening, overeenkomstig het gemeen recht, te worden verstaan het contract 
waarbij de uitlener geld overmaakt aan de lener teneinde hem in staat te stellen 
er gebruik van te maken en onder verplichting voor laatstgenoemde om het hem 
terug te geven op het overeengekomen tijdstip.

Een geldlening in de zin van voormeld artikel 18, tweede lid, kan worden vast-
gesteld door een boeking op de rekening-courant van de aandeelhouder of van de 
persoon die een opdracht of functies als vermeld in artikel 32, eerste lid, 1°, uit-
oefent, maar een dergelijke boeking impliceert niet noodzakelijk het bestaan van 
een leningcontract in de zin van die bepaling.

Het arrest stelt vast dat de afgevaardigd bestuurder van de verweerster en zijn 
echtgenote hun deelbewijzen in de vennootschap Brunet Structures hebben over-
gedragen aan de verweerster, dat de overeenkomst van overdracht bepaalt dat 
"elk, op de vervaldag niet terugbetaald bedrag van rechtswege interest zal op-
brengen (...) per begonnen maand vertraging" en dat, aangezien het kapitaal niet 
was betaald op de vervaldag, de verweerster een bedrag "zijnde de interest op de 
door de verweersters aan de verkopers verschuldigde bedragen" in debet geboekt 
heeft.

Het oordeelt dat de schuldvordering van de verkopers, die interest opbrengt, 
"moet worden beschouwd als een schuldvordering op de prijs en voor de (ver-
weerster) niet de verplichting meebrengt om dezelfde zaak terug te geven als die 
welke overhandigd is  binnen het  kader van een verbruiklening die met name 
voortvloeit uit een schuldvernieuwing waarvan het bewijs nergens wordt gele-
verd" en "dat de door (de verweerster) ten laste genomen interest niet voortvloeit 
uit een geldlening maar uit de niet-betaling van een gedeelte van de verkoopprijs 
alsook uit de toepassing van een beding dat van rechtswege verwijlinterest oplegt 
bij niet-betaling op de vervaldag".

Het arrest verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat, bij ontstentenis 
van een geldlening die moet worden beschouwd als een voorschot zoals het in 
artikel 18 wordt omschreven, er geen redenen zijn om de litigieuze interest te 
herkwalificeren als dividend noch om een aanvullende roerende voorheffing in te 
kohieren.

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

4 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Regout –  Gelijkluidende conclusie  de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
X. Thiebaut, Luik.

Nr. 479

3° KAMER - 7 september 2009

1º EUROPESE UNIE — ALGEMEEN - EUROPEES GEMEENSCHAPSRECHT - STILZWIJGEN 
VAN DE VERORDENING - TOEPASSING VAN HET NATIONAAL RECHT - DRAAGWIJDTE

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
VERORDENING 1348/2000 - NIET CONFORME BETEKENING - GEVOLG

1º Wanneer de Verordening niet bepaalt wat de gevolgen van bepaalde feiten zijn, dient de 
nationale rechter in beginsel zijn nationale recht toe te passen, zij het dat daarbij de volle 
werking  van  het  gemeenschapsrecht  moet  zijn  gewaarborgd.  (Artt.  1,  14  en  15, 
Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000; zoals van toepassing voor de 
wijziging door de, Verordening E.G. nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de 
Raad van 13 nov. 2007)

2º De Verordening 1348/2000 houdt geen expliciete sanctie in, in geval een betekening niet  
zou beantwoorden aan alle formele vereisten die in de verordening bepaald zijn en de  
verweerder  niettemin  verschijnt.  In  dit  geval  zijn  de  sancties  die  dergelijke  
onvolmaaktheden betreffen, de sancties van het nationale recht van de Staat waarvoor  
de zaak is gebracht. De sancties moeten beantwoorden aan de doelstellingen van de  
verordening, met name de verzending van stukken te verbeteren en te versnellen, zonder  
afbreuk te doen aan het recht van verdediging. De miskenning van een vorm van de  
proceshandeling voorgeschreven door Verordening 1348/2000 brengt niet noodzakelijk 
de onregelmatigheid van de betekening mee wanneer het doel van de betekening werd  
bereikt en het nationale recht belangenschade vooropstelt. (Artt. 1, 14 en 15, Verordening 
Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000; zoals van toepassing voor de wijziging door 
de, Verordening E.G. nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 nov. 
2007; Artt. 860, eerste lid, 861 en 867, Ger.W.; zoals van toepassing vóór de wijziging 
door de, Wet 26 april 2007)

(N. e.a. T. W. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0221.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 26 april 2007 en 10 januari 

2008 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 februari 2009 ver-

wezen naar de derde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan. 
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1, 2, 14, 15 en 19 van de Verordening (EG) n° 1348/2000 van de Raad van 

29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de Lid-Staten van gerechtelijke 
en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken in de versie van toepas-
sing voor de wijziging door de Verordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2007;

de artikelen 860, in het bijzonder eerste lid, 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek, 
deze laatste bepaling in haar versie van toepassing vóór de wijziging door de wet van 26 
april 2007.

Aangevochten beslissingen
Het eerste bestreden arrest beslist dat:
- geen enkele bepaling van de Verordening (EG) nr. 1348/2000 ingeroepen door de ei-

sers kan leiden tot de nietigheid of de onontvankelijkheid van de eis van de verweersters;
- de hoofdeis ontvankelijk is, en
- het bestreden vonnis moet bevestigd worden voor zover het voor recht zegt dat de 

oorspronkelijke dagvaarding aan de verweersters rechtsgeldig was,
- op grond van de volgende overwegingen uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste 

Aanleg van Kortrijk dewelke het eerste bestreden arrest tot de zijne maakt:
"De rechtbank is van oordeel dat uit het bundel van de rechtspleging blijkt dat (... ), en 

dat het recht van verdediging van (de eisers) daarenboven op geen enkele wijze werd ge-
schonden, aangezien zij beide tijdig beroep hebben kunnen doen op een raadsman in het 
vooruitzicht van de inleidingszitting, ter gelegenheid waarvan zij trouwens een akkoord-
conclusie hebben neergelegd".

en op grond van de andere overwegingen die het arrest behelst en die geacht worden 
hier integraal te worden weergegeven en met name op grond van de volgende overwegin-
gen:

"(...) Er zij daarbij vastgesteld dat geen enkele sanctie gekoppeld is aan het in artikel 
2.3 bepaalde formalisme (van de Verordening (EEG) nr. 1348/2000)

Samen met de eerste rechter stelt het hof hoe dan ook vast dat de beide appellanten op 
de inleidende zitting en naderhand voor de eerste rechter zijn verschenen en dat de rechten 
van verdediging van geen der appellanten, die hun verdediging hebben kunnen organise-
ren en voeren, geschonden zijn. Aldus kan geen toepassing worden gemaakt van artikel 
19 van gezegde verordening, hetwelk enkel toepasselijk is ingeval de verweerder niet ver-
schijnt. Op grond van dit artikel dient aldus en bovendien te worden besloten dat geen ter 
deze aangevoerde of vermeende schendingen van de formele bepalingen van de verorde-
ning inzake de wijze van betekening tot de nietigheid of ontvankelijkheid van de eis in 
recht kan leiden.

En zelfs als zouden de door de appellanten aangevoerde redenen principieel tot de nie-
tigheid of onontvankelijkheid van de eis in rechte leiden, dan nog kan - om dezelfde voor-
zegde reden - ten deze in geen geval tot nietigheid worden besloten. Het exploot is aan ap-
pellanten, die trouwens geen belangenschade aantonen, overhandigd, zij zijn verschenen, 
zij hebben hun verdediging tijdig en grondig kunnen waarnemen en zij hebben hun ver-
weermiddelen kunnen uiteenzetten. Het normdoel, als bepaald bij artikel 867 van het Ge-
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rechtelijk Wetboek en hetwelk in de voor de Belgische rechter gevoerde procedure van 
toepassing is, is dus bereikt en de aangevoerde nietigheid is dus om deze reden in ieder 
geval gedekt".

Het tweede bestreden arrest van 10 januari 2008:
- beslist over de grond van de oorspronkelijke eis van de verweerders, en
- verklaart het hoofdberoep van de eisers slechts gedeeltelijk gegrond verklaart,
op grond van alle overwegingen die het arrest behelst en die geacht worden hier geheel 

te zijn weergegeven en met name op grond van de volgende overwegingen:
"Bij tussenarrest van 26 april 2007 werden het hoofdberoep en het incidenteel beroep 

evenals de voor het hof gestelde vorderingen ontvankelijk verklaard en werd het hoger be-
roep reeds als ongegrond afgewezen in zoverre het gericht was tegen de beschikkingen 
van de eerste rechter waarbij de oorspronkelijke dagvaarding rechtsgeldig werd verklaard 
en de dienaangaande aangevoerde excepties van nietigheid en middelen van onontvanke-
lijkheid van de eis in rechte werden afgewezen".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 bepaalt de sancties die van toepassing 

zijn indien de bepalingen van deze verordening overtreden worden en de verweerder niet 
verschijnt. Geen enkele bepaling van de verordening voorziet in de gevolgen van een in-
breuk op de artikelen van de verordening indien de verweerder verschijnt.

Dat de Verordening (EG) nr. 1348/2000 de gevolgen van een onrechtmatige betekening 
indien de verweerder verschijnt, niet bepaalt, betekent niet dat de miskenning van de ver-
ordening zonder gevolg blijft indien de verweerder verschijnt. Deze lacune heeft immers 
tot gevolg dat de sanctie op het miskennen van Verordening (EG) nr. 1348/2000 bepaald 
wordt door het nationale recht van de aangezochte rechter ingeval de verweerder voor 
deze laatste verschijnt.

In  het  onderhavige geval besluit  het  eerste bestreden arrest  dat geen enkele sanctie 
voorzien wordt ingeval van een miskenning van de vormvoorwaarden voorzien in artikel 
2, §3, van de Verordening (EG) nr. 1348/2000. Het arrest betoogt bovendien dat artikel 19 
van deze verordening geen toepassing kan krijgen omdat de eisers verschenen zijn en dat 
geen enkele van de inbreuken op de artikelen van de Verordening (EG) nr. 1348/2000 in-
geroepen door de eisers derhalve kan leiden tot de nietigheid of de onontvankelijkheid 
van de eis van de verweerders.

Door te besluiten dat geen enkele overtreding van de artikelen van de Verordening 
(EG) nr. 1348/2000 zoals ingeroepen door de eisers tot de nietigheid of de onontvanke-
lijkheid van de eis van de verweerders kan leiden, verantwoordt het eerste bestreden arrest 
haar beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 1, 2, 14, 15 en 19 van de Veror-
dening (EG) nr. 1348/2000).

Het tweede bestreden arrest verwijst naar de vaststellingen en de overwegingen van het 
eerste bestreden arrest om de dagvaarding van de verweerders rechtsgeldig te verklaren en 
hun oorspronkelijke eis ontvankelijk te verklaren. De vernietiging van het eerste bestreden 
arrest brengt derhalve de vernietiging van het tweede bestreden arrest met zich mee.

Tweede onderdeel
Zoals reeds uiteengezet in het eerste onderdeel van het eerste middel behoort het aan 

het nationale recht van de aangezochte rechter om de sanctie op een inbreuk op Verorde-
ning (EG) nr. 1348/2000 te bepalen indien de verweerder verschijnt.

In het onderhavige geval bepaalt derhalve het Belgische recht deze sanctie.
Artikel 860, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wat de verzuimde of 
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onregelmatig verrichte vorm ook zij, geen proceshandeling nietig kan worden verklaard 
indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen.

Op grond van artikel 861 van hetzelfde Wetboek kan de rechter een proceshandeling al-
leen dan nietig verklaren indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelma-
tigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt.

Artikel 867 van hetzelfde Wetboek in de versie van toepassing vóór haar wijziging 
door de wet van 26 april 2007, bepaalt dat het verzuim of de onregelmatigheid van de 
vorm van een proceshandeling met inbegrip van de niet-naleving van de op straffe van 
nietigheid voorgeschreven termijnen of van de vermelding van een vorm niet tot nietig-
heid kan leiden wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het doel heeft 
bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm werkelijk in acht is ge-
nomen.

Uit deze wetsbepalingen volgt dat de artikelen 861 en 867 van het Gerechtelijk Wet-
boek slechts toepasselijk zijn op de vernietigingsgronden die uitdrukkelijk bepaald zijn in 
de wet.

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft de nietigheid van een gerechtelijk stuk voor, 
wanneer dit stuk betekend werd met miskenning van de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1348/2000. De artikelen 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek zijn bijgevolg niet 
toepasselijk op een dergelijke miskenning.

De miskenning van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1348/2000 brengt de onre-
gelmatigheid van de betekening met zich mee. Deze sanctie vereist geen belangenschade 
en is bovendien niet vatbaar voor herstel.

Bovendien en behalve ingeval van een wettelijke uitzondering - een dergelijke uitzon-
dering is niet voorhanden in het onderhavige geval -, betreffen de regels met betrekking 
tot de bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder de rechterlijke organisatie. Een eventuele 
miskenning van deze regels valt derhalve niet onder het toepassingsgebied van de nietig-
heidssanctie die voorzien is in de artikelen 860 tot en met 867 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

Ingeval het Franse recht toepasselijk zou zijn op de sanctie op de onbevoegdheid van de 
Franse gerechtsdeurwaarder in huidig geval, zou het gevolg identiek zijn. In het Franse 
recht,  brengt inderdaad de onbevoegdheid van een gerechtsdeurwaarder een nietigheid 
mee die van openbare orde is en die voortspruit uit de miskenning van een regel van rech-
terlijke organisatie. Deze sanctie ontneemt aan de akte haar authentiek karakter en geldt 
derhalve als een onregelmatigheid ten gronde.

In het onderhavige geval, hebben de eisers in hun conclusies betoogd dat zij op het 
ogenblik van de betekening van de gedinginleidende dagvaarding niet meer gedomicili-
eerd waren in Frankrijk maar wel in België. De eisers hebben bovendien aangevoerd dat 
de Franse gerechtsdeurwaarders niet bevoegd zijn om over te gaan tot een rechtstreekse 
betekening van stukken op het Franse grondgebied en dat de tweede eiseres het beteke-
ningsexploot van de gedinginleidende dagvaarding niet heeft ontvangen (syntheseconclu-
sies in beroep, p. 12 t.e.m. 14 en 16, nrs. 27 t.e.m. 29, en 34).

Deze onregelmatigheden brengen derhalve ofwel de onregelmatigheid van de beteke-
ning mee ofwel de miskenning van een regel die raakt aan de rechterlijke organisatie. In 
ieder geval zijn deze sancties vreemd aan de artikelen 860 t.e.m. 867. De sancties onder-
stellen bovendien niet het bestaan van belangenschade en zijn daarenboven niet vatbaar 
voor herstel.

Het eerste bestreden arrest oordeelt dat de rechten van verdediging van de eisers niet 
geschonden zouden zijn, dat ze geen belangenschade aantonen, dat ze verschenen zijn en 
dat de ingeroepen nietigheid derhalve in elk geval gedekt zou zijn door het normdoel dat 
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aan artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek ten grondslag zou liggen en dat in de proce-
dure die gevoerd werd voor de eerste rechter van toepassing zou zijn.

Het eerste arrest miskent derhalve de artikelen 1, 2, 14, 15 en 19 van de Verordening 
(EEG) nr. 1348/2000 en de artikelen 860, in het bijzonder het eerste lid, 861 en 867 van 
het Gerechtelijk Wetboek en verantwoordt niet naar recht de stelling dat geen enkele van 
de inbreuken op de bepalingen van de Verordening (EG) 1348/2000 zou kunnen leiden tot 
de nietigheid of onregelmatigheid van de eis van de verweerders.

Het eerste bestreden arrest schendt om deze redenen de artikelen 1, 2, 14, 15 en 19 van 
Verordening (EG) nr. 1348/2000 en de artikelen 860, in het bijzonder het eerste lid, 861 
en 867 van het Gerechtelijk Wetboek en verantwoordt niet naar recht haar beslissing dat 
geen enkele van de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 1348/2000 ingeroepen door 
de eiser de nietigheid of de onontvankelijkheid van de verweerders kan meebrengen.

Het tweede bestreden arrest verwijst naar de vaststellingen en overwegingen van het 
eerste bestreden arrest om de dagvaarding van de verweerders rechtsgeldig te verklaren en 
hun oorspronkelijke eis ontvankelijk te verklaren. De vernietiging van het eerste bestreden 
arrest heeft derhalve de vernietiging van het tweede bestreden arrest tot gevolg.

(...)
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel 
Eerste onderdeel
Het arrest beslist niet zelfstandig dat geen enkele overtreding van de artikelen 

van de Verordening 1348/2000 van 29 mei 2000 inzake de betekening en de ken-
nisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in bur-
gerlijke  en  handelszaken  (hierna:  Verordening  1348/2000),  zoals  ingeroepen 
door de eisers, tot de nietigheid of de niet-ontvankelijkheid van de eis van de 
verweerders kan leiden, maar onderzoekt in concreto of er enige sanctie moet 
worden toegepast op eventuele onregelmatigheden en oordeelt dat gelet op het 
feit dat de verweerders verschenen zijn, er geen reden is om toepassing te maken 
van artikel 19 van de Verordening.

Het onderdeel berust op een onvolledige lezing van het arrest en mist mitsdien 
feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
Wanneer de Verordening niet  bepaalt  wat de gevolgen van bepaalde feiten 

zijn, dient de nationale rechter in beginsel zijn nationale recht toe te passen, zij 
het dat daarbij de volle werking van het gemeenschapsrecht moet zijn gewaar-
borgd. Die regel is bepaald in het arrest van het Hof van Justitie van de EG van 8 
november 2005, Leffler, C-443/03.

De Verordening 1348/2000 houdt geen expliciete sanctie in, in geval een bete-
kening niet zou beantwoorden aan alle formele vereisten die in de verordening 
bepaald zijn en de verweerder niettemin verschijnt. In dit geval zijn de sancties 
die dergelijke onvolmaaktheden betreffen, de sancties van het nationale recht van 
de Staat waarvoor de zaak is gebracht.

De sancties moeten beantwoorden aan de doelstellingen van de verordening, 
met name de verzending van stukken te verbeteren en te versnellen, zonder af-
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breuk te doen aan het recht van verdediging.
De miskenning van een vorm van de proceshandeling voorgeschreven door 

Verordening 1348/2000 brengt niet noodzakelijk de onregelmatigheid van de be-
tekening mee wanneer het doel van de betekening werd bereikt en het nationale 
recht belangenschade vooropstelt.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat belangenschade irrelevant is en dat het be-
reiken van het normdoel van de verordening geen gevolg heeft op de geldigheid 
van de betekening, faalt naar recht.

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

7 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Ne-
lissen Grade en Geinger.

Nr. 480

3° KAMER - 7 september 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL DAT 
SCHENDING AANVOERT VAN EEN OMZENDBRIEF - ONTVANKELIJKHEID

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
OMZENDBRIEF DIE NIET IN HET BELGISCH STAATSBLAD WERD GEPUBLICEERD - CASSATIEMIDDEL - 
BURGERLIJKE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID

1º  en  2°  De  schending  van  een  omzendbrief,  die  niet  in  het  Belgisch  Staatsblad  is  
gepubliceerd,  levert  voor  de  overheid  die  hem  heeft  uitgevaardigd  geen  grond  tot  
cassatie op. (Art. 1080, Ger.W.)

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. D.)

ARREST

(AR C.08.0421.N)

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

het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 18 juni 2009 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 4 en 5 van het Besluit van 25 januari 1995 van de Vlaamse Regering 

betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs (B. St. 
16 juni 1995, p. 17385),

- en voor zoveel als nodig punten 3 en 5.2. van de Omzendbrief OND/1/6/cl van 23 de-
cember 1992 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het Departement 
Onderwijs.

Bestreden beslissing
Na voeging van de beide hogere beroepen verklaart het hof van beroep te Brussel in het 

arrest van 19 maart 2008 deze hogere beroepen en het incidenteel beroep ontvankelijk 
doch alleen het incidenteel beroep van de verweerster in bepaalde mate gegrond. Met her-
vorming van de beslissing van de eerste rechter veroordeelt het hof van beroep de eiseres 
tot  betaling aan de verweerster  van 51.130,22 euro,  verhoogd met  verwijlintresten op 
67.080,14 euro vanaf 1 januari 1995 tot 2 juni 1997 (het arrest vermeldt bij materiële mis-
slag 1987), op 59.643,33 euro van 3 juni 1997 tot 5 december 1997 (het arrest vermeldt 
bij materiële misslag telkens 1987), en op 51.130,22 euro sedert 6 december 1997 (het ar-
rest vermeldt bij materiële misslag 1987), en met de gerechtelijke intresten. Het hof ver-
leent  akte  aan  de verweerster  van  haar  voorbehoud betreffende  de eventueel  door  de 
VDAB en/of mutualiteit terug te vorderen vervangingsvergoedingen en veroordeelt de ei-
seres tot de kosten van beide aanleggen, behoudens het rolrecht van het verzoekschrift tot 
hoger beroep van de verweerster dat ten hare laste blijft.

Het hof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest vanaf p. 6, "Ten gronde"):
"1.
Tussen 1 januari 1994 en 31 december 1995 werd I.D. door de Vlaamse Gemeenschap 

uitbetaald als tijdelijk personeelslid.
De Vlaamse Gemeenschap weigert het verschil tussen hetgeen zij aldus uitbetaalde en 

hetgeen aan I.D. als vast benoemd personeelslid toekomt, uit te betalen, om reden dat de 
vaste benoeming van I.D. geen uitwerking heeft ten aanzien van de overheid, en dit we-
gens de laattijdige mededeling, door het Gemeenschapsonderwijs,  van de vaste benoe-
ming.

2.
I.D. stelt dat haar vordering uit twee onderdelen met verschillende rechtsgronden be-

staat, te weten, enerzijds, het recht op uitbetaling van de wedde, en, anderzijds, de schade-
vergoeding voor de bijkomende schade die supplementair werd veroorzaakt door de fou-
tieve weigering om tot uitbetaling van de wedde over te gaan.

Zij meent, in hoofdorde, dat de Vlaamse Gemeenschap de wedde dient te betalen, maar 
richt, in ondergeschikte orde, haar vordering ook wat dit onderdeel betreft, tegen het Ge-
meenschapsonderwijs, voor het geval het hof zou oordelen dat de vordering voortvloeit 
uit de foutieve nalatigheden van het Gemeenschapsonderwijs bij het benoemingsdossier.

3.
De Vlaamse Gemeenschap beroept zich op de omzendbrief OND.I/6/cl van 23 decem-

ber 1992 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het Departement Onder-
wijs, waarvan de artikelen 5.2 en 5.3 luiden: '5.2. De voormelde documenten (houdende 
mededeling van vaste benoemingen) worden toegezonden aan het bevoegde werkstation, 
uiterlijk twee maanden na de ingangsdatum van de vaste benoeming.
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Uiteraard kan de Administratie slechts na indiening van het dossier onderzoeken en de 
wedde of weddetoelagen aanpassen aan de vaste benoeming of de toelating tot de proef-
tijd.

5.3. De vaste benoemingen die aan alle gestelde voorwaarden voldeden, en die vóór 1 
januari 1993 werden medegedeeld aan het Departement Onderwijs, worden beschouwd 
als zijnde medegedeeld overeenkomstig de regels die deze omzendbrief voorschrijft'.

De Vlaamse Gemeenschap beroept zich vervolgens op het besluit van de Vlaamse Re-
gering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het 
Departement Onderwijs, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 1995, waar-
van artikel 2 voorziet dat, opdat de vaste benoeming uitwerking zou hebben ten aanzien 
van de overheid, de inrichtende macht ze uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum er-
van, aangetekend aan het Departement Onderwijs dient mede te delen, en dat de vaste be-
noeming dan uitwerking heeft op de ingangsdatum ervan.

4.
Wat betreft de wedde, blijkt uit de stukken dat het Gemeenschapsonderwijs inderdaad 

te laat, gelet op het bepaalde in de omzendbrief en het besluit, het dossier bij de Vlaamse 
Gemeenschap indiende. I.D. werd immers vast benoemd op 1 januari 1994. Het Gemeen-
schapsonderwijs deelde deze benoeming aan de Vlaamse Gemeenschap eerst mede op 3 
februari 1995.

Dit laat de Vlaamse Gemeenschap nog niet toe te stellen dat zij consequent handelde 
overeenkomstig de voormelde omzendbrief en besluit. De Vlaamse Gemeenschap kon al-
dus handelen ten aanzien van het Gemeenschapsonderwijs alleen, niet ten aanzien van 
I.D. .

De overweging van de Raad van State in het arrest, dat de vordering tot schorsing ver-
wierp, 'dat (I.D. ) alle voordelen van een vaste benoeming geniet, zoals, voorbeelden ont-
leend aan de uiteenzetting (van I.D. ) over een moeilijk te herstellen nadeel, als vast be-
noemd personeelslid betaald worden, ook gedurende de vakantie, het genot van de rege-
lingen inzake parttime werk en loopbaanonderbreking; dat (het Gemeenschapsonderwijs) 
zich onmogelijk kan verschuilen achter de weigering van (de Vlaamse Gemeenschap) om 
(de) vaste benoeming (van I.D. ) tegenover haar, (de Vlaamse Gemeenschap), uitwerking 
te doen hebben, daar, zoals (I.D. ) terecht stelt, zulks een zaak is tussen (het Gemeen-
schapsonderwijs) als benoemende overheid en (de Vlaamse Gemeenschap) als subsidië-
rende overheid, 'waarmee' - woorden van (I.D. ) - '(I.D. ) juridisch geen uitstaans heeft en 
waarvoor zij niet hoeft op te draaien', geldt immers ook in onderhavige zaak.

I.D. klaagt met recht 'het juridisch steekspel' (...) tussen het Gemeenschapsonderwijs en 
de Vlaamse Gemeenschap omtrent de vraag wie gehouden is de wedde te betalen, aan.

De voormelde omzendbrief en besluit regelen enkel de rechtsverhouding tussen het Ge-
meenschapsonderwijs en de Vlaamse Gemeenschap, niet deze tussen I.D. en de Vlaamse 
Gemeenschap. Het is immers niet het personeelslid dat mededeling van zijn vaste benoe-
ming aan de Vlaamse Gemeenschap moet doen.

I.D. doet terecht haar recht op wedde gelden tegenover de Vlaamse Gemeenschap, sub-
sidiërende overheid.

Het hoofdberoep van de Vlaamse Gemeenschap is ongegrond (...). Het incidenteel be-
roep van I.D. tegen de Vlaamse Gemeenschap is gegrond".

Grief
Zoals door het hof van beroep vastgesteld (arrest p. 2, onderaan), werd verweerster 

door de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, thans het Gemeenschapson-
derwijs, met ingang van 1 januari 1994 vast benoemd als lerares voor het secundair onder-
wijs aan het Koninklijk Atheneum en de Middenschool te E. en werd van deze benoeming 
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eind 1993 kennis gegeven aan de betrokkene.
Luidens artikel 1 van het Besluit van 25 januari 1995 van de Vlaamse Regering betref-

fende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs (B. St. 16 
juni 1995, p. 17385), dat luidens zijn artikel 5, §1, uitwerking heeft met ingang van 1 ja-
nuari 1995, is dit besluit van toepassing op de nader omschreven personeelsleden van het 
Gemeenschapsonderwijs. Er werd niet betwist dat verweerster tot deze personeels-leden 
behoorde.

Artikel 2 van hetzelfde Besluit bepaalt dat opdat de vaste benoeming uitwerking zou 
hebben ten aanzien van de overheid, de inrichtende macht ze uiterlijk drie maanden na de 
ingangsdatum ervan, aangetekend (met het formulier bedoeld in artikel 3) aan het departe-
ment Onderwijs dient mee te delen. In dat geval heeft de vaste benoeming uitwerking op 
de ingangsdatum ervan.

Deze regel vormt een bevestiging van wat voorheen reeds werd gesteld in de Omzend-
brief "OND/I/6/cl" van 23 december 1992 betreffende de mededeling van de vaste benoe-
ming aan het Departement Onderwijs. Onder nummer 3 wordt immers vermeld:

"Opdat een vaste benoeming van een personeelslid uitwerking zou hebben ten aanzien 
van de overheid, moet zij door de inrichtende macht op de hierna vermelde wijze worden 
meegedeeld aan het Departement Onderwijs". Nummer 5.2. van deze omzendbrief ver-
meldt dat de documenten (inzake de benoeming) moeten worden toegezonden aan het be-
voegde werkstation uiterlijk twee maanden na de ingangsdatum van de vaste benoeming.

Aldus kan een vaste benoeming van een personeelslid, waarvan niet binnen de twee, la-
ter drie maanden na de ingangsdatum van de benoeming op de voorgeschreven wijze mel-
ding wordt gemaakt aan de overheid, te weten het "werkstation" of het Departement On-
derwijs, "geen uitwerking" hebben ten aanzien van deze overheid, wat wil zeggen dat het 
benoemingsbesluit geen gevolgen kan hebben voor de overheid en het betrokken perso-
neelslid zich ten aanzien van deze overheid niet kan beroepen op zijn benoeming.

Ten onrechte stelt het hof van beroep dat dit Besluit van de Vlaamse Regering en deze 
omzendbrief enkel de rechtsverhouding tussen het Gemeenschapsonderwijs, als inrichten-
de macht, en de Vlaamse Gemeenschap, als overheid, regelen en niet deze tussen I.D. en 
de overheid.

Wanneer de benoeming van het personeelslid voor de overheid geen uitwerking kan 
hebben, betreft dit in de eerste plaats de rechtsverhouding tussen dit personeelslid en de 
overheid. Dit personeelslid kan zich in dat geval ten aanzien van de overheid niet beroe-
pen op de vaste benoeming.

Artikel 4, §1, van hetzelfde Besluit van de Regering omschrijft de gevallen waarin deze 
mededeling moet geschieden, waaronder "een eerste vaste benoeming".

Het hof van beroep stelt tevens vast (arrest p. 7, nr. 4) dat het Gemeenschapsonderwijs 
de benoeming van verweerster slechts op 3 februari 1995 mededeelde aan de eiseres, het 
weze meer dan twee of zelfs drie maanden na de ingangsdatum van deze benoeming, het 
weze 1 januari 1994.

Deze benoeming kon bijgevolg ten aanzien van de eiseres "geen uitwerking hebben".
Het hof van beroep kon derhalve niet wettig oordelen dat de verweerster terecht haar 

recht op wedde kon doen gelden tegenover de eiseres.
Het hof van beroep schendt dienvolgens alle in het middel genoemde wetsbepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het middel voert aan dat de appelrechters de artikelen 1, 2, 4 en 5 van het 
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besluit van 25 januari 1995 van de Vlaamse Regering betreffende de mededeling 
van de vaste benoeming aan het departement onderwijs en voor zoveel als nodig 
de punten 3 en 5.2. van de omzendbrief OND/I/6/cl van 23 december 1992 be-
treffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement onderwijs 
schenden door de eiseres te veroordelen tot betaling van onder meer het gederfd 
loon waarop de verweerster als vast benoemde lerares aanspraak kon maken tus-
sen 1 januari 1994 en 31 december 1995, ondanks de vaststelling dat de beslis-
sing tot vaste benoeming door het Gemeenschapsonderwijs niet aan de eiseres 
was meegedeeld binnen de termijn die door het vermelde besluit of vermelde 
omzendbrief is opgelegd.

2. De schending van een omzendbrief, die niet in het Belgisch Staatsblad is ge-
publiceerd, levert voor de overheid die hem heeft uitgevaardigd geen grond tot 
cassatie op.

In zoverre het middel schending aanvoert van de omzendbrief OND/I/6/cl van 
23 december 1992 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het 
departement onderwijs, die niet in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, is 
het niet ontvankelijk.

3. Krachtens artikel 40, §2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de 
rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, zo-
als te dezen van toepassing, bepaalt de Vlaamse Executieve de regels volgens 
welke de vaste benoeming wordt meegedeeld aan het departement onderwijs op-
dat zij uitwerking zouden hebben ten aanzien van de overheid.

4. Krachtens artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 
1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement 
onderwijs, genomen in uitvoering van het voormelde decreet van 27 maart 1991, 
en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 1995, dient de inrichtende 
macht,  opdat  de vaste  benoeming uitwerking zou hebben ten aanzien van de 
overheid, ze uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum ervan, aangetekend aan 
het departement Onderwijs mee te delen. De vaste benoeming heeft dan uitwer-
king op de ingangsdatum ervan.

Krachtens artikel 4, §1, 1°, van dit besluit, doet de inrichtende macht de in arti-
kel 2 bedoelde mededeling bij een eerste vaste benoeming.

Krachtens artikel 5, §1, heeft het besluit uitwerking met ingang van 1 januari 
1995.

Krachtens §2 van dit artikel, worden de in artikel 4 bedoelde benoemingen die 
vóór 1 januari 1995 werden meegedeeld aan het departement beschouwd als zijn-
de meegedeeld overeenkomstig de regels die dit besluit voorschrijft.

Hieruit volgt dat dit besluit enkel van toepassing is op de benoemingen die zijn 
gebeurd vanaf 1 januari 1995.

5. Het middel dat er verkeerdelijk van uitgaat dat de vaste benoeming van de 
verweerster die  dateert  van 1 januari  1994 en aan de Vlaamse Gemeenschap 
werd meegedeeld op 3 februari 1995 geen uitwerking had ten aanzien van de ei-
seres omdat de mededeling van haar benoeming onder het toepassingsgebied valt 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de me-
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dedeling van de vaste benoeming aan het departement onderwijs kan niet worden 
aangenomen.

Vordering tot bindendverklaring
6. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vorde-

ring tot bindendverklaring.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en De Baets.

Nr. 481

3° KAMER - 7 september 2009

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - 
VOORWAARDEN GESTELD DOOR DE HUURDER - ANTWOORD VAN DE VERHUURDER - GEVOLG

2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - 
VOORWAARDEN GESTELD DOOR DE HUURDER - ANTWOORD VAN DE VERHUURDER - GEBREK AAN 
KENNISGEVING DOOR DE HUURDER - FOUT VAN DE POSTDIENSTEN - GEVOLG

1º  Uit  de  artikelen  14,  eerste  en  tweede  lid  en  18,  eerste  en  tweede  lid  van  de 
Handelshuurwet volgt dat de huur wordt hernieuwd tegen de voorwaarden voorgesteld 
door de huurder in de kennisgeving van zijn vraag tot huurhernieuwing, als de verhuurder 
nalaat tijdig en in de wettelijk bepaalde vorm te reageren. Als de verhuurder in antwoord 
op  de  vraag  tot  huurhernieuwing,  andere  voorwaarden  voorstelt,  wordt  de  huur 
hernieuwd volgens de voorwaarden waaromtrent de partijen akkoord gaan of bij gebreke 
aan een dergelijk akkoord volgens de beslissing naar billijkheid van de rechter. (Artt. 14 
en 18, Handelshuurwet)

2º De omstandigheid dat het antwoord waarin de verhuurder andere voorwaarden voorstelt  
en  dat  hij  tijdig  en  bij  aangetekende  brief  heeft  toegezonden,  door  de  fout  van  de  
postdiensten de huurder niet bereikt, heeft niet tot gevolg dat de huur wordt hernieuwd  
tegen  de  voorwaarden  die  de  huurder  heeft  voorgesteld  en  dat  de  rechter  met  het  
antwoord  van  de  verhuurder  geen  rekening  moet  houden.  (Artt.  14  en  18, 
Handelshuurwet)

(V. e.a. T. TURNHOUTSE TRANSPORTMAATSCHAPPIJ bvba)

ARREST

(AR C.08.0479.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 juni 2008, in hoger beroep 
gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 18 juni 2009 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier 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
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet, moet de huurder 

die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, zulks of straffe van verval 
bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van de 
verhuurder brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden 
vóór het eindigen van de lopende huur.

Krachtens het tweede lid van dit artikel, moet de kennisgeving op straffe van 
nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de 
nieuwe huur aan te gaan en de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal 
worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in 
te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft 
ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van an-
dere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

Artikel 18, eerste lid, van deze wet bepaalt dat indien uit het in artikel 14 be-
doelde antwoord blijkt, dat de verhuurder de hernieuwing afhankelijk stelt van 
voorwaarden betreffende de huurprijs, de bijdrage in de lasten, de wijze van ge-
not of andere modaliteiten van de huur, en indien omtrent die voorwaarden one-
nigheid blijft bestaan, de huurder zich tot de rechter wendt binnen dertig dagen 
na het antwoord van de verhuurder, op straffe van verval.

Krachtens het tweede lid van dit artikel, doet de rechter uitspraak naar billijk-
heid.

2. Uit deze wetsbepalingen volgt dat de huur wordt hernieuwd tegen de voor-
waarden voorgesteld door de huurder in de kennisgeving van zijn vraag tot huur-
hernieuwing, als de verhuurder nalaat tijdig en in de wettelijk bepaalde vorm te 
reageren.

Als de verhuurder in antwoord op de vraag tot huurhernieuwing, andere voor-
waarden voorstelt, wordt de huur hernieuwd volgens de voorwaarden waarom-
trent de partijen akkoord gaan of bij gebreke aan een dergelijk akkoord volgens 
de beslissing naar billijkheid van de rechter.

De omstandigheid dat het antwoord waarin de verhuurder andere voorwaarden 
voorstelt en dat hij tijdig en bij aangetekende brief heeft toegezonden, door de 
fout van de postdiensten de huurder niet bereikt, heeft niet tot gevolg dat de huur 
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wordt hernieuwd tegen de voorwaarden die de huurder heeft voorgesteld en dat 
de rechter met het antwoord van de verhuurder geen rekening moet houden.

3. De appelrechters stellen vast dat:
- verweerster op 11 mei 2004 bij aangetekende brief vroeg de huurovereen-

komst te hernieuwen onder de alsdan geldende voorwaarden;
- de eisers op 5 augustus 2004 een aangetekende brief stuurden aan de ver-

weerster met als mededeling dat zij de huurhernieuwing slechts konden toestaan 
onder andere voorwaarden die zij in hun brief hebben opgesomd;

- in de stukken van de eisers het bewijs is terug te vinden dat zij deze brief wel 
degelijk hebben opgestuurd;

- uit de stukken van de eisers blijkt dat hun brief van 5 augustus 2004 op 20 
augustus 2004 ongeopend is teruggekomen met op de ongeopende omslag een 
sticker met daarop te lezen : "kon niet uitgereikt worden : geen lasthebber aange-
duid";

- in het dossier van de verweerster zich een "gele kaart" bevindt waaruit blijkt 
dat mevrouw C.P. werd aangeduid als haar lasthebber en wel tot 31 augustus 
2004.

De appelrechters oordelen dat:
- het duidelijk is dat in dezen de post een of meerdere fouten heeft begaan, 

maar dat zij daarbij niet als lasthebber van de eisers is opgetreden;
- ook de eisers een fout hebben begaan door geen enkel contact meer op te ne-

men met de verweerster na de vaststelling dat hun aangetekende brief duidelijk 
niet werd besteld;

- indien de verhuurders enige dagen na 20 augustus 2004 iets hadden gemeld 
aan de verweerster dan had ten overstaan van de huurder gebleken dat de ver-
huurders  wel  degelijk  binnen  de  wettelijke  termijn een antwoord  hadden  ge-
stuurd en dan had de termijn van 30 dagen bedoeld in artikel 18 van de Handels-
huurwet beginnen lopen, omdat de huurder dan kennis had gekregen van de aan-
getekende brief;

- vermits het voorgaande niet gebeurde, is vast komen te staan dat de huurster 
binnen de wettelijke termijn geen kennis heeft gekregen van het antwoord van de 
verhuurder zodat zij het voordeel van de hernieuwing onder dezelfde voorwaar-
den heeft verworven.

4. De appelrechters konden niet zonder schending van de artikelen 14 en 18 
van de Handelshuurwet beslissen dat met het antwoord van de eisers geen reke-
ning kon worden gehouden, hoewel het tijdig en volgens de vormen opgelegd 
door de wet is verstuurd, en dat de huur wordt hernieuwd tegen de voorwaarden 
die de verweerster heeft voorgesteld in haar aanvraag tot huurhernieuwing.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over. Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, zitting 
houdende in hoger beroep.

7 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Geinger.

Nr. 482

3° KAMER - 7 september 2009

MILIEURECHT - NATUURBEHOUD - AANDUIDING ALS BESCHERMD DUINGEBIED - BOUWVERBOD - 
SCHADEVERGOEDING - DRAAGWIJDTE

Uit het geheel van de bepalingen van artikel 52, §1, eerste en tweede lid, artikel 54, §1, 3  
en 4 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud en artikel 2, tweede lid, van het 
besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  8  oktober  1996  en inzonderheid  de  aard,  de  
doelstelling  en  de  berekeningswijze  van  de  schadeloosstelling  wegens 
waardevermindering  ingevolge  het  bouwverbod,  volgt  dat  alleen  de  eigenaar  of  de 
houder van een zakelijk recht op het goed aanspraak kan maken op een vergoeding voor  
de geleden eigendomsbeperking. (Artt. 52, §1, eerste en tweede lid, 54, §§1, 3 en 4, Wet 
12 juli 1973; Art. 2, tweede lid, Besl. van de Vlaamse regering 8 okt. 1996 tot uitvoering 
van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud)

(VLAAMSE GEWEST T. MAFAR nv)

ARREST

(AR C.08.0494.N)

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

het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 18 juni 2009 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 52 en 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals deze werd 

aangevuld door het Decreet van de Vlaamse Regering van 14 juli 1993, houdende maatre-
gelen tot bescherming van de maritieme duinstreek, voornoemde bepalingen in hun huidi-
ge versie, hierna aangegeven als 52N en 54N;

de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot uit-
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voering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart eisers hoger beroep slechts in beperkte mate gegrond, 

hervormt  de  beslissing  a  quo  in  zoverre  het  de  eiser  veroordeelde  tot  betaling  van 
30.711,67 euro en tot  de kosten van het geding aan de verweerster,  en opnieuw recht 
doende veroordeelt de eiser tot betaling aan de verweerster van 29.814,26 euro en legt de 
kosten van de procedure van eerste aanleg voor een tiende ten laste van de verweerster en 
voor negen tienden ten laste van de eiser en deze van de beroepsprocedure voor de helft 
ten laste van de eiser en voor de helft ten laste van de verweerster, en dit op volgende 
gronden:

"3.2. De ontvankelijkheid van de vordering van (de verweerster)
a.
(De eiser) voert aan dat de vordering van (de verweerster) niet ontvankelijk is, omdat 

deze laatste niet  de hoedanigheid heeft  van eigenaar van de twee percelen gelegen te 
Koksijde, waarvoor zij op 15 september 1993 een bouwvergunning bekwam, maar waar-
voor op 6 januari 1999 een negatief stedenbouwkundig attest afgeleverd werd, ingevolge 
het feit dat de beide percelen gelegen zijn in te beschermen duingebied, zijnde een zone 
met bouwverbod.

Volgens (de eiser) kan de schadevergoeding in de zin van artikel 54 van de wet van 12 
juli 1973 op het natuurbehoud enkel toegekend worden aan de eigenaar van een onroerend 
goed waarvoor een negatief stedenbouwkundig attest werd afgeleverd.

b.
Het staat niet ter discussie dat het negatief stedenbouwkundig attest van 6 januari 1999 

afgeleverd werd ingevolge artikel 52 van de wet van 12 juli 1973, zoals gewijzigd.
Artikel 54, §2, van dezelfde wet bepaalt dat het recht op schadevergoeding ontstaat o. 

m. bij de afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest. De vereiste individueel eige-
naar  te  zijn  van een  perceel  dat  door  een negatief  stedenbouwkundig  attest  getroffen 
wordt, wordt in artikel 54, §2, van de wet van 12 juli 1973 niet gesteld.

Deze voorwaarde wordt enkel gesteld in artikel 54, §8, van de wet, doch de vordering 
van (de verweerster) is niet op dit artikel gesteund en zij dient zodoende niet aan de in dat 
artikel gestelde vereiste te voldoen.

Noch de wet van 12 juli 1973, noch het uitvoeringsbesluit van 8 oktober 1996 onder-
werpen het recht op schadevergoeding aan de hoedanigheid van eigenaar van het perceel 
dat  door  een negatief  stedenbouwkundig  attest  getroffen wordt.  Wat  de vordering tot 
schadevergoeding betreft, maakt het besluit van 8 oktober 1996 integendeel uitdrukkelijk 
gewag van 'de schadelijder of zijn daartoe schriftelijk gevolmachtigde ...' (artikel 3, §1, 
van voornoemd besluit).

De stelling van (de eiser) volgens dewelke enkel de eigenaar schadevergoeding kan 
vorderen, vindt zodoende geen steun in de betrokken wetgeving.

c.
Wat de tekstargumenten betreft die (de eiser) tracht te putten uit een analogie tussen de 

vergoedingsregeling van de wet van 12 juli 1973 en de vergoeding inzake planschade, als-
mede uit de wet van 12 juli 1997 en het besluit van 8 oktober 1996, waaronder de bepalin-
gen volgens dewelke de vergoeding voor waardevermindering moet berekend worden op 
basis van de kosten voor de 'verwerving' en uit de overweging dat enkel de eigenaar het 
goed kan hebben verworven, verwijst het (hof van beroep) naar hetgeen dienaangaande 
door de eerste rechter werd uiteengezet op bladzijden 7, 8 en, 9, §1, van het bestreden 
vonnis. Het hof (van beroep) maakt bij deze het antwoord op de tekstargumenten van (de 
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eiser) tot de hare.
Het (hof van beroep) voegt daaraan toe dat uit de bepaling van artikel 54, §4, van de 

wet van 12 juli 1973 dat een waardevermindering van 20 pct. zonder vergoeding moet ge-
doogd worden, niet kan afgeleid worden dat een niet-eigenaar geen aanspraak zou kunnen 
maken op schadevergoeding uit voormeld artikel 54.

In strijd met hetgeen (de eiser) voorhoudt, zijn er geen afdoende elementen terug te vin-
den in de wet van 12 juli 1997 en in het besluit van 8 oktober 1996 die erop wijzen dat de 
aanvrager van de schadevergoeding eigenaar moet zijn of geweest zijn van het onroerend 
goed.

d.
(De eiser) toont niet aan hetgeen (hij) aanvoert, te weten dat uit de voorbereidende wer-

ken van de duinendecreten kan afgeleid worden dat het de bedoeling van de wetgever was 
om alleen een vergoeding toe te kennen aan de eigenaars van gronden die schade hebben 
geleden door de waardevermindering daarvan ingevolge de bescherming ervan als duinge-
bied.

Het citaat opgenomen op bladzijde 6 van de syntheseconclusie van (de eiser) is niet ter 
zake dienend, nu de geciteerde paragrafen niet stammen uit de voorbereidende werken 
van het duinendecreet, maar uit de toelichting bij het voorstel van decreet houdende wijzi-
ging van de wet van 12 juli 1973, dat als doel had om een wijziging aan te brengen aan de 
berekeningswijze van de waardevermindering zoals aanvankelijk aangenomen in het dui-
nendecreet. Dit voorstel van decreet, noch de toelichting erbij spreken zich uit over de an-
dere aspecten van de schadevergoeding waarop de schadelijders gerechtigd zijn.

e.
De door (de eiser) geciteerde rechtspraak van het Arbitragehof en van het hof van be-

roep te Gent is evenmin ter zake dienend, nu geen van beide hoven de vraag onderzocht 
en/of beantwoord heeft te weten voor wie het recht op schadevergoeding ex artikel 54 van 
de wet van 12 juli 1973 openstaat.

f.
Tenslotte, stelt het (hof van beroep) vast dat, in strijd met hetgeen (de eiser) aanvoert, 

de eerste rechter wel degelijk op gemotiveerde wijze geantwoord heeft op de bewering 
van (de eiser) volgens dewelke de interpretatie die (de verweerster) van artikel 54 van de 
wet van 12 juli 1973 geeft, ertoe zou leiden dat er voor een zelfde perceel door verschei-
dene personen schadevergoeding zou kunnen aangevraagd worden.

De eerste rechter stelde dienaangaande terecht het volgende stelde:
'Dat de stelling van (de eiser) als zou het toelaten van vorderingen door niet eigenaars 

ertoe leiden dat de overheid verschillende vergoedingen voor dezelfde schade zou kunnen 
betalen aan titularissen van vorderingsrechten waarvan de tegenstelbaarheid hunner rech-
ten niet blijkt uit de registers van de hypotheekbewaarder, faalt naar de feiten; dat immers 
artikel 3 van het besluit van 8 oktober 1996 uitdrukkelijk stelt dat de aanvrager enerzijds 
moet aangeven welke de reden van ontstaan van zijn recht is (ten deze afgifte van een ne-
gatief stedenbouwkundig attest) dat voornoemd besluit de aanvrager evenzo verplicht (ar-
tikel 3, §2 - 4°) een verklaring af te leggen dat sinds de verwerving van het goed geen en-
kele andere schadevergoeding werd aangevraagd of verkregen, dan wel omstandige uitleg 
te verschaffen omtrent dergelijke andere vorderingen;

Dat overigens de vordering verjaart door verloop van drie jaar sedert het afleveren van 
een negatief stedenbouwkundig attest; dat de vordering dienvolgens niet meer kan inge-
steld worden na januari 2002; dat (de eiser) dienvolgens perfect zicht heeft op de vraag-
stelling of al dan niet dezelfde schadevergoeding een tweede maal is gevraagd door de ei-
genaar van het goed;
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Dat overigens (de verweerster) geen vordering instelt tot bekomen van een vergoeding 
voor waardevermindering; dat haar vordering zich beperkt tot de verliezen voor uitgezette 
kosten die (de verweerster) heeft geleden, dat er dienvolgens geen aanleiding kan zijn tot 
enig dubbel gebruik van schadevorderingen;'

Het (hof van beroep) maakt deze overwegingen tot de zijne.
De overige argumenten die (de eiser) laat gelden teneinde (zijn) bewering te staven als 

zou het recht op schadevergoeding ex artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 enkel voor de 
eigenaar van een onroerend goed openstaan, zijn niet ter zake dienend.

Gelet op hetgeen voorafgaat, oordeelde de eerste rechter terecht dat er geen reden be-
staat om (de verweerster) uit te sluiten van het recht op schadevergoeding op grond van de 
loutere vaststelling dat zij geen eigenaar is van de percelen te Koksijde die aangewezen 
werden als te beschermen duinengebied.

3.3. De gegrondheid van de vordering van (de verweerster) (...)
3.3.2 De gevorderde kosten 'van verwerving' en 'uitgaven'
a.
Om een bouwvergunning te bekomen m.b.t. de twee percelen in Koksijde, diende (de 

verweerster) er zich tegenover de gemeente Koksijde toe te verbinden om voorafgaande-
lijk een aantal infrastructuurwerken uit te voeren (zie de 'VERBINTENIS' van 21 decem-
ber 1992, stuk B/5 van (de verweerster)).

Het betreffen uitgaven die (de verweerster) gedaan heeft 'met het oog op de realisatie 
van de bestemming van het goed (...)' in de zin van artikel 54, §3, van de wet van 12 juli 
1973 en van artikel 2 van het besluit van 8 oktober 1996.

Terecht werd door de eerste rechter geoordeeld dat (de verweerster) principieel gerech-
tigd is op schadevergoeding voor deze uitgaven, in de mate waarin ze gemaakt werden 'tot 
op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het bouwverbod' en dus in casu tot 16 
november  1994,  zijnde de datum waarop het  bouwverbod m.b.t.  de  twee percelen:  te 
Koksijde definitief is ingegaan" (arrest pp. 6-10).

In de door de appelrechters overgenomen redengeving van het vonnis a quo van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 16 mei 2002 overwoog de eerste rechter:

"Dat (de eiser) tekstargument poogt te putten uit de bewoordingen dat de berekening 
van de vergoeding voor waardevermindering moet berekend worden op basis van de kos-
ten voor de 'verwerving' waarbij (de eiser) voorhoudt dat enkel de eigenaar het goed kan 
hebben verworven;

dat (de eiser) hierbij verwijst naar de analogie tussen de vergoedingsregeling van de 
wet op natuurbehoud en de vergoedingsregeling inzake planschade;

Dat artikel 2 van het Besluit van 8 oktober 1996 uitdrukkelijk stelt dat de waarde van 
het goed verhoogd wordt 'met de kosten van verwerving en met de uitgaven die de aan-
vrager heeft gedaan met het oog op de realisatie van de bestemming van het goed tot op 
de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het bouwverbod';

Dat hieruit blijkt enerzijds dat niet het begrip 'eigenaar' is vermeld doch integendeel op 
sommige plaatsen in het besluit 'de aanvrager' op andere plaatsen 'de schadelijder; dat het 
bezigen van deze begrippen duidelijk stelt dat de mogelijkheid tot vorderen niet beperkt is 
tot de eigenaar naar de eisen van de hypotheekwet doch integendeel ruimer is;

Dat de omstandigheid dat de wet en de uitvoeringsbesluiten herhaaldelijk de bewoor-
ding 'verwerving' gebruiken wijst op verwerven van het goed via verschillende mogelijk-
heden tot verwerving zoals daar zijn de zakelijke rechten van aankoop en van vererving 
maar tevens rechten van andere oorsprong zoals inbreng van het goed in een vennoot-
schap waarbij vorderingsrechten dewelke niet meteen het bekomen van een eigendoms-
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recht niet als zodanig kunnen uitgesloten worden;
Dat het middel als zou de vordering niet rechtsgeldig kunnen ingesteld worden door de 

titularis van vorderingsrechten dewelke geen eigenaar is van het goed, faalt naar het recht;
Dat de stelling van (de eiser) als zou het toelaten van vorderingen door niet eigenaars 

ertoe leiden dat de overheid verschillende vergoedingen voor dezelfde schade zou kunnen 
betalen aan titularissen van vorderingsrechten waarvan de tegenstelbaarheid hunner rech-
ten niet blijkt uit de registers van de hypotheekbewaarder, faalt naar de feiten;

Dat immers artikel 3 van het besluit van 8 oktober 1996 uitdrukkelijk stelt dat de aan-
vrager enerzijds moet aangeven welke de reden van ontstaan van zijn recht is (ten deze af-
gifte van een negatief stedenbouwkundig attest) dat voornoemd besluit de aanvrager even-
zo verplicht (artikel 3, §2 - 4°) een verklaring af te leggen dat sinds de verwerving van het 
goed geen enkele andere schadevergoeding werd aangevraagd of verkregen, dan wel om-
standige uitleg te verschaffen omtrent dergelijke andere vorderingen;

dat overigens de vordering verjaart door verloop van drie jaar sedert het afleveren van 
een negatief stedenbouwkundig attest; dat de vordering dienvolgens niet meer kan inge-
steld worden na januari 2002; dat (de eiser) dienvolgens perfect zicht heeft op de vraag-
stelling of al dan niet dezelfde schadevergoeding een tweede maal is gevraagd door de ei-
genaar van het goed;

Dat overigens (de verweerster) geen vordering instelt tot bekomen van een vergoeding 
voor waardevermindering; dat haar vordering zich beperkt tot de verliezen voor uitgezette 
kosten die (de verweerster) heeft geleden; dat er dienvolgens geen aanleiding kan zijn tot 
enig dubbel gebruik van schadevorderingen;

Dat de vordering bij  zover ingesteld door (de verweerster) dienvolgens rechtsgeldig 
kon worden ingesteld; dat (de verweerster) schadelijdster is ingevolge het bouwverbod dat 
weegt  op de percelen waarop zij  titularis  was van vorderingsrechten (bouwrecht);  dat 
trouwens (de verweerster) titularis was van de voor de betreffende percelen afgeleverde 
bouwvergunning; dat nu een bouwvergunning kan worden afgeleverd aan een partij die 
enkel titularis is van een contractueel recht tot bouwen op andermans eigendom, deze par-
tij ook zelf rechtstreeks schade kan lijden doordat haar rechten beperkingen ondergaan in-
gevolge het bouwverbod dat de subjectieve rechten dewelke kleefden aan de bouwvergun-
ning komt beknotten door een daad van de overheid;

(...) dat (de verweerster) in ieder geval de kosten waarvan zij terugbetaling vordert heeft 
betaald en voorgeschoten minstens in de plaats van de eigenaars van de percelen;

Dat nu de tekst van de wetgeving niet toelaat (de verweerster) van een recht op schade-
vergoeding uit te sluiten er geen onevenredigheid of ongelijkheid in behandeling blijkt te 
bestaan;

Dat  er  geen  aanleiding  is  tot  het  stellen  van  een  prejudiciële  vraag  aan  het 
Arbitragehof" (vonnis a quo dd. 16 mei 2002, pp. 6-9).

Grieven
1. Luidens artikel 52N, §1, tweede lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud 

houdt de aanduiding als beschermd duingebied of als voor het duingebied belangrijk land-
bouwgebied, vanaf de publicatie van het besluit een volledig bouwverbod in, ongeacht de 
bestemming van het goed volgens de in uitvoering van het decreet betreffende de ruimte-
lijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, vastgestelde en goedgekeurde bestem-
mingsplannen of verleende verkavelingsvergunningen.

Dit bouwverbod vestigt een erfdienstbaarheid van algemeen nut. Als beperking van het 
eigendomsrecht in het algemeen belang door een niet foutieve handeling van de overheid, 
doet ze voor de eigenaar geen recht op vergoeding ontstaan, tenzij de wet of het decreet 
anders bepaalt.
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Artikel 54N, §1, van voornoemde wet op het natuurbehoud voorziet in een recht op 
schadevergoeding ingevolge het bouwverbod "wanneer dit verbod, volgend uit een defini-
tieve aanduiding als beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk landbouw-
gebied, een einde maakt aan de bestemming volgens de geldende plannen van aanleg of 
verkavelingsvergunningen die de grond had de dag voorafgaand aan de bekendmaking 
van het besluit tot voorlopige aanduiding als beschermd duingebied of voor het duinge-
bied belangrijk landbouwgebied".

Naar luid van artikel 54N, §2, van de wet op het natuurbehoud, ontstaat het recht op 
schadevergoeding  "bij  overdracht  van  het  goed,  bij  de  afgifte  van  een weigering van 
bouwvergunning of bij de afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest, mits de over-
dracht of de afgifte geschiedt na de bekendmaking van het besluit tot definitieve aandui-
ding als beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied".

De vergoedbare schade is, naar luid van artikel 54N, §4, van de wet op het natuurbe-
houd, "enkel de waardevermindering rechtstreeks voortvloeiende uit het in artikel 52 be-
doelde bouwverbod". Echter dient, naar luid van hetzelfde voorschrift, de waardevermin-
dering ten belope van twintig procent zonder vergoeding te worden gedoogd.

Deze waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt dient, naar 
luid van artikel 54N, §3, van de wet op het natuurbehoud, "te worden geraamd als het ver-
schil tussen eensdeels de waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving, geactu-
aliseerd tot op de dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding en verhoogd 
met de lasten en kosten, zonder rekening te houden met het bouwverbod, en anderdeels de 
waarde  van  het  goed  op  het  ogenblik  van  het  ontstaan  van  het  recht  op 
schadevergoeding".

Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering 
van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, bepaalt welke waarde als 
"waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving" moet worden beschouwd, en 
welke waarde als "waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op 
schadevergoeding" moet worden beschouwd. Artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit 
bepaalt op welke wijze de waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving moet 
worden geactualiseerd, en bepaalt in zijn tweede lid de wijze van verhoging van de geac-
tualiseerde verwervingswaarde met "de lasten en kosten": "De aldus geactualiseerde waar-
de wordt verhoogd met de kosten van verwerving en met de uitgaven die de aanvrager 
heeft gedaan met het oog op de realisatie van de bestemming van het goed tot op de dag 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van het  bouwverbod volgend uit  een definitieve 
aanduiding  als  beschermd  duingebied  of  voor  het  duingebied  belangrijk 
landbouwgebied".

De aldus uitgewerkte vergoedingsregeling voor de waardevermindering ingevolge het 
bouwverbod wegens de bescherming als duingebied, is geïnspireerd door de planschade-
vergoeding zoals deze voorzien was in artikel 37 van de Stedenbouwwet en in het konink-
lijk besluit van 24 oktober 1978 tot uitvoering van artikel 37, tweede lid, van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.

2. Uit artikel 54N van de wet op het natuurbehoud kan worden afgeleid dat niet alle 
schade geleden ingevolge het bouwverbod voor vergoeding in aanmerking komt, en even-
min eenieder die schade heeft geleden ingevolge het bouwverbod, aanspraak kan maken 
op vergoeding.

Rekening houdende met de aard, de doelstelling en de berekeningswijze van de schade-
loosstelling wegens waardevermindering ingevolge het bouwverbod, kan slechts de eige-
naar, of desgevallend een ander zakelijk gerechtigde, aanspraak maken op de vergoeding 
die een compensatie vormt voor de eigendomsbeperking die voortvloeit uit het bouwver-
bod.
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De omstandigheid dat bij de berekening van de schadeloosstelling ook rekening wordt 
gehouden met de "lasten en kosten" (art. 54N, §3, wet op het natuurbehoud), in het uitvoe-
ringsbesluit nader omschreven als "de kosten van verwerving en de uitgaven die de aan-
vrager heeft gedaan met het oog op de realisatie van de bestemming van het goed", bete-
kent niet dat eenieder die uitgaven heeft verricht "met het oog op de realisatie van de be-
stemming van het goed", hiervoor vergoeding kan vorderen. Deze "lasten en kosten" wer-
den door de wetgever niet als een afzonderlijke vergoeding voor het bouwverbod voor-
zien, doch maken integraal deel uit van de berekening van de vergoeding voor de waarde-
vermindering van het getroffen goed, zodat ook alleen de eigenaar, of desgevallend een 
ander zakelijk gerechtigde, hierop aanspraak kan maken.

3. Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest en de door de appelrech-
ters overgenomen overwegingen van het vonnis a quo,

- dat de twee litigieuze percelen gelegen te Koksijde getroffen zijn door het bouwver-
bod ingevolge de bescherming als duingebied,

- dat de verweerster geen eigenaar is van deze percelen, doch enkel "titularis van vorde-
ringsrechten",

- dat aan de verweerster op 6 januari 1999 een negatief stedenbouwkundig attest num-
mer 1 werd afgeleverd,

- dat de verweerster geen vordering instelt tot het bekomen van een vergoeding voor 
waardevermindering, maar schadevergoeding vordert voor de infrastructuurwerken die zij 
uitvoerde, en die zij als uitgaven "met het oog op de realisatie van de bestemming van het 
goed", in de zin van artikel 54N, §3, van de wet op het natuurbehoud, en artikel 2 van het 
besluit van 8 oktober 1996, kwalificeerde.

Nu overeenkomstig artikel 54N van de wet op het natuurbehoud en artikel 2 van het be-
sluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996, alleen de waardevermindering van het 
getroffen goed voor vergoeding in aanmerking komt, slechts de eigenaar, of desgevallend 
een ander zakelijk gerechtigde, op deze vergoeding aanspraak kan maken, en geen afzon-
derlijk recht op schadevergoeding is voorzien voor eenieder die uitgaven heeft verricht 
"met het oog op de realisatie van de bestemming van het goed", kon het bestreden arrest, 
op grond van de vaststellingen en overwegingen die het bevat, niet wettig oordelen dat 
noch de wet op het natuurbehoud noch het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering 
van 8 oktober 1996 het recht op schadevergoeding onderwerpen aan de hoedanigheid van 
eigenaar,  dat  de  omstandigheid dat  de verweerster  geen eigenaar  is  van het  getroffen 
goed, haar niet uitsluit van schadevergoeding, en kon het dienvolgens de eiser niet wettig 
veroordelen tot vergoeding van de uitgaven die de verweerster verrichtte "met het oog op 
de realisatie van de bestemming van het goed" (schending van artikelen 54, en voor zo-
veel als nodig 52, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals deze werd aan-
gevuld door het decreet van de Vlaamse Regering van 14 juli 1993, houdende maatrege-
len tot bescherming van de maritieme duinstreek, voornoemde bepalingen in hun huidige 
versie, hiervoren aangegeven als 52N en 54N, en artikelen 2 en voor zoveel als nodig 1, 
van het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 
van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 52, §1, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuur-

behoud, kan de Vlaamse Regering in afwijking van de bepalingen van het De-
creet van 21 oktober 1997 inzake het natuurbehoud en het natuurlijk milieu op 
voordracht van het Instituut voor Natuurbehoud, met het oog op de bescherming, 
de ontwikkeling en het beheer van de maritieme duinstreek, delen van de mari-
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tieme duinstreek als beschermd duingebied aanduiden.
Krachtens artikel 52, §1, tweede lid, van voormelde wet, houdt de aanduiding 

als beschermd duingebied vanaf de publicatie van het besluit een volledig bouw-
verbod in, ongeacht de bestemming van het goed volgens de plannen van aanleg 
of de ruimtelijke uitvoeringsplannen, van kracht in de ruimtelijke ordening of 
volgens de verleende verkavelingsvergunningen.

Krachtens artikel 54, §1, van voormelde wet, is ingevolge het in artikel 52 be-
doelde bouwverbod schadevergoeding verschuldigd wanneer dit verbod, volgend 
uit een definitieve aanduiding als beschermd duingebied, een einde maakt aan de 
bestemming volgens de geldende plannen van aanleg of verkavelingsvergunnin-
gen die de grond had de dag voorafgaand aan de bekendmaking van het besluit 
tot voorlopige aanduiding als beschermd duingebied.

Krachtens artikel 54, §3, van voormelde wet, dient de waardevermindering die 
voor de schadeloosstelling in aanmerking komt, te worden geraamd als het ver-
schil tussen eensdeels de waarde van het goed op het ogenblik van de verwer-
ving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van het recht op schadever-
goeding en verhoogd met de lasten en kosten, zonder rekening te houden met het 
bouwverbod, en anderdeels de waarde van het goed op het ogenblik van het ont-
staan van het recht op schadevergoeding.

Krachtens artikel 54, §4, van voormelde wet, komt enkel de waardeverminde-
ring rechtstreeks voortvloeiende uit het  in artikel  52 bedoelde bouwverbod in 
aanmerking voor schadevergoeding en moet de waardevermindering ten belope 
van twintig procent zonder vergoeding worden gedoogd.

Krachtens artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 
oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van voormelde wet, wordt de geactua-
liseerde waarde van het goed verhoogd met de kosten van verwerving en met de 
uitgaven die de aanvrager heeft gedaan met het oog op de realisatie van de be-
stemming van het goed.

Uit het geheel van deze bepalingen en inzonderheid de aard, de doelstelling en 
de berekeningswijze van de schadeloosstelling wegens waardevermindering in-
gevolge het bouwverbod, volgt dat alleen de eigenaar of de houder van een zake-
lijk recht op het goed aanspraak kan maken op een vergoeding voor de geleden 
eigendomsbeperking.

De appelrechters oordelen dat niet enkel de eigenaar of de houder van een za-
kelijk recht de vergoeding kan vragen voor de waardevermindering bedoeld in 
artikel 54 van de wet en schenden aldus deze wetsbepaling.

Het middel is gegrond.
De verweerster werpt op dat artikel 54 van de wet als hier voren uitgelegd de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt door het recht op schadevergoeding 
voor te behouden aan eigenaars of houders van zakelijke rechten.

De verweerster verduidelijkt niet hoe de wetgever een discriminatie in het le-
ven kan roepen door aan de eigenaars en houders van zakelijke rechten een be-
perkt recht tot schadeloosstelling te verlenen. De verweerster verduidelijkt niet 
op grond van welke hoedanigheid,  vergelijkbaar  met die  van een eigenaar  of 
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houder van een zakelijk recht, zij in afwezigheid van een ongeoorloofde discri-
minatie, recht zou moeten hebben op een vergoeding.

Het verweermiddel is onnauwkeurig. Het Hof kan geen prejudiciële vraag stel-
len aan het Grondwettelijk Hof zonder gevaar zich te vergissen over de aard van 
de beweerde discriminatie.

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.

7 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 483

2° KAMER - 8 september 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
ALLERLEI - STEDENBOUW - STRAFRECHTER - GEEN HERSTELVORDERING AANHANGIG - 
CASSATIEBEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - ONTVANKELIJKHEID

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - STRAFRECHTER - GEEN HERSTELVORDERING 
AANHANGIG - CASSATIEBEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Wanneer de strafrechter vaststelt dat inzake stedenbouw het bestuur voor hem  
geen  herstelmaatregel  heeft  gevorderd,  heeft  de  stedenbouwkundig  inspecteur  geen 
belang tegen die vaststelling cassatieberoep aan te tekenen, ook al houdt de rechter de  
beslissing over het herstel van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf niet aan, zodat 
het cassatieberoep niet ontvankelijk is1.

(GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. W.) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef: 
1. Vooraf
De beklaagde werd vervolgd o.m. omdat zij zonder vergunning hoogstammige bomen 

heeft geveld. Het hof van beroep te Gent veroordeelt de beklaagde enkel voor de niet 
heraanplanting van de onvergund gevelde bomen. 

De appelrechters bevelen geen herstelmaatregel. Zij stellen immers vast dat noch het 
college van burgemeester en schepen van de gemeente Waasmunster, noch de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur een herstelmaatregel hebben gevorderd en oordelen dat zij 

1 Zie de concl. van het O.M.
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zo een maatregel niet ambtshalve kunnen bevelen.
2. Middel aangevoerd door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur
De gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur aangesteld voor het grondgebied van de 

Provincie  Oost-Vlaanderen  –  die,  niettegenstaande  herhaalde  verzoeken  omtrent  een 
eventueel  te  vorderen  herstelmaatregel,  geen  partij  was  in  de  procedure  voor  de 
appelrechters - tekent cassatieberoep aan tegen het arrest van het hof van beroep te Gent.

In het enig middel verwijst hij naar artikel 4, tweede en derde lid, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering.

Volgens artikel 4, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering “(houdt) 
(d)e rechter) bij wie de strafvordering aanhangig is gemaakt ambtshalve de burgerlijke  
belangen aan, zelfs bij ontstentenis van burgerlijke-partijstelling, wanneer de zaak wat  
die belangen betreft niet in staat van wijzen is.”

Artikel 4, derde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt:
“Onverminderd het recht om de zaak, conform de artikelen 1034bis tot 1034sexies van  

het Gerechtelijk Wetboek, bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken, kan eenieder  
die door het strafbaar feit schade heeft geleden, nadien door middel van een ter griffie in-
gediend verzoekschrift, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, kosteloos ver-
krijgen dat het gerecht dat uitspraak heeft gedaan over de strafvordering, uitspraak doet  
over de burgerlijke belangen.”

Volgens de eiser hebben de appelrechters ten onrechte geen uitspraak gedaan over het 
aanhouden van de burgerlijke belangen.

Beoordeling
3. Vooraf rijst de vraag of het cassatieberoep ingesteld door de stedenbouwkundige in-

specteur wel ontvankelijk is. Door de eiser wordt daaromtrent geen betoog geleverd. Uit 
de rechtspraak van het Hof volgt dat geen cassatieberoep kan worden aangetekend tegen 
een beslissing die gewezen werd in een zaak waarin de eiser in cassatie geen partij was en 
die te zijnen opzichte geen uitspraak doet2.

Het  voorliggende  cassatieberoep  lijkt  dan  ook  onontvankelijk.  De  gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur was geen partij voor het hof van beroep te Gent en hij 
leidde geen herstelvordering overeenkomstig artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 in.

Het inleiden van een herstelvordering heeft immers procedurele gevolgen.
De strafrechter is ertoe gehouden uitspraak te doen over de herstelvordering in geval 

van een daartoe strekkende vordering van het bestuur zelfs indien het bestuur zich niet als 
procespartij  manifesteert.  De gewone brief waarmee de herstelvordering krachtens art. 
149, §2, D.O.R.O. bij het parket wordt ingeleid, houdt niet in dat het bestuur zich voor de 
strafrechter als procespartij manifesteert.

Voor zover het bestuur een daartoe strekkende vordering heeft  geformuleerd, is  het 
openbaar ministerie krachtens art. 138bis Ger.W., bevoegd de herstelvordering voor de 
strafrechter  uit  te  oefenen en bijgevolg ook met betrekking tot  de beslissing over  die 
herstelvordering rechtsmiddelen aan te wenden.

Wanneer het bestuur een daartoe strekkende vordering heeft ingesteld, is de strafrechter 
steeds bevoegd het herstel te bevelen wanneer de zaak bij hem op strafrechtelijk gebied 
aanhangig is, zelfs op het enkel hoger beroep van het openbaar ministerie.

Het  bestuur  kan  rechtsmiddelen  aanwenden  tegen  de  beslissing  over  de 
herstelvordering, ook als het zich nog niet voordien als procespartij heeft gemanifesteerd. 

2 Cass. 3 dec. 1956, Bull. 1957, 340; Cass. 15 okt. 1973, AC 1974, 179; Cass. 9 jan. 1974, AC 1974, 
514; Cass. 24 feb. 1975, AC 1975, 711. Zie ook Cass. 19 dec. 1972, AC 1973, 411; R. DECLERCQ, De 
cassatieprocedure in strafzaken, Wouters, Leuven, 1998, 23. 
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De herstelvordering is immers in elk geval aanhangig gemaakt door de daartoe strekkende 
vordering van het bestuur. Door de aanwending van een rechtsmiddel manifesteert het 
bestuur zich als procespartij voor de strafrechter. In tegenstelling tot het (niet-beperkte) 
hoger beroep van het openbaar ministerie, is op het enkel hoger beroep van de eiser tot 
herstel alleen nog de herstelvordering aanhangig en niet de vordering tot toepassing van 
de straffen die alleen door het openbaar ministerie wordt uitgeoefend3. 

Dit  alles  is  te  dezen  evenwel  bij  afwezigheid  van  enige  herstelvordering  niet  van 
toepassing.

4. Overigens, en meer algemeen, kan de vraag worden gesteld wat kan worden onder-
nomen indien de strafrechter de burgerlijke belangen niet aanhoudt?

Volgens BOSLY is het antwoord op deze vraag ‘delicaat’4.
Sommige auteurs zijn van mening dat de benadeelde van een misdrijf die zich geen 

burgerlijke partij heeft gesteld voor de strafrechter geen rechtsmiddel kan aanwenden te-
gen de beslissing waarbij de burgerlijke belangen ten onrechte niet werden aangehouden5. 
Volgens MICHIELS heeft in zo’n geval het openbaar ministerie wel de mogelijkheid hoger 
beroep in te stellen ook al betreft het een beslissing van de strafrechter op burgerlijk vlak6. 
Daarbij gaat hij er van uit dat de schending van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering - regel die van openbare orde is7 - het verloop van de burgerlijke vordering 
zodanig stoort dat de loop ervan belemmerd is zodat het openbaar ministerie hiertegen een 
rechtsmiddel moet kunnen instellen8. Uitgangspunt voor deze stelling is dat de strafrechter 
op grond van artikel 4, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering uit-
spraak doet over de burgerlijke belangen of hij deze nu aanhoudt of niet. Zijn beslissing is 
dan meer dan een gewone proceduremaatregel en moet derhalve voor toetsing vatbaar 
zijn. 

Deze stelling wordt echter betwist door DE CODT. Deze houdt voor dat het aanhouden 
van de burgerlijke belangen in geen geval een beslissing over de burgerlijke vordering in-
houdt9.  Volgens deze laatste is het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen 
eenvoudigweg  een  techniek  waardoor  de  saisine  van  de  strafrechter  voortduurt.  Het 
ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen is dus geen beslissing die een partij 
benadeelt, aangezien zij noch in feite noch in rechte betrekking heeft op een voor de rech-
ter opgeworpen betwisting. De strafrechter die nalaat de burgerlijke belangen ambtshalve 
aan te houden neemt – volgens deze auteur – evenmin een beslissing die een slachtoffer 
van een misdrijf zou benadelen10. Om die redenen meent DE CODT, enerzijds, dat een der-

3 Concl. van het O.M. (randnr. 19) bij Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1143.N, AC, 2004, nr. 96.
4 H. D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH, M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 2008, La Chartre, 
342 onder voetnoot 79.
5 O. MICHIELS, "La réserve d'office des intérêts civils par le juge pénal et la mise en état des causes", 
JT 2005, nr. 10; nr. 12 onder e) en nr. 13 in fine; M. ROZIE, Drie aspecten van de Wet van 11 juli 1994 
betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en 
de modernisering van de strafrechtspleging, AJT-dossiers 1995-1996, 69, nr. 4; zie ook J. DE CODT, 
« Le Règlement des intérêts civils par la juridiction pénale après la loi du 13 avril 2005 », JT 2006, 
351.
6 O. Michiels, "La réserve d'office des intérêts civils par le juge pénal et la mise en état des causes", 
JT 2005, nr. 10. In dezelfde zin: J. HUBIN, « Les reformes de procédure pénale contenues dans la loi 
du 11 juillet 1994 », JJP 1995, 16.
7 Cass. 23 april 1997, AC 1997, 198. Zie dienaangaande ook noot J.d.J. onder Cass. 13 feb. 2001, AC 
2001, nr. 87.
8 Michiels verwijst naar Cass. 5 april 1965, Bull en Pas., 1965, I, 831 en noot PM onder Cass. 29 mei 
1973, AC 1973, 946.
9 J. De CODT, « Le Règlement des intérêts civils par la juridiction pénale après la loi du 13 avril 
2005 », JT 2006, 351.
10 DE CODT verwijst op dit punt naar de toepassingsvoorwaarden voor het inleiden van een derden-
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de in geen geval derdenverzet zou kunnen aantekenen tegen een dergelijke beslissing, en, 
anderzijds, dat het Openbaar Ministerie geen beroep of cassatieberoep kan instellen tegen 
een rechterlijke beslissing die ten onrechte de burgerlijke belangen niet ambtshalve aan-
houdt11. Zelfs indien men er van zou uitgaan dat de bepaling van artikel 4 Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering van openbare orde is, dan nog betekent dit volgens deze 
auteur niet dat het openbaar ministerie automatisch een rechtsmiddel moet kunnen aan-
wenden. Dit zou enkel het geval zijn indien moet worden verholpen aan een toestand die 
de openbare orde in gevaar brengt12, quod non in casu13.

5. Door te beslissen omtrent de toepassing van artikel 4, tweede lid, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering (- of door niet te beslissen omtrent de toepassing ervan) geeft 
de rechter enkel aan of hij nog kan geadieerd worden. Bij het nalaten van het aanhouden 
van de burgerlijke belangen beperkt de rechter dus de wijze van inleiden van de burgerlij-
ke vordering. Niet meer en niet minder.

Het al dan niet ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen kan weliswaar wor-
den beschouwd als  een controle  van de aanwezigheid van burgerlijke  belangen in  de 
zaak14. Zoals gezegd leidt MICHIELS hieruit af dat deze beoordeling aan rechterlijk toezicht 
moet kunnen worden onderworpen. 

De tussenkomst van het openbaar ministerie is gesteund op het karakter van openbare 
orde van artikel 4, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering waarbij 
Michiels er van uitgaat dat het ten onrechte niet toepassen ervan het verloop van de bur-
gerlijke vordering stoort.  Uit  het cassatiearrest  van 5 april  1965 waarnaar hij  verwijst 
blijkt evenwel dat de voorziening van het openbaar ministerie op civielrechtelijk vlak pas 
ontvankelijk is indien de beslissing “de rechtsbedeling zodanig stoort dat de loop ervan 
definitief belemmerd is”15.

Wanneer de strafrechter nalaat de burgerlijke belangen ambtshalve aan te houden is 
nochtans de loop van de rechtsbedeling niet definitief belemmerd. Het slachtoffer van een 
misdrijf heeft immers nog de mogelijkheid om zijn vordering in te leiden bij de burgerlij-
ke rechter16.

Hoewel een rechter in hoger beroep artikel 4, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering moet toepassen en derhalve alsnog kan beslissen om de burgerlijke 
belangen aan te houden indien de eerste rechter dit heeft nagelaten, is het niet aan het 
openbaar ministerie om ambtshalve op te treden tegen het nalaten van de eerste rechter. 
Zou een rechter in hoger beroep nagelaten hebben de burgerlijke belangen aan te houden 
dan is het niet aan het openbaar ministerie om cassatieberoep aan te tekenen of aan het 
Hof om dit middel ambtshalve in te roepen. 

6. Tenslotte stelt zich de vraag of inzake stedenbouw de herstelvorderende overheid 

verzet zoals deze worden opgesomd in Cass. 25 april 2001, AC 2001, nr. 232.
11 J. DE CODT, « Le Règlement des intérêts civils par la juridiction pénale après la loi du 13 avril 
2005 », JT 2006, 351.
12 RPDB, v° “Appel en matière répressive”, compl., t. VIII, Bruylant, octobre 1995, 34, n° 118; 
Cass. 12 feb. 1975, AC 1975, 656.
13 DE CODT wijst er op dat indien men het niet ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen 
toch wil beschouwen als een beslissing, het niet nodig is om in een speciaal rechtsmiddel te voorzien 
voor het Openbaar Ministerie zoals MICHIELS dit voorstelt. Volgens DE CODT kan het Openbaar Minis-
terie een niet-beperkt hoger beroep instellen waardoor de vraag over de toepassing van artikel 4, 
tweede en derde lid automatisch aanhangig wordt gemaakt bij de appelrechter. 
14 O. MICHIELS, "La réserve d'office des intérêts civils par le juge pénal et la mise en état des causes", 
JT 2005, nr. 10 en J. HUBIN, « Les reformes de procédure pénale contenues dans la loi du 11 juillet 
1994 », JJP 1995, 16.
15 Zie ook PM onder Cass. 29 mei 1973, AC 1973, 946.
16 J. DE CODT, « Le Règlement des intérêts civils par la juridiction pénale après la loi du 13 avril 
2005 », JT 2006, 351.
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zich überhaupt burgerlijke partij kan stellen in de zin van artikel 4, tweede en derde lid, 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering? 

Zelfs indien men er zou van uitgaan dat het cassatieberoep op ontvankelijke wijze zou 
kunnen  worden  ingeleid  door  het  slachtoffer  wanneer  de  strafrechter  ten  onrechte  de 
burgerlijke belangen niet heeft aangehouden dan betekent dit in voorliggend geval nog 
niet  dat  het  cassatieberoep  ontvankelijk  moet  worden  verklaard.  Evenmin  zou  een 
dergelijke  wetsschending  noodzakelijkerwijze  ambtshalve  moeten  worden  ingeroepen. 
Daarvoor is immers vereist dat de overheid die herstel wil vorderen zich overeenkomstig 
artikel  4,  tweede  lid  en  derde  lid,  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering 
burgerlijke partij kan stellen voor de strafrechter. 

In zoverre de herstelvordering wordt omschreven als een burgerlijke rechtsvordering in 
de zin van artikel 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering lijkt niets er aan in 
de weg te staan dat ook artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering wordt 
toegepast op de herstelvordering van de overheid17.

In vroegere rechtspraak van het Hof werd geoordeeld dat de burgerlijke partijstelling 
door de gemachtigde ambtenaar ten behoeve van de herstelvordering niet  ontvankelijk 
was, bij gebrek aan schade aan particuliere belangen18. Deze rechtspraak moet evenwel 
genuanceerd worden in het licht van het arrest van 24 februari 2004 waaruit volgt dat de 
stedenbouwkundige inspecteur moet beschouwd worden als een eiser tot herstel voor wat 
betreft de herstelvordering in het algemeen belang. Dit arrest lijkt niet uit te sluiten dat de 
stedenbouwkundige inspecteur als eiser tot herstel zich toch burgerlijke partij stelt19.

Zij die de stelling verdedigen dat de stedenbouwkundige inspecteur zich ook burgerlij-
ke partij kan stellen, gaan echter uit van de hypothese dat het gaat om een burgerlijke par-
tijstelling die de strafvordering wil in werking stellen20.

7. Uit de volgende elementen blijkt m.i. dat de herstelvordering zoals nagestreefd door 
de overheid in het algemeen belang na het afronden van de strafvordering niet kan worden 
ingeleid door burgerlijke partijstelling op de wijze bepaald in artikel 4, tweede en derde 
lid, Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering. 

a.  De  mogelijkheid  voor  de  overheid  om  haar  herstelvordering  in  te  leiden  bij 
burgerlijke  partijstelling  moet  restrictief  worden  geïnterpreteerd.  Niettegenstaande  een 
herstelvordering een vordering tot  teruggave is  en derhalve burgerrechtelijk  van aard, 
wordt zij ingeleid door de overheid in het algemeen belang. Zij is dus geen vordering tot 
vergoeding van schade die de overheid zou lijden als gevolg van een aantasting van haar 
belangen21.  Bovendien  moet  de  overheid  in  principe  haar  herstelvordering  voor  de 

17 G. DEBERSAQUES,  De sanctionering van stedenbouwmisdrijven. Handhavingsmaatregelen,  2001, 
die Keure, 179, nrs. 292-293; Cass., 22 mei 2007, P.06.1692.N, AC, 2007, nr. 265.
18 Zie o.a. Cass. 27 feb. 1996, P.95.0952.N, AC 1996, nr. 86; Cass. 29 okt. 1996, P.96.0336.N, AC 
1996, nr. 406; Zie hieromtrent conclusie O.M. onder Cass. 24 feb. 2004, P.03.1143.N, AC 2004, nr. 
96.  Zie  ook B.  BOUCKAERT en  T.  DE WAELE,  Ruimtelijke  ordening en stedenbouw in het  Vlaams 
Gewest, MYS en BREESCH, 2000, 202, nr. 229.
19 K. WAUTERS,  Herstelvordering en herstelmaatregelen; Ruimtelijk ordenen onder dwang, Cahiers 
Antwerpen, Brussel Gent, Larcier, 2007/1, 33, nr. 59. Zie eerder ook E. GOETHALS, “Juridische aspec-
ten van de verhouding tussen het parket en het toezichthoudend bestuur” in J. VAN den BERGHE en D. 
BOGAERT (ed.),  Vervolging en handhaving inzake milieudelicten, Gent, Story-Scientia, 1994, 98. In 
een noot onder het vermelde arrest van 24 februari 2004 stelt G. DEBERSAQUES dat de rechter in ieder 
geval, zelfs in geval van niet-ontvankelijke burgerlijke partijstelling, acht moet slaan op de vordering 
en de argumenten die terzake ter terechtzitting naar voren zijn gebracht: “De stedenbouwkundige in-
specteur als tussenkomende partij is dood…Leve de stedenbouwkundige inspecteur als “eiser tot her-
stel”? Of andermaal de vraag naar de plaats van het bestuur in het strafproces”, TROS 2004, afl. 35-
36, (224), 228, nr. 9. 
20 Zie in dit verband conclusie bij arrest van 24 feb. 2004 (AC 2004, 309, nr. 20). 
21 Zie noot bij Cass. 13 mei 2003, P.02.1621.N, AC 2003, nr. 291. Zie ook K. WAUTERS, Herstelvor-
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strafrechter inleiden op de in artikel 149, §2 van het Stedenbouwdecreet bepaalde wijze: 
“De herstelvordering wordt bij  het  parket ingeleid bij  gewone brief,  in naam van het 
Vlaamse  Gewest  of  van  het  college  van  burgemeester  en  schepenen,  door  de  
stedenbouwkundige inspecteurs en de aangestelden van het college van burgemeester en  
schepenen.” 

b. Verder bepaalt artikel 150 Stedenbouwdecreet 1999: “Indien de herstelvordering van 
de burgerlijke partij enerzijds en die van de stedenbouwkundige inspecteur of college van 
burgemeester en schepenen anderzijds niet overeenstemmen, bepaalt de rechtbank de ge-
vorderde herstelmaatregel die ze passend acht.” Herstelmaatregelen kunnen dus tegelij-
kertijd worden gevorderd door de stedenbouwkundige inspecteur en een burgerlijke partij. 
Het is dan trouwens de rechter die oordeelt welke maatregel(en) het meest passend voor-
komt22. De nevenschikking in dit artikel van de herstelvordering door de overheid, ener-
zijds, en de burgerlijke partij, anderzijds, toont m.i. aan dat de wetgever er van uitgaat dat 
deze partijen niet identiek zijn. 

c. Voorts is er de ratio legis van artikel 4, tweede lid, VTSv. Een benadeelde van een 
misdrijf heeft normaal gezien de keuze om zijn burgerlijke vordering in te leiden voor de 
burgerlijke  rechtbank  dan  wel  deze  in  te  leiden  voor  de  strafrechter  samen  met  de 
strafvordering. Door de invoering van het snelrecht (artikel 216 quater Sv. en artikel 216 
quinquies  (onmiddellijke  verschijning))  bestond  het  risico  dat  de  zaak  werd  beslist 
alvorens een burgerlijke partij zich manifesteerde of zijn verdediging kon organiseren23. 
Opdat het slachtoffer ook in dat geval zijn keuzerecht zou behouden werd in 1994 een 
tweede  lid  toegevoegd  aan  artikel  4  Voorafgaande  Titel  Wetboek  Strafvordering  dat 
bepaalt dat de rechter die uitspraak doet over de strafvordering op grond van artikel 216 
quater Sv., de burgerlijke belangen kan aanhouden zodat eenieder die door het misdrijf 
schade  heeft  geleden  nadien  via  het  indienen  van  een  verzoekschrift,  kosteloos  kan 
verkrijgen dat de strafrechter uitspraak doet over de burgerlijke belangen (artikel 4, derde 
lid  VTSv.)24.  Pas  later  werd  in  het  tweede  lid  de  toepassing  uitgebreid  naar  alle 
strafzaken25. 

dering en herstelmaatregelen; Ruimtelijk ordenen onder dwang, Cahiers Antwerpen, Brussel Gent, 
Larcier, 2007/1, 7, nr.14.
22 zie hierover ook Cass. 17 feb. 2009, P.08.1585.N, www.cass.be.
23 Chr. Van den WYNGAERT,  Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Maklu, 2003, 
718; H. -D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH, M.-A. BEERNAERT,  Droit de la procédure pénale, 2008, La 
Chartre, 341; J. HUBIN , « Les reformes de procédure pénale contenues dans la loi du 11 juillet 1994 », 
JJP 1995, 15; Ph. TRAEST, “De wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende 
een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging: een 
algemene benadering”, Panopticon 1995, (25), 35; Ph. TRAEST, “De wet van 11 juli 1994 betreffende 
de  politierechtbanken  en  houdende  een  aantal  bepalingen  betreffende  de  versnelling  en  de 
modernisering van de strafrechtspleging: een benadering van sommige aspecten”, T.Vred. 1995, (24), 
30;  M.  ROZIE,  Drie  aspecten  van de  Wet  van 11  juli  1994 betreffende  de  politierechtbanken  en 
houdende  een  aantal  bepalingen  betreffende  de  versnelling  en  de  modernisering  van  de 
strafrechtspleging, AJT-dossiers 1995-1996, 69, nr. 1.
24 J. HUBIN, « Les reformes de procédure pénale contenues dans la loi du 11 juillet 1994 », JJP 1995, 
15;  M. ROZIE,  “Drie aspecten van de Wet  van 11 juli  1994 betreffende de politierechtbanken en 
houdende  een  aantal  bepalingen  betreffende  de  versnelling  en  de  modernisering  van  de 
strafrechtspleging”,  AJT-dossiers 1995-1996,  70,  nr.  6;  Ph.  TRAEST,  “De  wet  van  11  juli  1994 
betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en 
de modernisering van de strafrechtspleging: een benadering van sommige aspecten”,  T.Vred. 1995, 
(24), 30; noot J.d.J. onder Cass. 13 feb. 2001, AC 2001, nr. 87.
25 E. BREWAYS, “De wet van 13 april 2005 tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrek-
king tot het strafrecht en de strafvordering teneinde de gerechtelijke achterstand weg te weken: een 
wet met verstrekkende gevolgen”, T. Strafr. 2006/1, 4; J. DE Codt, « Le Règlement des intérêts civils 
par la juridiction pénale après la loi du 13 avril 2005 », JT 2006, 349; O. MICHIELS, La réserve d'office 
des intérêts civils par le juge pénal et la mise en état des causes, JT 2005, nr. 9.
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Ook de overheid heeft een keuzerecht. Ofwel leidt zij de herstelvordering in voor de 
burgerlijke rechtbank (artikel 151 Stedenbouwdecreet) ofwel leidt zij deze in via een brief 
aan het parket26. Zelfs al kan hieruit worden afgeleid dat aan de overheid – net als aan het 
particuliere  slachtoffer  van  een  misdrijf  -  een  eigen  en  individueel  vorderingsrecht 
verleend wordt waarbij zij voor de burgerlijke rechter optreedt als echte procespartij27, dan 
nog hoeft dit niet te betekenen dat, gelet op het voorgaande, artikel 4, tweede en derde lid, 
Voorafgaande Titel van het Strafwetboek zomaar moet gelden voor de overheid in het 
domein van de herstelvordering inzake stedenbouw.

d.  Ten  slotte  is  het  de  strafrechter  die  overeenkomstig  artikel  4,  tweede  lid, 
Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering,  de  aanhouding  van  de  burgerlijke 
belangen ambtshalve kan bevelen indien de zaak niet in staat van wijzen is. Aangezien het 
de overheid is die eenzijdig beslist of zij een herstelvordering inleidt  in het algemeen 
belang28 kan bezwaarlijk worden geopperd dat de rechter zou kunnen beoordelen of een 
zaak op dit punt al dan niet in staat van wijzen is.

8. In die omstandigheden geef ik het Hof ter overweging het cassatieberoep als niet 
ontvankelijk te verwerpen. 

ARREST

(AR P.09.0341.N)

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

correctionele kamer, van 19 december 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Krachtens artikel 4, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-

ring kan de burgerlijke rechtsvordering voortspruitend uit een misdrijf voor de 
strafgerechten worden vervolgd indien zij tezelfdertijd en voor dezelfde rechter 
als de strafvordering wordt ingesteld. 

Overeenkomstig het tweede lid van dit artikel houdt de rechter bij wie de straf-
vordering aanhangig is gemaakt, ambtshalve de burgerlijke belangen aan, zelfs 
bij ontstentenis van burgerlijke partijstelling, wanneer de zaak wat die belangen 
betreft niet in staat van wijzen is. 

Het derde lid van hetzelfde artikel bepaalt dat, onverminderd het recht om de 
zaak bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken, eenieder die door het straf-
baar feit schade heeft geleden, nadien door middel van een ter griffie neergelegd 

26 K. WAUTERS,  Herstelvordering en herstelmaatregelen; Ruimtelijk ordenen onder dwang, Cahiers 
Antwerpen, Brussel Gent, Larcier, 2007/1, 46, nr. 85.
27 G. DEBERSAQUES,  De sanctionering van stedenbouwmisdrijven. Handhavingsmaatregelen,  2001, 
die Keure, 181, nr. 300.
28 K. WAUTERS,  Herstelvordering en herstelmaatregelen; Ruimtelijk ordenen onder dwang, Cahiers 
Antwerpen, Brussel Gent, Larcier, 2007/1, 7, nr.14.
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verzoekschrift, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, kosteloos kan 
verkrijgen dat het gerecht dat uitspraak heeft gedaan over de strafvordering, uit-
spraak doet over de burgerlijke belangen.

Het vierde lid van het vermelde artikel bepaalt dat dit verzoekschrift als bur-
gerlijke partijstelling geldt.

2. Die bepalingen beogen de benadeelde die zijn burgerlijke rechtsvordering 
tot schadevergoeding uit een misdrijf niet tezelfdertijd en voor dezelfde rechter 
als de strafvordering heeft ingesteld, toe te laten zich vooralsnog voor die straf-
rechter burgerlijke partij te stellen, zelfs na de beoordeling van de strafvordering, 
teneinde ook over zijn vordering een uitspraak te verkrijgen.

3. Artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "Naast de straf kan de 
rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het 
strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of 
een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf 
heeft verkregen. Dit gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur 
of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de wer-
ken, handelingen en wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd. In-
dien deze inbreuken dateren van [...] is voorafgaand een eensluidend advies van 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist."

Artikel 149, §2, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "De herstelvordering wordt 
bij het parket ingeleid bij gewone brief, in naam van het Vlaamse Gewest of van 
het college van burgemeester en schepenen, door de stedenbouwkundige inspec-
teurs en de aangestelden van het college van burgemeester en schepenen."

4. De herstelmaatregel beoogt niet zoals de schadevergoeding, de vergoeding 
van schade aan particuliere belangen, maar het ongedaan maken van de gevolgen 
van het misdrijf in het algemeen belang. Alleen het bestuur is bevoegd te oorde-
len in welke mate het algemeen belang vereist dat ter beëindiging van de weder-
rechtelijke toestand een herstelmaatregel moet worden gevorderd. 

5. Wanneer zoals hier de strafrechter vaststelt dat het bestuur voor hem geen 
herstelmaatregel heeft gevorderd heeft de stedenbouwkundig inspecteur geen be-
lang tegen die vaststelling cassatieberoep aan te tekenen, ook al houdt de rechter 
de beslissing over het herstel van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf niet 
aan.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 484

2° KAMER - 8 september 2009

1º BOSSEN - ONTBOSSEN - ROOIING - VERGUNNINGSPLICHT - TOEPASSING

2º BOSSEN - ONTBOSSING - HERSTELMAATREGEL - OMVANG

1º Artikel 87, vijfde lid, Bosdecreet dat als uitzondering op de vergunningsplicht van artikel  
99 Stedenbouwdecreet 1999, een enkele meldingsplicht oplegt voor de rooiing binnen  
een  termijn  van  12  jaar  na  de  aanplanting  of  de  laatste  exploitatie  van houtachtige  
gewassen of van spontane bebossing, is niet toepasselijk in geval van ontbossing. (Art. 
99,  §1,  2°,  Decr.  Vl.  Parlement  18  mei  1999;  Artt.  4,  15°,  4,  20°  en  87,  vijfde  lid, 
Bosdecreet 13 juni 1990)

2º De maatregelen tot herstel bedoeld in artikel 95 Bosdecreet houden niet in dat de plaats  
noodzakelijk  moet  worden  hersteld  in  de  materiële  toestand  die  identiek  is  aan  de 
toestand  die  vóór  het  bosmisdrijf  bestond;  dit  herstel  kan  ook  inhouden dat  aan de  
illegale ontbossing een einde wordt gesteld door aanplanting van andere boomsoorten 
dan diegenen die onrechtmatig werden verwijderd1.

(V.)

ARREST

(AR P.09.0402.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 11 februari 2009. 
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
1. Het middel voert schending aan van artikel 87 Bosdecreet, alsmede misken-

ning van het legaliteitsbeginsel in strafzaken zoals verwoord in artikel 14 Grond-
wet en "het verbod van rechterlijke incriminatie": ten onrechte oordelen de ap-
pelrechters dat de uitzonderingsbepaling van artikel 87,  vijfde lid, Bosdecreet 
waarbij voor het rooien van bossen enkel een voorafgaande melding is vereist, 
enkel toepasselijk zou zijn indien voor de beplanting een vergunning zou ver-
leend zijn door het college van burgemeester en schepenen en het eensluidend 
advies van de landbouwkundig ingenieur van de dienst  Landbouw en van de 
ambtenaar verleend is; voormelde uitzondering is toepasselijk zodra het gaat om 
aanplantingen van houtachtige gewassen gedaan in agrarisch gebied; zij is daar-

1 Zie Cass., 13 sept. 2005, AR P.05.0522.N, AC, 2005, nr 429.
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enboven eveneens toepasselijk ingeval van ontbossing, waarvoor aldus geen ste-
denbouwkundige vergunning overeenkomstig artikel 99, §1, Stedenbouwdecreet 
1999 is vereist. 

2.  Artikel  99, §1, 2°,  Stedenbouwdecreet  1999 bepaalt  dat  niemand zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning mag ontbossen in de zin van het 
Bosdecreet van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, §1 
en §2, van dat decreet. 

Artikel 4, 15°, Bosdecreet verstaat onder 'ontbossen' iedere handeling waar-
door een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere be-
stemming of gebruik wordt gegeven. 

Artikel 4, 20°, Bosdecreet definieert de 'rooiing' als het verwijderen van bo-
men en houtachtige gewassen, met inbegrip van het wortelstelsel. 

3. Anders dan bij 'ontbossen' houdt 'rooiing' aldus niet in dat aan de grond een 
andere bestemming of gebruik wordt gegeven. 

Artikel 87, vijfde lid, Bosdecreet dat als uitzondering op de vergunningsplicht 
van artikel 99 Stedenbouwdecreet 1999, een enkele meldingsplicht oplegt voor 
de rooiing binnen een termijn van 12 jaar na de aanplanting of de laatste exploi-
tatie van houtachtige gewassen of van spontane bebossing, is bijgevolg niet toe-
passelijk in geval na het verwijderen van deze gewassen aan de grond een andere 
bestemming of gebruik wordt gegeven. 

In zoverre het middel ervan uitgaat dat artikel 87, vijfde lid, Bosdecreet even-
eens toepasselijk is in geval van ontbossing, faalt het naar recht. 

4. Voor het overige stellen de appelrechters vast dat het te dezen niet enkel een 
rooiing maar een ontbossing betreft. 

In zoverre het middel opkomt tegen hun interpretatie met betrekking tot de 
meldingsplicht van artikel 87, vijfde lid, Bosdecreet, in geval van rooiing, is het 
gericht tegen een motivering die overtollig is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 95 Bosdecreet en van de artike-

len 149 en 159 Grondwet: de maatregelen tot herstel bedoeld in artikel 95 Bosde-
creet beogen enkel het herstellen in de oorspronkelijke toestand en niet het creë-
ren van een nieuwe toestand; bijgevolg mochten de appelrechters niet ingaan op 
de vordering van het bestuur tot aanplanting van zomereiken, zwarte els en/of 
berk na rooiing van een populierenplantage, welke vordering kennelijk onrede-
lijk is. 

6. De rechter is verplicht het herstel te bevelen zodra dit noodzakelijk is om de 
gevolgen van het misdrijf te doen verdwijnen. Daaruit volgt dat het herstel in de 
oorspronkelijke toestand niet inhoudt dat de plaats noodzakelijk moet worden 
hersteld in de materiële toestand die identiek is aan de toestand die vóór het bos-
misdrijf bestond. Dit herstel kan ook inhouden dat aan de illegale ontbossing een 
einde wordt gesteld door aanplanting van andere boomsoorten dan diegenen die 
onrechtmatig werden verwijderd. 
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Ook de vereiste van evenredigheid van de gevorderde maatregel is geen belet-
sel voor een dergelijke vorm van herstel. 

Met de redenen die het bestreden arrest vermeldt, wordt de bevolen herstel-
maatregel naar recht verantwoord. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

8 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. G. Van Den Eynde, Turnhout.

Nr. 485

2° KAMER - 9 september 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - FORFAITAIRE RAMING - 
VERWERPING VAN DE VOORGESTELDE BEREKENINGSWIJZE - VERANTWOORDING

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- ALGEMEEN - RECHT VAN VERDEDIGING - BESCHIKKINGSBEGINSEL - MISKENNING - ARTIKEL 
1138, 2°, GER.W.

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VOORTZETTING 
VAN DE DEBATTEN - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - WIJZIGING

4º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - TOEPASSING OP DE TUSSENKOMENDE 
PARTIJ

1º De rechter kan de schade ex aequo et bono ramen, mits hij de reden aangeeft waarom  
de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan worden gevolgd en tevens 
vaststelt dat het onmogelijk is om de schade anders te bepalen1.

2º  De rechter  die ambtshalve een geschil  opwerpt dat  de openbare orde niet  raakt en 
waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten, miskent het beschikkingsbeginsel  
en het algemeen beginsel van het recht van verdediging2.

3º Wanneer het debat ab initio is hervat, wat is opgelegd bij wijziging in de samenstelling  
van het rechtscollege, sluit de omstandigheid dat dit niet letterlijk in het proces-verbaal  
van de rechtszitting of in de bestreden beslissing wordt vermeld, niet uit dat het debat  

1 Cass., 22 april 2009, AR P.08.0717.F, AC, 2009, nr 268; Cass., 20 feb. 2004, AR C.02.0527.F, AC, 
2004, nr 93. 
2 Cass., 30 nov. 2000, AC, 2000, nr 657. 
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volledig is hervat. 

4º  Art.  162bis,  eerste lid,  Sv.,  staat er  niet  aan in de weg dat de verzekeraar [van de 
burgerrechtelijk  aansprakelijke  persoon],  die  voor  het  strafgerecht  onder  dezelfde 
voorwaarden als voor de burgerlijke rechter in de zaak mag worden betrokken, wordt 
veroordeeld om aan de burgerlijke partij de rechtsplegingsvergoeding te betalen die in  
art. 1022, Ger.W. is bedoeld3. (Art. 162bis, eerste lid, Sv.)

(G. T. AXA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0360.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen in hoger beroep van de cor-

rectionele rechtbank te Charleroi van 17 december 2004, 5 januari 2007 en 5 de-
cember 2008.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het vonnis van 17 december 

2004
(...)
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het vonnis van 5 december 

2008
Vijfde middel
Eerste onderdeel
Naar luid van artikel 162bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, veroor-

deelt ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de 
personen die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, hen tot het betalen aan de bur-
gerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechte-
lijk Wetboek.

Artikel 89, §5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst, bepaalt dat wanneer het geding tegen de verzekerde is ingesteld voor het 
strafgerecht, de verzekeraar door de benadeelde in de zaak kan worden betrok-
ken en vrijwillig tussenbeide kan komen, onder dezelfde voorwaarden als zou de 
vordering voor het burgerlijk gerecht zijn gebracht.

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten 
en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Krachtens artikel 
1022 Gerechtelijk Wetboek, valt zij ten laste van de partij die in het ongelijk is 
gesteld.

3 Contra, Cass., 4 maart 2009, JT, 2009, p. 344., Vgl., in dezelfde zin als dit arrest, Grondwettelijk 
Hof, arresten nrs 70/2009 en 74/2009 van 23 april en 5 mei 2009.
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Daaruit volgt dat de verweerster voor de burgerlijke rechter tot betaling van 
deze vergoeding had kunnen worden veroordeeld.

Aangezien de verzekeraar, onder dezelfde voorwaarden, voor het strafgerecht 
in de zaak mag worden betrokken, kan artikel 162bis, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering niet gelezen worden als een verbod op de veroordeling van de 
vrijwilllig tussengekomen partij die in het ongelijk is gesteld.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 17 december 2004 in zoverre het uitspraak 

doet over de vergoeding voor de blijvende huishoudelijke schade, de aanvang 
van de compensatoire interesten op de schadevergoeding van 2.891 euro en de 
rentevoet  van de  compensatoire  interest  op de  bedragen van  26.245,85  euro, 
77.957,60 euro, 253,33 euro en 54.536,57 euro.

Vernietigt het bestreden vonnis van 5 december 2008 in zoverre het uitspraak 
doet over de door de eiser gevorderde rechtsplegingsvergoeding. 

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

deeltelijk vernietigde vonnissen.
Veroordeelt de eiser in een derde van de kosten van zijn cassatieberoep en de 

verweerster in de overige twee derde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Doornik, 

zitting houdende in hoger beroep.

9 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
T'Kint.

Nr. 486

2° KAMER - 9 september 2009

1º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - 
VOORWAARDE

2º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN - BEGRIP - 
PERSOONLIJKE UITGAVEN VAN EEN BESTUURDER VAN EEN VENNOOTSCHAP

1º Art. 489bis, 2°, Sw., bestraft degene die verdichte uitgaven of verliezen heeft opgegeven  
of geen verantwoording heeft verschaft van het bestaan of van de aanwending van activa 
of een deel ervan, zoals zij  uit de boekhoudkundige stukken blijken op de datum van  
staking van betaling, en van alle goederen van welke aard ook, die hij naderhand zou 
hebben  verkregen,  en  veronderstelt  dat  er  fraude  is  wanneer  de  gefailleerde  de 
aanwending van de activa niet kan verantwoorden in de inventaris die hij jaarlijks moet 
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opmaken1.

2º  De  uitgaven  van  een  bestuurder  om  zijn  levensstandaard  te  bekostigen  en  zijn  
onderhoudsgelden te betalen, kunnen misbruik van vennootschapsgoederen uitmaken, 
zoals dat bij art. 492bis Sw. strafbaar is gesteld. 

(P.J. T. B.E. en S.E. )

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0517.F)

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

correctionele kamer, van 27 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing 

op de strafvordering
Eerste middel
Het middel voert aan dat het arrest artikel 489bis, 2°, Strafwetboek schendt 

door de eiser wegens de telastleggingen C.4 en C.5 te veroordelen, op grond van 
de verduisteringen die hij tijdens het bestaan van de beide door hem bestuurde 
failliete vennootschappen heeft gepleegd, ofschoon de appelrechters alleen reke-
ning mochten houden met de schade die door de gezamenlijke schuldeisers is ge-
leden.

Artikel 489bis, 2°, Strafwetboek bestraft degene die verdichte uitgaven of ver-
liezen heeft opgegeven of geen verantwoording heeft verschaft van het bestaan 
of van de aanwending van activa of een deel ervan, zoals zij uit de boekhoudkun-
dige stukken blijken op de datum van staking van betaling, en van alle goederen 
van welke aard ook, die hij naderhand zou hebben verkregen.

Deze bepaling veronderstelt dat er fraude is wanneer de gefailleerde de aan-
wending van de activa niet kan verantwoorden in de inventaris die hij jaarlijks 
moet opmaken.

In strijd met wat de eiser beweert, beslissen de appelrechters niet dat bij de 
voormelde telastleggingen rekening diende te worden gehouden met al wat tij-
dens het bestaan van de vennootschap werd verduisterd, maar beoordelen zij wel, 
in feite, de boekhoudkundig niet-verantwoorde uitgaven.

Zij vermelden immers eerst dat de eiser de volledige of een gedeelte van de 
boekhouding van de beide in 1997 overgenomen vennootschappen bedrieglijk 
had weggenomen en dat hij in ieder geval, na 31 december 2002, geen aan de 
aard  en  de  omvang  van  de  activiteiten  van  die  vennootschappen  aangepaste 

1 J. SPREUTELS, Fr. ROGGEN en E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Brussel, 2005, p. 1143.
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boekhouding had gevoerd.
Zij oordelen vervolgens dat de eiser de aanwending niet kon verantwoorden 

van het bedrag van 89.267,06 euro, in contanten, dat hij tussen 7 januari 2003 en 
23 april 2004 heeft opgenomen van een rekening van de bvba Résidence La Cha-
pelle, en van het contante bedrag van 26.930 euro, dat hij tussen 7 oktober 2004 
en 26 februari 2005 van een rekening van de bvba Résidence du Hazard heeft 
opgenomen.

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Door misbruik van vennootschapsgoederen strafbaar te stellen, straft artikel 

492bis Strafwetboek de persoon die,  met  bedrieglijk  opzet,  voor persoonlijke 
rechtstreekse of indirecte doeleinden, gebruik heeft gemaakt van de goederen of 
van het krediet van de rechtspersoon, terwijl hij wist dat zulks de vermogensbe-
langen van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of vennoten in aan-
zienlijke mate heeft geschaad.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de ap-
pelrechters, is het niet ontvankelijk.

In strijd met wat de eiser aanvoert kan de rechter oordelen dat de uitgaven van 
een bestuurder om zijn levensstandaard te bekostigen en om de door hem ver-
schuldigde onderhoudsgelden te betalen, een onrechtmatig gebruik van de goe-
deren van een vennootschap opleveren.

Het arrest vermeldt dat de eiser met name bedragen heeft afgehaald "om te le-
ven", dat hij geen enkele precieze en overtuigende uitleg kan geven over de aan-
wending van talrijke opgenomen geldsommen, dat hij voor persoonlijke recht-
streekse doeleinden heeft gehandeld, met het bedrieglijke opzet om zichzelf en 
zijn naaste verwanten onrechtmatig voordeel te verschaffen, dat het gebruik dat 
hij  van die  bedragen  heeft  gemaakt,  de  vermogensbelangen  van  de  vennoot-
schap, van de bestuurders en van de vennoten in aanzienlijke mate heeft ge-
schaad en dat het bedrag van die geldopnemingen bewijst hoe groot de schade 
wel was.

Met deze overwegingen beslissen de appelrechters naar recht dat de telastleg-
ging misbruik van vennootschapsgoederen bewezen was.

Het middel kan in zoverre 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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering van de verweerder tegen de eiser
Eerste en derde middel, voor het overige
Vermits de appelrechters wettig beslist hebben dat de telastleggingen C.4, C.5 

en E bewezen waren, beslissen zij, zonder artikel 1382 Burgerlijk Wetboek te 
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schenden, om de verweerder, in diens hoedanigheid van curator van het faillisse-
ment van de benadeelde vennootschappen, de bedragen toe te kennen die het 
voorwerp van die telastleggingen uitmaken.

De middelen kunnen niet worden aangenomen.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering van de verweerster tegen de eiser
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. R. Balaes, Luik.

Nr. 487

2° KAMER - 9 september 2009

1º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTER - MINDERJARIGE VAN MEER DAN ZESTIEN EN 
MINDER DAN ACHTTIEN JAAR OUD - UITHANDENGEVING - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - 
PREROGATIEF VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - UITOEFENING - TIJDSTIP

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - MINDERJARIGE - 
EERDERE BESCHERMINGSMAATREGEL - ARTIKEL 28, WET VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSING

1º  Wanneer  de  jeugdrechtbank  de  voorlopige  tenuitvoerlegging  niet  beveelt  van  de 
beslissing  tot  uithandengeving  die  zij  met  toepassing  van  art.  57bis,  §1,  
Jeugdbeschermingswet  heeft  genomen,  kunnen de prerogatieven die  deze beslissing  
aan het openbaar ministerie verleent, worden uitgeoefend zodra het vonnis kracht van 
gewijsde heeft. 

2º Art. 28, Wet Voorlopige Hechtenis, dat de gevallen bepaalt waarin de onderzoeksrechter 
in  elke stand van het geding een bevel  tot  aanhouding kan uitvaardigen tegen de in 
vrijheid  gelaten  of  gestelde  inverdenkinggestelde,  is  niet  van  toepassing  op  de  
minderjarige ten aanzien waarvan de jeugdrechter eerder een beschermende maatregel  
tot plaatsing in een gesloten afdeling heeft genomen.

(A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1358.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 26 augustus 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
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Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De beslissing tot uithandengeving die met toepassing van artikel 57bis, §1, van 

de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming is genomen, staat het 
openbaar ministerie toe om de zaak, ofwel voor de bijzondere kamer van de 
jeugdrechtbank te brengen in geval van een wanbedrijf of correctionaliseerbare 
misdaad, ofwel voor het hof van assisen in geval van een niet-correctionaliseer-
bare misdaad. Zij staat het openbaar ministerie eveneens toe de zaak bij de on-
derzoeksrechter aanhangig te maken opdat die met name een bevel tot aanhou-
ding zou uitvaardigen.

Het feit dat de jeugdrechtbank de voorlopige tenuitvoerlegging van haar be-
slissing niet beveelt, heeft alleen tot gevolg dat het openbaar ministerie die prero-
gatieven eerst kan uitoefenen zodra het vonnis kracht van gewijsde heeft.

Het middel dat aanvoert dat de procureur des Konings na een beslissing tot uit-
handengeving geen bevel tot aanhouding kan vorderen indien de voorlopige ten-
uitvoerlegging niet werd bevolen, faalt naar recht.

Tweede middel
De eiser voert aan dat, aangezien hij reeds eerder van zijn vrijheid werd be-

roofd en voor de jeugdrechter werd geleid om op 21 augustus 2008 in een geslo-
ten afdeling te worden geplaatst, hij niet andermaal op 6 augustus 2009 van zijn 
vrijheid kon worden beroofd om ter beschikking van de onderzoeksrechter te 
worden gesteld met het oog op de uitvaardiging van een bevel tot aanhouding 
voor dezelfde feiten.

In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 2 en 16 van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, zonder aan te geven 
hoe het bestreden arrest die bepalingen overtreedt, is het niet ontvankelijk bij ge-
brek aan nauwkeurigheid.

Door voor het overige te oordelen dat de door de jeugdrechter ten aanzien van 
de minderjarige genomen beschermende maatregel tot plaatsing in een gesloten 
afdeling, niet kon worden gelijkgesteld met een bevel tot aanhouding, verant-
woorden de appelrechters hun beslissing, volgens welke artikel 28 van de wet 
betreffende de voorlopige hechtenis niet toepasselijk was, naar recht.

In zoverre het middel eigenlijk het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

9 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Cornelis –  Gelijkluidende conclusie  de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. D. Paci, Brussel en H. Talbi, Brussel.

Nr. 488

VERENIGDE KAMERS - 10 september 2009

1º RAAD VAN STATE - CASSATIEBEROEP - AFSTAND - VERENIGDE KAMERS VAN HET HOF - 
BEVOEGDHEID

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — KAMERS. VERENIGDE 
KAMERS. VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING - VERENIGDE 
KAMERS - RAAD VAN STATE - CASSATIEBEROEP - AFSTAND - BEVOEGDHEID

3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — AFSTAND - PARTIJ - 
ADVOCAAT BIJ HET HOF - VEREISTE

4º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN GEDING - CASSATIEBEROEP - 
BURGERLIJKE ZAKEN - PARTIJ - ADVOCAAT BIJ HET HOF - VEREISTE

1º en 2° De verenigde kamers van het Hof zijn bevoegd om afstand te verlenen van het  
cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State1. (Impliciete beslissing)

3º en 4° In civiele zaken mag een partij met een door haar ondertekende akte, afstand  
doen van haar cassatieberoep; de bijstand van een advocaat bij het Hof is hiertoe niet  
vereist2. (Art. 1112, Ger.W.)

(S. T. GEMEENTE KORTENBERG)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle: 
De heer (S.) heeft op 5 augustus 2008 een brief, met 3 bijlagen, gericht “Aan de Voor-

zitter van het Hof van Cassatie”, waarin hij schrijft dat er redenen zijn om aan te nemen 
dat het arrest van de Raad van State nr. 184.605 van 24 juni 2008 niet vrij is van schen-
dingen van de wet en die hij besluit met de “Vraag aan uw Hof” een prejudiciële vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof.

Deze brief werd ter griffie van het Hof ontvangen op 7 augustus 2008 en aldaar als 
“verzoekschrift” ingeschreven op 12 augustus 2008. Het rolrecht werd betaald.

De brief van de heer (S.) van 26 augustus 2008 aan de Heer Voorzitter, in antwoord op 
het schrijven van 19 augustus 2008 van de Heer Eerste Voorzitter, werd op het Hof ont-
vangen op 28 augustus 2008 en dezelfde dag ter griffie geïnventariseerd, is gerubriceerd 
als “Akte van afstand” en laat aan het Hof het oordeel over of deze afstand kan worden 
aanvaard.

Voor zover de brief van 5 augustus 2008 kan doorgaan als een cassatieberoep tegen een 
arrest van de Raad van State (over diens bevoegdheid?), lijkt me de afstand daarvan te 
kunnen aanvaard worden.

1 Zie de concl. van het O.M. 
2 Ibid. 
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Het Hof heeft, bij arrest van 9 juli 1936 (Pas. 1936, I, 350), akte verleend van een af-
stand ondertekend door een partij, maar niet door de advocaat bij het Hof die haar verte-
genwoordigde.

A fortiori lijkt me de afstand mogelijk door een niet door een advocaat bij het Hof ver-
tegenwoordigde partij, die dus een afstand doet van een niet ontvankelijk cassatieberoep 
(doordat het niet is ingesteld met medewerking van een advocaat bij het Hof, zoals vereist 
door artikel 33 R.v.St.-wet en 1080 Ger. W.), zodat het Hof, in verenigde kamers (daar de 
aard van de bestreden beslissing bepalend is voor de formatie), akte van deze afstand kan 
verlenen.

Als een dergelijke afstand niet ontvankelijk zou geacht worden om de reden dat men 
geen afstand zou kunnen doen van een akte die zelf niet ontvankelijk is, moeten zowel, 
doch achtereenvolgens, de afstand als het cassatieberoep niet ontvankelijk verklaard en 
dus verworpen worden.

Conclusie: afstand, minstens verwerping.

ARREST

(AR C.08.0365.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Op 12 augustus 2008 heeft de eiser een cassatieberoep ingesteld tegen het ar-

rest  van 24 juni  2008,  gewezen door de  afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.

Bij akte ter griffie van het Hof ontvangen op 28 augustus 2008 doet de eiser 
afstand van zijn cassatieberoep.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. In civiele zaken mag een partij met een door haar ondertekend akte, afstand 

doen van haar cassatieberoep. De bijstand van een advocaat bij het Hof is hiertoe 
niet vereist. 

2. Het behoort aan de verzoeker akte te verlenen van de afstand van zijn cassa-
tieberoep.

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 september 2009 – Verenigde Kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Verougstraete –  Gelijkluidende conclusie  de h. Dubrulle, advocaat-
generaal.

Nr. 489
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VERENIGDE KAMERS - 10 september 2009

1º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING - AKTEN EN REGLEMENTEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS - AARD

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - GERECHTSDEURWAARDERS - 
NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS - AARD - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - RAAD 
VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - AKTEN EN 
REGLEMENTEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - BEVOEGDHEID

3º GERECHTSDEURWAARDER - NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS - 
AARD - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - 
BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - AKTEN EN REGLEMENTEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - 
BEVOEGDHEID

4º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - 
NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS - AARD - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - AKTEN EN REGLEMENTEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - 
BEVOEGDHEID

1º, 2°, 3° en 4° De wetgever heeft het beroep van gerechtsdeurwaarder betrokken bij de 
openbare dienst van de rechtsbedeling en de organen die het korps besturen, zoals de  
Nationale Kamer, zijn in die hoedanigheid verbonden met de rechterlijke orde en kunnen  
niet  louter  op  grond  van  hun  aard  en  wijze  van  oprichting  beschouwd  worden  als  
administratieve  overheden  in  de  zin  van  het  artikel  14  Wet  Raad  van  State;  de  
omstandigheid  dat  de  gerechtsdeurwaarders  overwegend  en  dus  niet  uitsluitend 
betrokken zijn bij  de dienst van de rechtsbedeling, belet niet dat de Nationale Kamer  
specifieke opdrachten zou krijgen van overheidswege die volledig los staan van haar  
gewone opdrachten en dat zij in die mate kan beschouwd worden als een administratieve 
overheid in de uitoefening van die specifieke opdrachten; de Nationale Kamer kan aldus  
beschouwd worden als een administratieve overheid in de voormelde zin wanneer zij  
bepaalde gezagsfuncties opneemt die haar door een regering zijn toevertrouwd en in  
zoverre die taken geen verband houden met de opdrachten die de wetgever haar heeft  
toevertrouwd  om  de  goede  werking  van  het  gerecht  te  verzekeren;  dit  geldt  in  het  
bijzonder wanneer de Nationale Kamer bepaalde gezagstaken op zich neemt die tot de  
bevoegdheid van een regering behoren en haar door een regering zijn gedelegeerd en zij  
haar plaats die taken daadwerkelijk uitoefent, zoals de opdracht aan een of meer leden 
van de kamers heffingen in te vorderen1. (Artt. 144 en 145, Gw. 1994; Art. 14, §1, eerste 
lid, Wet Raad van State; Artt. 549 e.v., Ger.W.)

(Nationale Kamer van gerechtdeurwaarders van België T. D. e.a.; B. T. D. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Dubrulle :
1. Feiten, procedure en bestreden arrest.
Uit de niet betwiste vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de Vlaamse minis-

ter van Financiën en Begroting, bij beslissing van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 
gemachtigd werd tot het sluiten van een samenwerkingsprotocol met de eiseres, de Natio-
nale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België, met het oog op de invordering van fis-
cale en niet-fiscale schuldvorderingen, waarin het intern verzelfstandigd agentschap zon-
der rechtspersoonlijkheid Vlabel opdrachten inzake invorderingen toevertrouwt aan de ei-
seres.

Daarbij werd aan alle gerechtsdeurwaarders gevraagd om zich kandidaat te stellen als 

1 Zie de concl. van het O.M.
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instrumenterende of als centraliserende gerechtsdeurwaarder.
De eiser, gerechtsdeurwaarder Brackeva, uit Antwerpen en de in gemeen- en bindend-

verklaring van het tussen te komen arrest opgeroepen partijen, de kantoren van de ge-
rechtsdeurwaarders De Wilde en Baele, uit Gent, werden, bij beslissing van de eiseres van 
18 december 2008, weerhouden als de kandidaten met de beste offerte en daarna als de 
twee centraliserende deurwaarders aangeduid.

Van deze beslissing werd aan de niet weerhouden kantoren, waaronder de verweerders, 
kennis gegeven bij schrijven van 23 december 2008.

De verweerders verzochten daarop bij twee onderscheiden verzoekschriften tot schor-
sing bij uiterst dringende noodzakelijkheid de Raad van State deze beslissing, houdende 
de toewijzing van de opdracht van centraliserende gerechtsdeurwaarder in het kader van 
de fiscale en niet fiscale schuldvorderingen van Vlabel aan de kantoren Brackeva (Ant-
werpen) en De Wilde en Baele (Gent), te schorsen. Deze kantoren kwamen vrijwillig tus-
sen.

De eisers betwistten de bevoegdheid van de Raad van State om van deze vordering ken-
nis te nemen.

Bij arrest nr. 189.847, gewezen op 27 januari 2009 door de Voorzitter van de XIIe ka-
mer van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, werden, na samenvoeging van 
de zaken, deze excepties verworpen en werd de gevorderde schorsing bevolen.

2. Voeging 
Beide cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest, zodat ze dienen te worden 

gevoegd.
Cassatieberoep inzake AR C.09.0108.N
3. Het is verantwoord dit cassatieberoep eerst te beoordelen, hoewel het na het cassatie-

beroep inzake AR C.09.0102.N werd ingesteld. De Nationale Kamer van Gerechtsdeur-
waarders  van België  vertegenwoordigt,  krachtens het  artikel  549 van het  Gerechtelijk 
Wetboek, immers alle gerechtsdeurwaarders, zodat het cassatieberoep van de individuele 
gerechtsdeurwaarder mogelijks geen belang meer vertoont.

4. Vormen en termijn van het cassatieberoep.
De cassatieberoepen werden in de bij de artikelen 33 tweede lid, van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State (K.B. 12 januari 1973), 1073 e.v. van het Gerechtelijk Wet-
boek en 1 R.B. van 23 augustus 1948 bepaalde vormen en termijn ingesteld.

5. Cassatieberoep tegen een arrest gewezen op een vordering tot schorsing.
Krachtens het eerste lid van het voormeld artikel 33 van de gecoördineerde wetten op 

de  Raad  van  State  kunnen  bij  het  Hof  van  Cassatie  aanhangig  worden  gemaakt,  de 
arresten  en  de  beschikkingen  bedoeld  in  artikel  20,  §3,  waarbij  de  afdeling 
bestuursrechtspraak beslist  van de eis geen kennis te kunnen nemen op grond dat die 
kennisneming binnen de bevoegdheid der rechterlijke overheden valt, alsmede de arresten 
en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, §3, waarbij de afdeling afwijzend beschikt op 
een declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de eis tot de bevoegdheid van die 
overheden behoort.

Krachtens het artikel 609, 2° van het Gerechtelijk Wetboek doet het Hof van Cassatie 
uitspraak over de voorziening in cassatie tegen zodanige arresten van de afdeling “admini-
stratie”2 van de Raad van State.

2 Krachtens het artikel 227, eerste lid, van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de 
Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (BS 6 oktober 2006) 
worden, op de door de Koning bepaalde datum in de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12  januari  1973,  de  woorden  "afdeling  administratie"  vervangen  door  de  woorden  "afdeling 
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Het Hof heeft reeds, zij het impliciet, bij arresten van 15 oktober 19933 en 28 oktober 
20054, een cassatieberoep tegen een schorsingsarrest (bij uiterst dringende noodzakelijk-
heid) ontvangen5.

Het cassatieberoep is derhalve ontvankelijk.
6. Het conflict van attributie.
Het bestreden arrest beoordeelt de “Exceptie betreffende de rechtsmacht van de Raad 

van State” als volgt:
“(18) (De eiseres) en tussenkomende partijen werpen in een exceptie in essentie op dat 

de Raad van State onbevoegd is met betrekking tot de beroepsorde die (de eiseres) is: zij 
is een “sluitstuk” of “verlengde” van de rechterlijke macht, en geen “administratieve over-
heid” in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Te de-
zen hebben verzoekende partijen geanticipeerd op de exceptie en een betoog ontwikkeld 
in hun inleidende verzoekschriften waarin zij pogen aan te tonen waarom te dezen (de ei-
seres) als de in het voormelde artikel 14 bedoelde administratieve overheid moet worden 
aangemerkt. De partijen argumenteren aldus over tientallen bladzijden – van de meer dan 
265 bladzijden die hun gezamenlijke geschriften bedragen – over de vraag van de rechts-
macht van de Raad van State.

(19) De Raad van State kan in een kort geding en a fortiori in een kort geding bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid slechts een beperkt onderzoek wijden aan excepties die zijn 
rechtsmacht betreffen. Voor een verzoekende partij moet het nadeel dat zich kan voor-
doen bij het afwijzen van rechtsmacht doorgaans zwaarder worden ingeschat dan het na-
deel dat een verwerende partij lijdt bij een eventuele schorsing van de tenuitvoerlegging 
van haar beslissing, waaraan dan toch een sterke schijn van onrechtmatigheid kleeft. On-
der meer om die reden past het dan ook dat in een kort geding de Raad van State deze ex-
cepties eerder zou verwerpen dan aannemen tenzij indien zijn beperkt onderzoek uitwijst 
dat een dergelijke exceptie een hoge graad van ernst vertoont.

Te dezen is het voorwerp van het geding een opdracht om invorderingen te verrichten, 
betreffende schuldvorderingen waarvan het  Vlaamse Gewest  en de Vlaamse Gemeen-
schap titularis zijn.  Deze zijn onmiskenbaar  publiekrechtelijke rechtspersonen.  De op-
dracht om in te vorderen komt uiteindelijk hun ten goede. In artikel 3 van het voormelde 
protocol komt de bevoegde minister, handelend voor de twee voormelde rechtspersonen, 
met (de eiseres) overeen dat Vlabel “alle opdrachten toevertrouwt aan de Nationale Ka-
mer”, die op haar beurt deze opdrachten nader verdeelt. In artikel 1 wordt Vlabel aange-
merkt als opdrachtgever voor de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen 
t.b.v. de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest” en in artikel 2 wordt van Vlabel 
gewag gemaakt als “optredende instantie voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse 
Gewest”.  Vlabel,  als  intern  verzelfstandigd  agentschap  zonder  rechtspersoonlijkheid, 
treedt in de constructie dus op als orgaan van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse 
Gewest en is uit zichzelf publiekrechtelijk van aard.

De oorspronkelijke taak – de invordering – wordt dus een gedelegeerde opdracht die 
aan (de eiseres) wordt toegewezen, omdat de voormelde publiekrechtelijke rechtspersonen 
niet zelf, en evenmin door middel van hun verzelfstandigd agentschap, invorderingen wil-
len verrichten. Dergelijke juridische constructie lijkt met zich mee te brengen dat de in-

bestuursrechtspraak".  Artikel  99  van  het  K.B.  25  april  2007  (BS  30  april  2007)  gaf  hieraan 
uitwerking.  Door  het  tweede  lid  wordt  de  Koning  gemachtigd  de  in  het  eerste  lid  bepaalde 
naamswijziging  door  te  voeren  in  alle  bestaande  wetten  waar  wordt  verwezen naar  de  afdeling 
"administratie". Dit blijkt nog niet gebeurd te zijn in artikel 609, 2° Ger. W.
3 Cass., Ver. K., 15 okt. 1993, AR C.93.0045.N, AC, 1993, nr. 411, met conclusie 1e A.-G. D’HOORE.
4 Cass., Ver. K., 28 okt. 2005, AR C.04.0575.N, Pas., 2005, nr. 550, met conclusie O.M.
5 Zie de in vorige voetnoot bedoelde conclusie O.M.
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stantie die met de opdracht - van algemeen belang – wordt belast, wel degelijk in bepaalde 
gevallen kan worden beschouwd als een administratieve overheid bij het uitoefenen van 
die gedelegeerde opdracht, ongeacht zelfs haar eigen rechtsvorm: een nv (arrest nr.43.109 
van 1 juni 1993, inzake nv Egta Contractors); een vzw (arrest nr. 79.954 van 27 april 
1999, inzake bvba Artabel e.a.). Met des te meer reden lijkt (de eiseres), wettelijk inge-
steld op grond van artikel 549 e. v. van het Gerechtelijk Wetboek, indien zij bij delegatie 
een opdracht uitvoert in de plaats van administratieve overheden zoals te dezen, als een 
administratieve overheid te mogen worden beschouwd in de zin van artikel 14 van de ge-
coördineerde wetten op de Raad van State. Dit lijkt zelfs het geval, ook indien zij niet als 
dusdanig zou mogen worden aangemerkt wanneer zij andere taken verricht dan deze van 
die welbepaalde opdracht. Ongeacht de vraag – overigens te berde gebracht in het tweede 
middel van de inleidende verzoekschriften – of (de eiseres) gelet op haar doelgebonden-
heid, wel bevoegd mag worden geacht om de in het geding zijnde opdracht te aanvaarden 
en uit te oefenen – lijkt zij te dezen de bedoeling te hebben gehad, door zich in te schake-
len in de bestuurlijke werking van de Vlaamse administratie, om op te treden als een ad-
ministratieve overheid en lijkt zij zich in elk geval als dusdanig te hebben voorgedaan. De 
Raad van State nam in die zin al aan dat een arrondissementskamer van notarissen als ad-
ministratieve overheid was opgetreden (arrest  nr.  78.921 van 23 februari  1999 inzake 
Meissters-Braham).

Er lijkt dan ook in de huidige stand van het geding te moeten worden aangenomen dat 
(de eiseres) bij het nemen van de bestreden beslissing is opgetreden als de in artikel 14 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bedoelde administratieve overheid, 
zodat haar beslissingen als de thans bestredene, in voorkomend geval door de Raad State 
kunnen worden nietigverklaard en in haar tenuitvoerlegging geschorst.

De exceptie  wordt  niet  aanvaard want  zij  vertoont  niet  de  vereiste  hoge graad van 
ernst.”

7. Het eerste onderdeel van het (enig) cassatiemiddel bekritiseert de hierboven in rand-
nummer 19, eerste paragraaf, weergegeven reden van het arrest, volgens welke de Raad in 
dezen slechts een “beperkt onderzoek” mocht doen van de exceptie, op grond dat ze “niet 
de vereiste hoge graad van ernst vertoont”.

De verweerders werpen terecht op dat dit onderdeel niet ontvankelijk is, daar het gericht 
is tegen een overtollige reden, nu de Raad de exceptie wel degelijk heeft beoordeeld en de 
(overigens in de volgende onderdelen aangevochten) redenen van haar verwerping op-
geeft.

8. Het tweede onderdeel voert aan dat het bestreden arrest niet wettig ertoe kon beslui-
ten dat de eiseres te dezen optrad als een administratieve overheid, als bedoeld in artikel 
14, §1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Dit artikel bepaalt:
“De  afdeling  bestuursrechtspraak  doet  uitspraak,  bij  wijze  van  arresten,  over  de 

beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld 
tegen de akten en reglementen:

1° van de onderscheiden administratieve overheden.
2°  (…)  evenals  van  organen  van  de  rechterlijke  macht  (…)  met  betrekking  tot 

overheidsopdrachten en leden van hun personeel.”
De eiseres erkent de gevestigde rechtspraak het Hof (in de arresten van 14 februari 

1997, 10 september 1999 en 10 juni 2005)6 over het begrip administratieve overheden in 

6 Cass., Ver. K., 14 feb. 1997, AR C.96.0211.N,  AC, 1997, nr. 88, met conclusie O.M., 10 sept. 
1999, AR C.98.0141.F, AC, 1999, nr. 452 en 10 juni 2005, AR C.04.0278.N, AC, 2005, nr. 333, met 
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de zin van deze bepaling: instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de 
overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn 
met een openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht, zijn in 
beginsel administratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid wordt be-
paald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden.

Het arrest van 6 september 20027 preciseert, wat betreft de instellingen die zijn opge-
richt door privé-personen, wat bedoeld is met “beslissingen te kunnen nemen die derden 
binden”: meer bepaald door de eigen verplichtingen tegenover anderen eenzijdig te bepa-
len of door verplichtingen van die anderen eenzijdig vast te stellen. Het Hof overweegt 
ook dat handelingen door deze instellingen gesteld het voorwerp kunnen zijn van een nie-
tigverklaring wanneer die instellingen een deel van het openbaar gezag uitoefenen.

Het (door de eiseres ook aangehaalde) arrest van 28 oktober 20058 beslist dat een vere-
niging van privaatrechtelijke aard (i.c. een V.Z.W.) die, ook al is zij opgericht of erkend 
door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan de controle van de 
overheid, geen beslissing kan nemen die derden kan binden, niet de aard heeft van een ad-
ministratieve overheid; dat hiervoor niet ter zake doet dat haar een taak van algemeen be-
lang is toevertrouwd.

De eiseres stelt echter dat de instellingen van de rechterlijke macht en, in het verlengde 
daarvan, de beroepsorden van de ministeriële ambtenaren, inzonderheid van de gerechts-
deurwaarders, en van de balie, die nauw betrokken zijn bij de werking van het gerecht, 
daarentegen aan de rechtsmacht van de Raad ontrokken werden, behoudens de bij voor-
meld artikel 14, §1, 2° bepaalde uitzondering, die van restrictieve interpretatie is, en dit 
ongeacht de aard van de handelingen die ze stellen of de hoedanigheid waarin zij zouden  
optreden. Het was destijds immers duidelijk het inzicht van de wetgever om alles wat be-
treft  het  ambt  van  gerechtsdeurwaarder  (lidmaatschap  van  de  Nationale  Kamer  met 
rechtspersoonlijkheid, bevoegdheden, taken als ministerieel ambtenaar en beoefenaar van 
een vrij beroep, tucht), waarvan de regeling, net zoals deze van de balie, werd opgenomen 
in deel II, getiteld “Rechterlijke organisatie”, van het Gerechtelijk Wetboek, binnen de 
sfeer van de rechterlijke macht te houden.

Behoudens schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet en van de artikelen 
7, 14 en 17, 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, voert het onderdeel 
hiervoor ook de schending aan van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, 
die onder meer het statuut van de gerechtsdeurwaarders regelen.

9. Dit onderdeel lijkt me, in zoverre, niet te kunnen worden aangenomen. 
Uitgangspunt is vanzelfsprekend de grondwettelijke regeling: krachtens het artikel 144 

van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de be-
voegdheid van de rechtbanken; krachtens het artikel 145 behoren geschillen over politieke 
rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzon-
deringen. 

De Raad van State heeft een toegewezen bevoegdheid. Zijn onbevoegdheid om hande-
lingen van de wetgevende of van de rechterlijke macht te vernietigen geldt als regel9.

Wanneer de wetgever bovendien uitdrukkelijk zijn wil te kennen heeft gegeven bepaal-
de materies binnen de sfeer van de rechterlijke macht te houden, kan dan nog getwijfeld 
worden aan deze regel?

conclusie A.G. BRESSELEERS. 
7 Cass.,Ver. K., AR C.01.0382.N, AC, 2002, nr. 422, met conclusie A.G. BRESSELEERS.
8 Cass.,Ver. K., AR C.04.0575.N, Pas., 2005, nr.550, met conclusie O.M.
9 De bevoegdheid van de afdeling “administratie” werd evenwel uitgebreid bij artikel 2 van de wet 
van 25 mei 1999 (BS 22 juni 1999), o.m., wat de administratieve handelingen van organen van de 
rechterlijke macht betreft, m.b.t. overheidsopdrachten en leden van hun personeel.
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Dat hij zulks inzonderheid deed wat betreft de balie en de gerechtsdeurwaarders bete-
kent dat hij de rechtsmacht van de justitiële rechter, die de “uitsluitende” bevoegdheid 
heeft, nog wou versterken. Maar dit is enkel zo in de mate - en dat is weliswaar hun over-
heersende aard – dat ze werkelijk participeren aan de rechterlijke macht. Dit betekent dus 
niet dat die “instellingen”, zoals het onderdeel stelt, “ongeacht de aard van hun handelin-
gen of de hoedanigheid waarin ze optreden” tot die sfeer behoren.

De eiseres gaat er dus weliswaar terecht vanuit dat de instellingen van de rechterlijke 
macht, inzonderheid de gerechtsdeurwaarders, in de regel aan de rechtsmacht van de Raad 
onttrokken werden. Zoals voor de “Balie” (Tweede deel, Rechterlijke organisatie, Boek 
III) heeft het Gerechtelijk Wetboek een bijzonder Boek IV (van dat deel) gewijd aan de 
“Gerechtsdeurwaarders”,  houdende  statuut,  taak,  onverenigbaarheden,  tarief,  plaatsver-
vanging en tucht. Het hoofdstuk VIII betreft meer bepaald de Nationale Kamer van Ge-
rechtsdeurwaarders (de eiseres). Het artikel 549 van dit wetboek bepaalt dat alle gerechts-
deurwaarders van het land de nationale kamer (de eiseres) vormen, die rechtspersoonlijk-
heid geniet en beheerd wordt door een vaste raad, die, krachtens het artikel 551, haar be-
voegdheden kan uitoefenen en haar vertegenwoordigt bij de openbare besturen. 

De vraag of de eiseres in dezen handelt als een administratieve overheid in de zin van 
het voormelde artikel 14 lijkt me nochtans bevestigend te moeten beantwoord worden. 

Dit antwoord dient evenwel niet afgeleid te worden uit de aanwezigheid van de door 
het Hof, in de voormelde arresten van 14 februari 1997, 10 september 1999 en 6 septem-
ber 2002, 10 juni 2005 en 28 oktober 200510 gestelde vereiste dat de eiseres beslissingen 
kan nemen die derden binden (wel voorwerp van het derde onderdeel). De eiseres lijkt me 
dit immers, in het algemeen, niet te kunnen doen, nu de wet haar deze bevoegdheid niet 
verleent. Haar taken worden limitatief in artikel 550 (1° t.e.m. 5°) van het Gerechtelijk 
Wetboek opgesomd. Zijn kan enkel alle gerechtsdeurwaarders, bij de uitoefening van die 
taken,  binden.  Overigens  stelt  die  rechtspraak  die  vereiste  telkens  in  hoofde  van  een 
rechtspersoon van privaatrecht (een NV in arresten van 14 februari 1997 en 10 september 
1999, een VZW (vrij onderwijs) in het arrest van 6 september 2002, een CVBA in het ar-
rest van 10 juni 2005 en een VZW in het arrest van 28 oktober 2005). De eiseres is dit al-
lerminst: ze is, hoewel niet behorend tot de “organen” van de rechterlijke macht (volgens 
de indeling van Boek I, van het Eerste deel van het Gerechtelijk Wetboek), nochtans een 
essentieel bestanddeel van de “Rechterlijke organisatie” en, krachtens het voormelde arti-
kel 549 van het Gerechtelijk Wetboek, een rechtspersoon van publiekrecht. 

De vraag is hier dus niet of een rechtshandeling van een privaat rechtspersoon aan het 
toezicht van de gewone rechtbanken onttrokken wordt om ze, uitzonderlijk, aan de bijzon-
dere bescherming door de administratieve rechter te onderwerpen. 

De vraag is thans wel of een handeling van een rechtspersoon die deel uitmaakt van de 
“Rechterlijke organisatie” (Tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek) en als zodanig, in-
gevolge de wil van de wetgever, in de regel binnen dit kader moet worden beoordeeld, 
aan dit kader nochtans om een bijzondere reden kan onttrokken worden, bv. om reden dat 
ze in werkelijkheid een bestuurshandeling is, die in dat kader niet past, d.i. een handeling 
van een administratieve overheid (die wel beslissingen kan nemen die derden binden).

De eiseres kan wel - in het kader van de specifieke opdracht in geding: het aanwijzen 
van centraliserende deurwaarders en het weren van de andere kandidaten - als een admini-
stratieve overheid worden beschouwd omdat ze zich, voor het vervullen van deze taak, in 
opdracht  van  respectievelijk  de  Vlaamse  Gemeenschap,  het  Vlaamse  Gewest  en  de 
Vlaamse Minister van Financiën, in de plaats stelt van Vlabel, volgens het arrest een uit 
zichzelf publiekrechtelijk orgaan en dus ongetwijfeld een administratieve overheid. Ze 
doet dit bovendien tot uitoefening van een uitgesproken overheidstaak: de invordering van 

10 Zie de voetnoten 6, 7 en 8.
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bepaalde fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en in de uitvoering van een overheids-
opdracht, de toewijzing van deze taak aan bepaalde kandidaten en de (impliciete) weige-
ring  van  anderen,  waarvan  de nietigverklaring wegens  onwettigheid gevorderd wordt. 
Hiermee oefent ze een ware gezagsfunctie (het vereiste “imperium”11) uit, dit is de functie 
van een administratieve overheid, die met de haar door de wetgever uitdrukkelijk opge-
dragen taken, belangrijke onderdelen van een goede rechtsbedeling, geen uitstaans heeft. 

Dat de wetgever in 1999 de bevoegdheid van de afdeling “administratie” van de Raad 
van State heeft uitgebreid, o.m., wat de administratieve handelingen van organen van de 
rechterlijke macht betreft, m.b.t. overheidsopdrachten en leden van hun personeel, lijkt me 
deze opvatting enkel te bevestigen.

Dat  de  betwiste  handeling  zelf  geen  derden  zou  kunnen  binden  doet  hieraan  geen 
afbreuk.

10. Het onderdeel kan evenmin slagen in zoverre een schending van de artikelen 610 en 
1088 van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevoerd. 

Artikel 610, eerste lid, bepaalt:
“Onverminderd artikel 14, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 

12 januari 1973, neemt het Hof van Cassatie kennis van vorderingen tot nietigverklaring 
van de handelingen waardoor rechters en ambtenaren van het openbaar ministerie, alsook 
tuchtrechtelijke overheden van openbare en ministeriële ambtenaren en van de balie, hun 
bevoegdheid mochten hebben overschreden.”

Artikel 1088 bepaalt:
“De handelingen waarbij de rechters en de ambtenaren van het openbaar ministerie, als-

mede de tuchtoverheid van de openbare en ministeriële ambtenaren of van de balie hun 
bevoegdheid mochten hebben overschreden, worden, onverminderd de bepalingen van ar-
tikel 502, door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie aangebracht bij dit hof, op 
voorschrift van de minister van Justitie, zelfs wanneer de wettelijke termijn voor de voor-
ziening in cassatie verstreken is en geen enkele partij in voorziening is gekomen. 

Het hof vernietigt de handelingen, indien daartoe grond bestaat.”
Het is meteen duidelijk dat deze bepalingen o.m. de handelingen van  tuchtoverheden 

betreffen. Sedert de wet van 6 april 199212, waarbij het artikel 550, 1° Ger. W. gewijzigd 
werd, heeft de eiseres o.m. tot taak “te waken voor de eenvormigheid van de tucht ‘en van 
de regels van de deontologie’ onder haar leden en voor de uitvoering van de hen betref-
fende wetten en verordeningen”. De eiseres heeft hierin dus wel een verordenende be-
voegdheid. Zij heeft te dezen evenwel niet gehandeld als tuchtoverheid, noch ter uitvoe-
ring van een wet of verordening die de gerechtsdeurwaarders betreft. De wetgever komt 
voor een aantal aspecten van dit overigens vrij beroep ten andere niet tussenbeide. Had de 
eiseres in dit kader gehandeld dan lijdt het geen twijfel dat het Hof op grond van die bepa-
lingen bevoegd was om, in de erin bepaalde voorwaarden - zoals het bestreden arrest “pri-
ma facie” doet - te oordelen of de eiseres te dezen haar macht niet overschreed13. Maar dit 
is (ogenschijnlijk) niet het geval: een protocol is geen wet. De Raad is dus “onvermin-
derd” bevoegd. 

11.  Het bestreden arrest oordeelt dus naar recht dat de eiseres als een administratieve 
overheid lijkt te mogen worden beschouwd indien zij bij delegatie een opdracht in de 
plaats van een zodanige overheid uitvoert en dat de Raad van State aldus van een vorde-
ring tot schorsing van haar beslissing kennis kan nemen.

12. Het derde onderdeel gaat ervan uit dat de eiseres geen beslissingen kan nemen die 

11 Zie de concl. O.M. voor Cass., 14 feb. 1997, l.c., p. 225.
12 Art. 18, 1° (BS 13 mei 1992).
13 Zie P. LEMMENS, De Gerechtsdeurwaarder, E. Story-Scientia, 1996, 64 en voetnoot 12.
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derden verbinden, meer bepaald door de eigen verplichtingen tegenover anderen eenzijdig 
te bepalen of door verplichtingen van die anderen eenzijdig vast te stellen. Volgens het 
onderdeel trad de eiseres op als tussenschakel maar niet als een overheid, wat haar niet 
meteen het vereiste imperium verleent.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Uit de als dusdanig niet bekritiseerde redenen van het arrest blijkt dat de eiseres, op 

grond van de gehanteerde constructie, belast werd met een opdracht van algemeen belang 
en zelf die opdracht uitvoerde in de plaats van de administratieve overheid en zich inscha-
kelde in de bestuurlijke werking van de Vlaamse administratie. 

Cassatieberoep inzake AR C.09.0102.N
13. Het cassatiemiddel gaat ook uit van het standpunt dat de wetgever het duidelijk in-

zicht heeft gehad om alles wat het ambt van gerechtsdeurwaarder aangaat binnen de sfeer 
van de rechterlijke macht te houden, zodat de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 
geen administratieve overheid is, ongeacht de aard van aan gegeven opdracht. 

Hierboven14 werd, met betrekking tot het tweede onderdeel van het middel in de zaak 
AR C.09.0108.N, uitgegaan van de opvatting dat de Nationale Kamer van Gerechtsdeur-
waarders inderdaad overwegend ressorteert onder de rechterlijke organisatie, wat niet be-
let dat de eiseres zich in dezen de taak van een administratieve overheid heeft toegeëi-
gend.

Deze grief kan dus niet slagen.
Het middel stelt verder dat de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders “met betrek-

king tot de opdracht om de centraliserend gerechtsdeurwaarder aan te duiden (…) geen 
voor derden bindende beslissing15 neemt, waarbij de omstandigheid dat die taak bij wijze 
van delegatie wordt verleend door rechtspersonen, die uit zichzelf publiekrechtelijk van 
aard zijn daar geen imperiumgehalte aan toekent en niets verandert”.

Hierboven16 werd ook benadrukt dat de vraag of de Kamer hierbij een beslissing nam 
die derden kan binden, krachtens de rechtspraak van het Hof, slechts relevant is indien ze 
een rechtspersoon van privaatrecht is, quod non.

De grief is dan ook zonder belang.
Het middel kan derhalve niet worden aangenomen.
14. De vorderingen tot bindendverklaring.
Bij verwerping van beide cassatieberoepen hebben deze vorderingen geen belang meer.
15. Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR C.09.0102.N - C.09.0108.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep in de zaak C.09.0102.N is gericht tegen een arrest, op 27 

januari 2009 gewezen door de voorzitter van de XIIe kamer van de Raad van 
State, afdeling bestuursrechtspraak.

De eiser B. voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het cassatieberoep in de zaak C.09.0108.N, ingesteld door de Nationale kamer 

van gerechtsdeurwaarders van België, is gericht tegen hetzelfde arrest.

14 Randnummer 8.
15 Eigen cursivering.
16 Randnummer 9.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. In de zaak C.09.0108.N
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144 en 145 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 7, 14, 17 en 33 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij ko-

ninklijk besluit van 12 januari 1973;
- de artikelen 509 tot en met 555quater, inzonderheid 516, 549 en 550, evenals 609, 610 

en 1088 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende 

reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de 
vrije beroepen.

Aangevochten beslissing
Rechtdoende op verweerders' verzoekschriften tot schorsing bij uiterst dringende nood-

zakelijkheid van de beslissing van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van 18 
december 2008, waarvan hen kennis werd gegeven bij schrijven van de voorzitter van 23 
december 2008, houdende de toewijzing van de opdracht van centraliserende gerechts-
deurwaarder in het kader van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van Vlabel aan 
de kantoren B. (Antwerpen) en D. W. en B. (Gent), beveelt de Voorzitter van de twaalfde 
kamer van de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid  van deze  beslissing na de  exceptie  van onbevoegdheid,  opgeworpen 
door de eiseres, als volgt te hebben verworpen:

"Exceptie betreffende de rechtsmacht van de Raad van State
18. (De eiseres) en tussenkomende partijen werpen in een exceptie in essentie op dat de 

Raad van State onbevoegd is met betrekking tot de beroepsorde die (de eiseres) is: zij is 
een 'sluitstuk' of 'verlengde' van de rechterlijke macht, en geen 'administratieve overheid' 
in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Te dezen 
hebben verzoekende partijen geanticipeerd op de exceptie en een betoog ontwikkeld in 
hun inleidende verzoekschriften waarin zij pogen aan te tonen waarom te dezen (de eise-
res) als de in het voormelde artikel 14 bedoelde administratieve overheid moet worden 
aangemerkt. De partijen argumenteren aldus over tientallen bladzijden - van de meer dan 
265 bladzijden die hun gezamenlijke geschriften bedragen - over de vraag van de rechts-
macht van de Raad van State.

19. De Raad van State kan in een kort geding en a fortiori in een kort geding bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid slechts een beperkt onderzoek wijden aan excepties die zijn 
rechtsmacht betreffen. Voor een verzoekende partij moet het nadeel dat zich kan voor-
doen bij het afwijzen van rechtsmacht doorgaans zwaarder worden ingeschat dan het na-
deel dat een verwerende partij lijdt bij een eventuele schorsing van de tenuitvoerlegging 
van haar beslissing, waaraan dan toch een sterke schijn van onrechtmatigheid kleeft. On-
der meer om die reden past het dan ook dat in een kort geding de Raad van State deze ex-
cepties eerder zou verwerpen dan aannemen tenzij indien zijn beperkt onderzoek uitwijst 
dat een dergelijke exceptie een hoge graad van ernst vertoont.

Te dezen is het voorwerp van het geding een opdracht om invorderingen te verrichten, 
betreffende schuldvorderingen waarvan het  Vlaamse Gewest  en de Vlaamse Gemeen-
schap titularis zijn.  Deze zijn onmiskenbaar  publiekrechtelijke rechtspersonen.  De op-
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dracht om in te vorderen komt uiteindelijk hun ten goede. In artikel 3 van het voormelde 
protocol komt de bevoegde minister, handelend voor de twee voormelde rechtspersonen, 
met  (de  eiseres)  overeen  dat  Vlabel  'alle  opdrachten  toevertrouwt  aan  de  Nationale 
Kamer', die op haar beurt deze opdrachten nader verdeelt. In artikel 1 wordt Vlabel aange-
merkt als 'opdrachtgever voor de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen 
t.b.v. de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest' en in artikel 2 wordt van Vlabel 
gewag gemaakt als 'optredende instantie voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse 
Gewest'.  Vlabel,  als  intern  verzelfstandigd  agentschap  zonder  rechtspersoonlijkheid, 
treedt in de constructie dus op als orgaan van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse 
Gewest en is uit zichzelf publiekrechtelijk van aard.

De oorspronkelijke taak - de invordering - wordt dus een gedelegeerde opdracht die aan 
(de eiseres)  wordt  toegewezen,  omdat  de  voormelde publiekrechtelijke  rechtspersonen 
niet zelf, en evenmin door middel van hun verzelfstandigd agentschap, invorderingen wil-
len verrichten. Dergelijke juridische constructie lijkt met zich mee te brengen dat de in-
stantie die met de opdracht - van algemeen belang - wordt belast, wel degelijk in bepaalde 
gevallen kan worden beschouwd als een administratieve overheid bij het uitoefenen van 
die gedelegeerde opdracht, ongeacht zelfs haar eigen rechtsvorm: de Raad van State heeft 
in  die  zin  reeds beslist  ten aanzien  van  rechtspersonen  handelende onder  een  private 
rechtsvorm: een nv (arrest nr. 43.109 van 1 juni 1993, inzake nv Egta Contractors); een 
vzw (arrest nr. 79.954 van 27 april 1999, inzake bvba Artabel e. a.). Met des te meer re-
den lijkt (de eiseres), wettelijk ingesteld op grond van artikel 549 e v. van het Gerechtelijk 
Wetboek, indien zij bij delegatie een opdracht uitvoert in de plaats van administratieve 
overheden zoals te dezen, als een administratieve overheid te mogen worden beschouwd 
in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Dit lijkt zelfs 
het geval, ook indien zij niet als dusdanig zou mogen worden aangemerkt wanneer zij an-
dere taken verricht dan deze van die welbepaalde opdracht. Ongeacht de vraag - overigens 
te berde gebracht in het tweede middel van de inleidende verzoekschriften - of (de eiseres) 
gelet op haar doelgebondenheid, wel bevoegd mag worden geacht om de in het geding 
zijnde opdracht te aanvaarden en uit te oefenen - lijkt zij te dezen de bedoeling te hebben 
gehad, door zich in te schakelen in de bestuurlijke werking van de Vlaamse administratie, 
om op te treden als een administratieve overheid en lijkt zij zich in elk geval als dusdanig 
te hebben voorgedaan. De Raad van State nam in die zin al aan dat een arrondissements-
kamer van notarissen als administratieve overheid was opgetreden (arrest nr. 78.921 van 
23 februari 1999 inzake Meissters-Braham).

Er lijkt dan ook in de huidige stand van het geding te moeten worden aangenomen dat 
(de eiseres) bij het nemen van de bestreden beslissing is opgetreden als de in artikel 14 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bedoelde administratieve overheid, 
zodat haar beslissingen als de thans bestredene, in voorkomend geval door de Raad van 
State kunnen worden nietigverklaard en in haar tenuitvoerlegging geschorst.

De exceptie  wordt  niet  aanvaard want  zij  vertoont  niet  de  vereiste  hoge graad van 
ernst".

Grief
(...)
Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten 

bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Artikel 145 van de Grondwet stelt 
voorts dat geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken beho-
ren, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Blijkens artikel 7 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wet-
ten op de Raad van State doet de afdeling administratie van deze raad uitspraak bij wijze 
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van arresten in de gevallen voorzien bij deze wet en de bijzondere wetten.
Volgens artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State doet de Raad 

van State uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij 
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of af-
wending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden admi-
nistratieve overheden,  evenals  van de wetgevende vergaderingen of  van hun organen, 
daarbij inbegrepen de ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en 
van het Arbitragehof, van de Raad van State en de administratieve rechtscolleges evenals 
van organen van de rechterlijke macht en van de Hoge Raad van Justitie met betrekking 
tot overheidsopdrachten en leden van hun personeel.

Artikel 17, §1, van diezelfde wetten bepaalt voorts dat wanneer een akte of een regle-
ment van een administratieve overheid vatbaar is voor vernietiging krachtens artikel 14, 
§§1 en 3, de Raad van State als enige de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan kan be-
velen (eerste lid). In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kan de schorsing bij 
voorraad worden bevolen, zonder dat de partijen of sommige van hen zijn gehoord (derde 
lid).

Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de Raad van State slechts dan de ver-
eiste rechtsmacht bezit om uitspraak te doen over een vordering tot schorsing, weze het 
bij uiterst dringende noodzakelijkheid, wanneer er sprake is van een handeling, uitgaande 
van een administratieve overheid die vatbaar is voor vernietiging voor de Raad van State.

Zijn in beginsel administratieve overheden in de zin van dit artikel 14, §1, van de geco-
ördineerde wetten op de Raad van State, de instellingen, opgericht of erkend door de fede-
rale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeen-
ten, die belast zijn met een openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetge-
vende macht, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en 
zij beslissingen kunnen nemen die derden binden, meer bepaald door de eigen verplichtin-
gen tegenover anderen eenzijdig te bepalen of door verplichtingen van die anderen eenzij-
dig vast te stellen.

De instellingen van de rechterlijke macht en in het verlengde daarvan de beroepsorden 
van de ministeriële ambtenaren, inzonderheid van de gerechtsdeurwaarders, en van de ba-
lie, die nauw betrokken zijn bij de werking van het gerecht, werden daarentegen aan de 
rechtsmacht van de Raad van State onttrokken, behoudens de bij artikel 14, §1, 2°, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalde uitzondering, die van restrictieve 
interpretatie is, en dit ongeacht de aard van de handelingen die zij stellen of de hoedanig-
heid waarin zij zouden optreden.

Handelingen  die  met  machtsoverschrijding  worden  gesteld  door  de  tuchtrechtelijke 
overheden van openbare en ministeriële ambtenaren en van de balie zullen bij toepassing 
van de artikelen 610 en 1088 van het Gerechtelijk Wetboek aan het Hof van Cassatie 
moeten worden voorgelegd.

Bij de artikelen 509 tot en met 555quater van het Gerechtelijk Wetboek, opgenomen in 
dezelfde titel als deze waarin ook de organen van de rechterlijke macht evenals de balie 
aan bod komen, wordt het ambt van gerechtsdeurwaarder geregeld.

Naar luid van artikel 549 van het Gerechtelijk Wetboek groepeert de Nationale Kamer 
van Gerechtsdeurwaarders van België alle gerechtsdeurwaarders van België, die blijkens 
artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek, behoudens andersluidende wettelijke bepalin-
gen, alleen bevoegd zijn tot het opstellen en betekenen van alle exploten en tot het tenuit-
voerleggen van alle gerechtelijke beslissingen, akten of titels in uitvoerbare vorm, kunnen 
worden aangesteld om vaststellingen te doen van zuiver materiële feiten, ter griffie de uit-
giften, akten en uittreksels van alle processtukken kunnen lichten en de verzoekschriften 
indienen die zij krachtens de wet kunnen ondertekenen, tevens, op verzoek van de advo-
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caten van de partijen alle andere verzoekschriften ter griffie kunnen neerleggen, de af-
schriften en vertalingen van documenten in hun bezit voor eensluidend kunnen tekenen en 
uittreksels kunnen opstellen van alle akten van hun ambt en evenals de notarissen de 
schattingen en openbare verkopingen van meubelen en roerende goederen kunnen verrich-
ten.

De taak van de gerechtsdeurwaarder bestaat zodoende in essentie in het verlenen van 
zijn medewerking aan het gerecht, waarbij hij enerzijds optreedt als ministerieel ambte-
naar, anderzijds als beoefenaar van een vrij beroep, die als zodanig onderworpen is aan de 
wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de on-
rechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen 
(artikel 2).

De gerechtsdeurwaarders zijn onderworpen aan een tuchtregeling waaromtrent de be-
slissingen  zijn  toegewezen  aan  hetzij  een  eigen  beroepsorgaan,  hetzij  de  rechterlijke 
macht.

Naar luid van artikel 549 van het Gerechtelijk Wetboek vormen alle gerechtsdeur-waar-
ders samen de Nationale Kamer die rechtspersoonlijkheid geniet.

Blijkens artikel 550 van het Gerechtelijk Wetboek heeft de Nationale Kamer tot taak te 
waken over de eenvormigheid van de tucht en van de regels van de deontologie onder 
haar leden en voor de uitvoering van de hen betreffende wetten en verordeningen, de be-
langen van haar leden te verdedigen en hen in alle omstandigheden te vertegenwoordigen, 
de verkiezing van de leden van de vaste raad te organiseren, jaarlijks de rekeningen die de 
vaste raad haar voorlegt, alsmede de begroting goed te keuren, jaarlijks het bedrag van de 
bijdrage vast te stellen, het reglement voorgesteld door de vaste raad goed te keuren en in 
de afgifte van het stage- en praktijkboekje te voorzien.

Als zodanig vormt de eiseres, die alle gerechtsdeurwaarders groepeert, het sluitstuk van 
deze beroepsorde, die een verlengstuk van het gerecht vormt, waarvan alle handelingen, 
het weze reglementen dan wel handelingen met een individuele draagwijdte, zijn onttrok-
ken aan de jurisdictie van de Raad van State.

Zoals door de Raad van State en het Grondwettelijk Hof zelf meermaals geoordeeld, 
was het destijds immers het duidelijk inzicht van de wetgever om alles wat het ambt van 
gerechtsdeurwaarder (betreft), waarvan de regeling, net zoals deze van de balie, werd op-
genomen in deel II, getiteld "Rechterlijke organisatie", van het Gerechtelijk Wetboek, bin-
nen de sfeer van de rechterlijke macht te houden.

Besluit
Waar de Raad van State in het bestreden arrest besluit dat de beslissing van de eiseres 

tot toewijzing van de opdracht van centraliserende gerechtsdeurwaarder in het kader van 
de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van Vlabel aan de kantoren B. (Antwerpen) 
en D. W. en B. (Gent) kennelijk vatbaar is voor een annulatieberoep voor de Raad van 
State, terwijl de beslissing uitgaat van een beroepsorde, die zelf een verlengstuk van de 
rechterlijke macht vormt, waarvan de handelingen door de wetgever binnen de rechterlij-
ke macht werden gehouden, verantwoordt de Raad zijn beslissing dat de exceptie van on-
bevoegdheid niet de vereiste hoge graad van ernst vertoont, niet naar recht (schending van 
de artikelen 144, 145 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, 7, 14, §1, 
17, §1, eerste en derde lid, 33 van de bij koninklijk besluit van 12 april 1973 gecoördi-
neerde wetten op de Raad van State, 509 tot en met 555quater, inzonderheid 516, 549, 
550, 609, 2°, 610 en 1088 van het Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als nodig artikel 2 
van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de 
onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroe-
pen).

(...)
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B. In de zaak C.09.0102.N
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Voeging
1. De twee cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Het behoort de 

zaken te voegen.
B. In de zaak C.09.0108.N 
(...)
Tweede onderdeel
6. Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 

rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Volgens artikel 
145 van de Grondwet behoren geschillen over politieke rechten tot de bevoegd-
heid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

7. Krachtens artikel 14, §1, eerste lid, Wet Raad van State, doet de afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, bij wijze van arrest, uitspraak over de 
beroepen tot nietigverklaring wegens overschrijding van hetzij substantiële, het-
zij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwen-
ding van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden 
administratieve overheden, van de wetgevende vergaderingen of van hun orga-
nen, daarbij inbegrepen de ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van 
het Rekenhof, van het Grondwettelijk Hof, van de Raad van State en de admini-
stratieve rechtscolleges, evenals van organen van de rechterlijke macht en van de 
Hoge Raad voor Justitie met betrekking tot overheidsopdrachten en leden van 
hun personeel.

8. Het statuut van de gerechtsdeurwaarders, hun taakuitoefening en de inrich-
ting van het ambt zijn geregeld door boek IV met als opschrift "Gerechtsdeur-
waarders" van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek met als opschrift 
"Rechterlijke Organisatie".

Het statuut van deze openbare en ministeriële ambtenaren die nauw betrokken 
zijn bij de werking van het gerecht, maakt aldus deel uit van de bredere regeling 
in het Gerechtelijk Wetboek van de rechterlijke organisatie. 

9. Alle gerechtsdeurwaarders van het land vormen samen de Nationale Kamer 
die zowel de belangen van haar leden vertegenwoordigt als zorgt voor de goede 
werking van het korps in de vervulling van zijn taken in dienst van het gerecht.

10. De wetgever heeft aldus het beroep van gerechtsdeurwaarder betrokken bij 
de openbare dienst van de rechtsbedeling en de organen die het korps besturen, 
zoals de Nationale Kamer, zijn aldus in die hoedanigheid verbonden met de rech-
terlijke orde en kunnen aldus niet louter op grond van hun aard en wijze van op-
richting beschouwd worden als administratieve overheden in de zin van het ge-
noemde artikel 14.

De omstandigheid dat de gerechtsdeurwaarders overwegend en dus niet uit-
sluitend betrokken zijn bij de dienst van de rechtsbedeling, belet niet dat de Nati-
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onale Kamer specifieke opdrachten zou krijgen van overheidswege die volledig 
los staan van haar gewone opdrachten en dat zij in die mate kan beschouwd wor-
den als een administratieve overheid in de uitoefening van die specifieke op-
drachten.

11. De Nationale Kamer kan aldus beschouwd worden als een administratieve 
overheid in de zin van artikel 14 Wet Raad van State wanneer zij bepaalde ge-
zagsfuncties opneemt die haar door een regering zijn toevertrouwd en in zoverre 
die taken geen verband houden met de opdrachten die de wetgever haar heeft 
toevertrouwd om de goede werking van het gerecht te verzekeren.

Dit geldt in het bijzonder wanneer de Nationale Kamer welomschreven gezag-
staken op zich neemt die tot de bevoegdheid van een regering behoren en haar 
door een regering zijn gedelegeerd en zij in haar plaats die taken daadwerkelijk 
uitoefent, zoals de opdracht aan een of meer leden van de kamers heffingen in te 
vorderen.

12. Het arrest oordeelt dat:
-  de  bevoegde  minister,  handelend  voor  de  Vlaamse  Gemeenschap  en  het 

Vlaams Gewest, met de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders overeen-
komt dat Vlabel alle opdrachten tot invordering toevertrouwt aan de Nationale 
Kamer die op haar beurt deze opdrachten nader verdeelt onder haar leden;

- Vlabel als intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid in 
de constructie optreedt als orgaan van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams 
Gewest en uit zichzelf publiekrechtelijk van aard is.

-  de oorspronkelijke taak - de invordering - dus een gedelegeerde opdracht 
wordt die aan de Nationale Kamer wordt toegewezen, omdat de voormelde pu-
bliekrechtelijke rechtspersonen niet zelf en evenmin door middel van hun ver-
zelfstandigd agentschap, invorderingen willen verrichten;

- dergelijke juridische constructie met zich mee lijkt te brengen dat de instan-
tie, die met die opdracht - van algemeen belang - wordt belast wel degelijk in be-
paalde gevallen kan worden beschouwd als een administratieve overheid bij het 
uitoefenen van die gedelegeerde opdracht, ongeacht zelfs haar eigen rechtsvorm;

- de Nationale Kamer, wettelijk ingesteld op grond van de artikelen 549 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek, indien zij bij delegatie een opdracht uit-
voert in de plaats van de administratieve overheden zoals te dezen, als een admi-
nistratieve overheid lijkt te mogen worden beschouwd;

- dit zelfs het geval lijkt, ook indien zij niet als dusdanig zou mogen worden 
aangemerkt wanneer zij andere taken verricht dan deze van die welbepaalde op-
dracht;

- de Nationale Kamer de bedoeling lijkt te hebben gehad door zich in te scha-
kelen in de bestuurlijke werking van de Vlaamse administratie om op te treden 
als een administratieve overheid en zij zich in elk geval als dusdanig lijkt te heb-
ben voorgedaan.

Het arrest leidt hieruit af dat dan ook "in de huidige stand van het geding moet 
worden aangenomen dat de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders bij het 
nemen van de bestreden beslissing d.i. de toewijzing van de opdracht van centra-
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liserend gerechtsdeurwaarder in het kader van de fiscale en niet-fiscale schuld-
vorderingen van Vlabel, is opgetreden als de in artikel 14 van de (Wet Raad van 
State) bedoelde overheid zodat haar beslissingen in voorkomend geval door de 
Raad van State kunnen worden nietigverklaard en in haar tenuitvoerlegging wor-
den geschorst".

Het arrest schendt aldus de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
C. Zaak C.09.0102.N
15.  Uit  het  antwoord  op  het  tweede  onderdeel  van  het  middel  in  de  zaak 

C.09.0108.N blijkt dat de Nationale kamer een openbare overheid is die hoewel 
overwegend aansluitend  bij  de  rechterlijke  organisatie  ook  een  overheidstaak 
heeft opgenomen als administratieve overheid. 

De vraag of zij beslissingen kon nemen die derden kunnen binden, vraag die 
relevant zou zijn indien zij een privaatrechtelijk orgaan zou zijn, is te dezen zon-
der belang.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Bindendverklaring (in beide zaken)
16. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vorde-

ringen tot bindendverklaring.
Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Voegt de zaken C.09.0102.N en C.09.0108.N.
Verwerpt de cassatieberoepen en de vorderingen tot bindendverklaring.
Veroordeelt de respectieve eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

10 september 2009 – Verenigde Kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Verougstraete –  Gelijkluidende conclusie  de h. Dubrulle, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Wouters, Maes, D. Cornelis, Drongen en Geinger.

Nr. 490

1° KAMER - 11 september 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - OMVANG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - RAMING EX AEQUO ET BONO - WETTIGHEID - VOORWAARDEN

1º De bodemrechter beoordeelt  in feite het bedrag van de vergoeding voor het volledig 
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herstel van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade1. (Artt. 1382 en 1383, 
B.W.)

2º  De  bodemrechter  kan  het  bedrag  van  de  vergoeding  tot  herstel  van  de  door  een  
onrechtmatige daad veroorzaakte schade ex æquo et bono ramen, mits hij  de reden 
aangeeft  waarom  hij  de  door  de  getroffene  voorgestelde  berekeningswijze  niet  kan  
aannemen en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de schade, zoals hij die heeft  
omschreven, anders te bepalen2 (Art. 6, Ger.W.; Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(E. T. AXA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0031.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 juni 2007 in hoger beroep 

gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser " klaagt over hoofdpijn aan de rech-

terachterkant van zijn schedel, gemiddeld om de twee à drie dagen, over pijn in 
de nek wanneer hij lang in dezelfde houding blijft en dat het ongeval nog steeds 
in zijn herinneringen opduikt hoewel hij nu geen nachtmerries meer heeft;

(dat) het klinisch onderzoek er volledig normaal uitziet;
(dat) het neurologisch onderzoek van dokter N. een hersenschudding met post-

commotioneel  syndroom en een  psychisch trauma met  ontwikkeling van een 
syndroom van posttraumatische  stress  aantoont.  Zijn  concentratievermogen is 
matig en zijn geheugen is lichtjes achteruitgegaan (dat kan echter worden ver-
klaard door de medicatie die hij neemt), hij kan ook zijn emoties minder goed 
beheersen en hij heeft vlagen van prikkelbaarheid (nu zijn er geen nachtmerries 
meer);

(...) (dat) dokter S. geen fysieke letsels heeft vastgesteld maar wel een nekstijf-
heid, een verwardheid in het kader van een deficitaire catatone inhibitie en een 
vermindering van het gezichtsvermogen waardoor hij correctieglazen moet dra-
gen (zonder dat er een vaststaand verband wordt gelegd tussen met name die 

1 Cass., 15 sept. 1999, AR P.99.1184.F, AC, 1999, nr 463; 5 dec. 2001, AR P.01.1115.F, AC, 2001, 
nr 674.
2 Ibid. 
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laatste stoornis en het ongeval). Het elektro-encefalogram wees op een 'irritatieve 
curve die stamt uit de middenhersenen, een toestand van angst en depressie en 
een mogelijke postcommotionele toestand'".

Het minnelijk deskundigenonderzoek beslist de onderstaande degressieve on-
geschiktheden in aanmerking te nemen:

- 100 pct. van 13 november 1999 tot 20 november 1999,
- 50 pct. van 21 november 1999 tot 21(lees: 31) december 1999,
- 25 pct. van 1 januari 2000 tot 31 maart 2000,
- 15 pct. van 1 april 2000 tot 30 juni 2000,
- 10 pct. van 1 juli 2000 tot 12 november 2000,
de consolidatiedatum werd vastgesteld op 13 november 2000 met een blijven-

de ongeschiktheid van 7 pct., gelet op de psychologische en neurologische na-
werking. 

Op grond van die vaststellingen veroordeelt het bestreden vonnis, met bevesti-
ging van de beroepen beslissing, de verweerster tot betaling aan de eiser van het 
bedrag van 1.943,52 euro in hoofdsom als herstel van de schade die hij geleden 
heeft tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid. Het beslist aldus om de 
volgende redenen

" 1. De getroffene heeft recht op volledig herstel van zijn schade.
Wanneer de opdracht van de rechter erin bestaat de door een getroffene gele-

den schade te ramen, moet hij zich plaatsen op de dag van zijn beslissing, die 
overeenstemt met het dichtst mogelijke tijdstip van het daadwerkelijk herstel en 
zulks om dat doel zo nauwkeurig mogelijk te bereiken.

Krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge-
rechtelijk Wetboek moet de getroffene het bewijs leveren van de geleden schade.

Wanneer echter de schade door de rechter is aangetoond maar de concrete be-
groting ervan niet mogelijk is, kan het gebruik van een indicatieve tabel verant-
woord zijn.

In dat verband dient erop gewezen dat de indicatieve tabel, die slechts als aan-
vulling mag worden gebruikt, geen dwingende norm is, maar wel een werkin-
strument om willekeur te vermijden; hoewel hij dient om de schade gemakkelij-
ker te kunnen begroten, laat hij de onaantastbare beoordeling door de bodem-
rechter, op grond van de feiten die door de partijen moeten worden aangevoerd, 
onverkort bestaan (...).

2. De partijen zijn het niet eens over de waardeschaal en over de bedragen die 
toegekend zijn tot vergoeding van (eisers) schade tijdens de periodes van tijdelij-
ke ongeschiktheid.

(De eiser) vordert een vast bedrag van 50,00 euro per dag terwijl de (verweer-
ster) verwijst naar de bedragen van de indicatieve tabel en bijgevolg de bevesti-
ging van het beroepen vonnis vordert.

De ernst van schade hangt af van de intensiteit, de duur en de weerslag ervan 
(...).
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In deze zaak toont (de eiser) niet aan dat zijn stoornis bijzonder intens of van 
uitzonderlijk lange duur is (de ongeschiktheid wordt immers na acht dagen ver-
minderd tot 50 pct. en tot 25 pct. na minder dat twee maand).

(De eiser) legt geen enkel stuk neer aan de hand waarvan een verband kan 
worden  gelegd  tussen  het  schoolverzuim en  zijn  ongeval  (medische  attesten, 
enz.) noch de bijsluiters van de voorgeschreven medicatie (op grond waarvan de 
nevenwerking van die medicatie  en de stoornissen eventueel  beter  aangepakt 
hadden kunnen worden).

Ten tijde van de feiten was (de eiser) weliswaar dertien jaar oud, maar de 
rechtbank heeft geen enkele duidelijkheid over zijn sociaal leven voor en na het 
ongeval, noch over zijn hobby's (die hij had moeten laten varen?), enz.

Bij gebrek aan enig bewijskrachtig gegeven zal het beroepen vonnis op dat 
punt worden bevestigd".

Grieven
De eiser voerde in conclusie aan, dat hij, ten gevolge van het ongeval, ander-

half uur in een coma had gelegen, dat hij drie dagen in het ziekenhuis had moe-
ten blijven en dat hij gedragsstoornissen had vertoond die door zijn vader wor-
den beschreven in het strafonderzoek en bevestigd door het verslag van 4 maart 
2000 van dokter S. Hij voegde daaraan toe dat hij te kampen had gehad met cog-
nitieve stoornissen en dat hem depakine en fluanxol was voorgeschreven en dat 
hij op affectief vlak te maken had gehad met "een geringere controle van zijn 
emoties en met vlagen van prikkelbaarheid en met nachtelijke angsten (nacht-
merries)", waarbij hij zich op dat punt baseerde op het neuro-psychiatrisch on-
derzoek van dokter N.

Eerst vermeldt het bestreden vonnis: "wanneer (...) de schade door de rechter 
is aangetoond maar de concrete begroting ervan niet mogelijk is, kan het gebruik 
van een indicatieve tabel verantwoord zijn.

In dat verband dient erop gewezen dat de indicatieve tabel, die slechts als aan-
vulling mag worden gebruikt, geen dwingende norm is, maar wel een werkin-
strument om willekeur te vermijden; hoewel hij dient om de schade gemakkelij-
ker te kunnen begroten, laat hij de onaantastbare beoordeling door de bodem-
rechter, op grond van de feiten die door de partijen moeten worden aangevoerd, 
onverkort bestaan".

Voorts voerde de verweerster in conclusie aan dat "de indicatieve tabel van het 
Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en van het Koninklijk ver-
bond van 

vrede - en politierechters (...) gebaseerd is op een vaste rechtspraak en de mo-
gelijkheid biedt om, naargelang van de omstandigheden, oog te hebben voor re-
ferentiepunten en te verwijzen naar oordeelkundige verschillen". Zij vorderde de 
toepassing ervan, zoals wordt vastgesteld door het vonnis, dat die vordering toe-
wijst.

Krachtens artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in de za-
ken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van al-
gemene en als regel geldende beschikking. De rechter die zijn beslissing op de 
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rechtspraak baseert zonder de redenen te vermelden waarom zij wordt toegepast 
in de zaak die hem is voorgelegd, kent die rechtspraak een algemene en als regel 
geldende draagwijdte toe en schendt bijgevolg die wetsbepaling.

In deze zaak vermeldt de rechtbank niet waarom de bedragen die blijken uit de 
door die "indicatieve tabel" samengevatte rechtspraak de schade die hij moet be-
groten, herstellen. Hij verheft die tabel tot een regel die moet worden toegepast 
bij gebrek aan bewijs van de "bijzondere" of "ongewone" aard van de geleden 
schade.

Het bestreden vonnis kent immers de bedragen toe die blijken uit de indicatie-
ve tabel op grond dat de eiser "niet aantoont dat zijn stoornis bijzonder intens of 
van lange duur is".

Voor het overige heeft de rechtbank, door bij wege van algemene en als regel 
geldende beschikking, rechtspraak toe te passen die geen verband houdt met de 
vordering die de eiser haar had voorgelegd, de schade niet concreet begroot op 
grond van de vastgestelde gegevens en bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek geschonden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De bepaling van het bedrag van de vergoeding voor het volledig herstel van de 

door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade, behoort tot de feitelijke be-
oordeling door de bodemrechter. 

Het bestreden vonnis dat bij de bepaling van de schade tijdens de periodes van 
tijdelijke ongeschiktheid, op aanvullende wijze gebruik maakt van de "indicatie-
ve tabel van het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en van het 
Koninklijk verbond van vrede- en politierechters", na, zoals in casu, erop gewe-
zen te hebben dat de getroffene niet aantoont dat zijn stoornis bijzonder intens of 
van uitzonderlijk lange duur is en geen enkel stuk overlegt aan de hand waarvan 
de schade anders vastgesteld zou kunnen worden, schendt noch artikel 6 van het 
Gerechtelijk Wetboek noch de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek.

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

11 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Oosterbosch en Kirkpatrick.
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Nr. 491

1° KAMER - 11 september 2009

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
ZITTINGSBLADEN OF PROCESSEN-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - MAANDELIJKS NAZICHT DOOR 
DE PROCUREUR-GENERAAL - VOORWERP - DOEL

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
ZITTINGSBLADEN OF PROCESSEN-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - MAANDELIJKS NAZICHT DOOR 
DE PROCUREUR-GENERAAL - VOORWERP - DOEL

3º OPENBAAR MINISTERIE - ZITTINGSBLADEN OF PROCESSEN-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - MAANDELIJKS NAZICHT DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL - VOORWERP - DOEL

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
ZITTINGSBLADEN OF PROCESSEN-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - MAANDELIJKS NAZICHT DOOR 
DE PROCUREUR-GENERAAL - OMVANG

5º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
ZITTINGSBLADEN OF PROCESSEN-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - MAANDELIJKS NAZICHT DOOR 
DE PROCUREUR-GENERAAL - OMVANG

6º OPENBAAR MINISTERIE - ZITTINGSBLADEN OF PROCESSEN-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - MAANDELIJKS NAZICHT DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL - OMVANG

7º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - VERMELDINGEN TOEGEVOEGD OP VERZOEK VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL - GEEN BEVOEGDHEID VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - GEVOLG

8º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - PROCES-
VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - VERMELDINGEN TOEGEVOEGD OP VERZOEK VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL - GEEN BEVOEGDHEID VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - OP DIE 
VERMELDINGEN GEGROND MIDDEL - GEVOLG

1º, 2° en 3° Het nazicht van de zittingsbladen of de processen-verbaal van de zittingen  
door  de  procureur-generaal  krachtens  artikel  788,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  
Wetboek heeft, enerzijds, betrekking op de akten met een authentieke waarde, waarvan 
de wet vereist dat ze worden bijgehouden met het oog op de berechting van de zaak, en  
wil,  anderzijds,  nagaan  of  de  rechter  en  de  griffier  de  wettelijke  vereisten  om  de 
regelmatigheid  van  die  akten  te  verzekeren,  hebben  vervuld1.  (Art.  788,  eerste  lid, 
Ger.W.)

4º, 5° en 6° Het nazicht door de procureur-generaal krachtens artikel 788, eerste lid, van  
het  Gerechtelijk  Wetboek, dat betrekking heeft  op de authentieke akten, zijnde het in  
artikel 783 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde zittingsblad en het in artikel 190ter  
van het Wetboek van Strafvordering bedoelde proces-verbaal, strekt zich niet uit tot het  
proces-verbaal waarvan sprake is in artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
uitsluitend betrekking heeft op één zaak, dat in het rechtsplegingsdossier moet worden 
geklasseerd en louter de waarde van een inlichting heeft2.  (Artt. 721, 3°, 783 en 788, 
eerste lid, Ger.W.; Art. 190ter, Sv.)

7º en 8° Aangezien noch artikel  788 van het Gerechtelijk  Wetboek, noch enige andere  
wetsbepaling de procureur-generaal de mogelijkheid bieden om de magistraten van het  
hof van beroep te verzoeken het proces-verbaal van een zitting, dat is opgemaakt ter  

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr 491.
2 Ibid. 
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uitvoering van artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, aan te vullen, worden de  
handgeschreven vermeldingen die naderhand aan het proces-verbaal zijn toegevoegd  
naar aanleiding van dat verzoek van de procureur-generaal geacht onbestaande te zijn;  
het middel, dat op die vermeldingen steunt, kan niet worden aangenomen3. (Artt. 721, 3° 
en 788, eerste lid, Ger.W.)

(R. e.a. T. BANCA MONTE PASCHI BELGIO nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0218.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 september 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist in zijn motivering dat "het verzoek tot nietigverklaring van de borg-

stelling" die door de eiseres is ingesteld op grond van artikel 224 van het Burgerlijk Wet-
boek "niet gegrond is". Zo ook beslist het in zijn motivering dat de rechtsvordering van de 
eiser "die gegrond is op artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk het bedrog dat 
door de bankbediende zou zijn gepleegd bij de ondertekening van de akte van borgstel-
ling, evenmin gegrond is".

Bijgevolg verklaart het arrest "het verzet van (de eiseres) tegen het jegens haar bij ver-
stek gewezen vonnis van 25 juni 2002 ontvankelijk en, (uitsluitend) met betrekking tot 
haar veroordeling tot betaling van schadevergoeding gegrond (...), verklaart de vordering 
(van de eiser) ontvankelijk maar niet-gegrond", en veroordeelt de eisers "in de kosten van 
de beide aanleggen".

Grieven
Het beschikkingsbeginsel, dat met name is opgenomen in artikel 1138, 2°, van het Ge-

rechtelijk Wetboek, verbiedt de rechter uitspraak te doen buiten de perken van het debat 
zoals deze met instemming van de partijen zijn vastgelegd.

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging verbiedt hoe dan ook dat de rech-
ter ambtshalve uitspraak doet over geschilpunten waarover voor hem geen debat is ge-
voerd. Dat is a fortiori het geval wanneer die punten uitdrukkelijk met zijn instemming uit 
het debat zijn geweerd.

Op zijn minst moet hij in dat geval de heropening van het debat bevelen teneinde de 
partijen de mogelijkheid te bieden over die punten uitleg te verschaffen (algemeen begin-
sel van het recht van verdediging).

3 Ibid. 
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In deze zaak blijkt echter uit het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van 
beroep te Brussel van 31 mei 2007, zoals het krachtens artikel 788 van het Gerechtelijk 
Wetboek op 13 maart 2008 werd aangevuld, dat:

"Het debat wordt beperkt tot de vraag naar het belang van het hoger beroep in het licht 
van de door de eerste rechter bevolen maatregel alvorens recht te doen".

De advocaten pleiten. Twee dossiers worden neergelegd. Het debat is gesloten.
De zaak wordt in beraad genomen, doch uitsluitend over dat punt en het hof van beroep 

zal het arrest later uitspreken".
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door ambtshalve uitspraak te doen over het ge-

schil in zijn geheel, en meer bepaald over de gegrondheid van de door de eisers ingestelde 
vorderingen - zonder laatstgenoemden de mogelijkheid te bieden daarover uitleg te ver-
schaffen - , de perken van het debat en dus van zijn beraad te buiten gaat.

Bijgevolg
1° miskent dat arrest het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
2° doet het, op zijn minst, uitspraak over een niet-gevorderde zaak (schending van arti-

kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek);
3° miskent het, hoe dan ook, het recht van verdediging van de eisers (miskenning van 

het algemeen beginsel van het recht van verdediging);
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 788, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de procureur-

generaal zich elke maand de zittingsbladen of de processen-verbaal van de zittin-
gen doet overleggen en nagaat of aan de voorgaande bepalingen voldaan is en 
dat hij, in geval van verzuim, naar gelang van het geval, dat verzuim kan doen 
herstellen, dan wel bericht ervan geven aan de eerste kamer van het hof, die op 
de schriftelijke conclusie van de procureur-generaal een van de rechters die deze 
zittingen hebben bijgewoond, kan machtigen om de akten of processen-verbaal 
te ondertekenen.

Het nazicht door de procureur-generaal heeft, enerzijds, betrekking op de ak-
ten met een authentieke waarde, waarvan de wet vereist dat ze worden bijgehou-
den met het oog op de berechting van de zaak, en strekt, anderzijds, ertoe na te 
gaan of de rechter en de griffier de wettelijke vereisten om de regelmatigheid van 
die akten te verzekeren, hebben vervuld.

Dat nazicht, dat betrekking heeft op de authentieke akten, zijnde het in artikel 
783 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde zittingsblad en het in artikel 190ter 
van het Wetboek van Strafvordering bedoelde proces-verbaal, strekt zich niet uit 
tot het proces-verbaal waarvan sprake is in artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat uitsluitend betrekking heeft op één zaak, dat in het rechtsplegings-
dossier moet worden geklasseerd en louter de waarde van een inlichting heeft.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de originele versie van het proces-verbaal van de terechtzitting van 31 mei 

2007 van de 21ste kamer van het hof van beroep die het arrest heeft gewezen, 
ondertekend is door de voorzitter en de griffier en dat het bij het rechtsplegings-
dossier is gevoegd; dat het, na de vermelding van de samenstelling van de zetel 
en de aanwezigheid van de partijen,  vermeldt  dat  "de advocaten pleiten",  dat 
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"twee dossiers worden neergelegd", dat "het debat gesloten is", dat "de zaak in 
beraad wordt genomen en (dat) het hof (van beroep) het arrest later zal uitspre-
ken";

- dat proces-verbaal, waarvan de tekst werd aangevuld krachtens artikel 788 
van het Gerechtelijk Wetboek op 13 maart 2008, dus nadat het arrest was gewe-
zen, de handgeschreven vermeldingen bevat dat "het debat wordt beperkt tot de 
vraag naar het belang van het hoger beroep in het licht van de door de eerste 
rechter bevolen maatregel alvorens recht te doen" en dat de zaak in beraad wordt 
genomen, "doch uitsluitend over dat punt";

- bij brief van 17 maart 2008 de eerste voorzitter van het hof van beroep te 
Brussel vermeldt dat, "naar aanleiding van een door de heer procureur-generaal 
krachtens artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek gedaan verzoek, de magistra-
ten van de 21ste kamer van het hof (van beroep) het proces-verbaal van de zit-
ting van 31 mei 2007 hebben aangevuld".

Noch artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wetsbepa-
ling boden de procureur-generaal de mogelijkheid om de magistraten van het hof 
van beroep te verzoeken het proces-verbaal van de zitting van 31 mei 2007, dat 
is opgemaakt ter uitvoering van artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
aan te vullen. 

De handgeschreven vermeldingen die op 13 maart 2008 aan het proces-verbaal 
van de zitting van 31 mei 2007 zijn toegevoegd naar aanleiding van het daartoe 
strekkende verzoek van de procureur-generaal worden dus geacht onbestaande te 
zijn.

Het middel, dat op die vermeldingen gebaseerd is, kan niet worden aangeno-
men.

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

11 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Foriers en Verbist.

Nr. 492

1° KAMER - 11 september 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — TE VOEGEN STUKKEN 
- MIDDEL AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — TE VOEGEN 
STUKKEN (BIJ CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN
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3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
TE VOEGEN STUKKEN - MIDDEL AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN 
- ONTVANKELIJKHEID

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - TE 
VOEGEN STUKKEN - MIDDEL AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - 
ONTVANKELIJKHEID

1º,  2°,  3°  en  4°  In  burgerlijke  zaken  is  het  middel  afgeleid  uit  de  miskenning  van  de 
bewijskracht  van de akten ontvankelijk  wanneer de bestreden beslissing de akte niet  
weergeeft, maar bij het verzoekschrift een afschrift is gevoegd van die akte dat door de 
advocaat  bij  het  Hof  van  Cassatie  die  de  eiser  vertegenwoordigt,  eensluidend  is  
verklaard1. (Impliciete oplossing).

(R. e.a. T. I. e.a.; G. e.a. T. I. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0274.F - C.08.0301.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen de arresten,  op 28 januari en 5 mei 

2008 gewezen door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Tot staving van het cassatieberoep ingeschreven op de algemene rol onder nr. 

C.08.0274.F, voeren de eisers twee middelen aan in het cassatieverzoekschrift, 
waarvan een uittreksel als eensluidend afschrift bij dit arrest is gevoegd.

Tot staving van het cassatieberoep ingeschreven op de algemene rol onder nr. 
C.08.0301.F, voert de eiser een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waar-
van een eensluidend afschrift bij dit arrest is gevoegd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn tegen dezelfde arresten ingesteld. Ze dienen te wor-

den gevoegd.
Cassatieberoep nr. C.08.0274.F
Eerste middel
Eerste onderdeel
Met betrekking tot de in dit geval, veelzeggende klinische tekenen van een 

toxisch-infectueuze  shock,  vermeldt  het  deskundigenverslag  van  de  dokters 
Thoumsin, Lhoest en Ravache-Quiriny, enerzijds, dat "de klinische tabel van een 
septische shock gewoonlijk gekenmerkt wordt door koorts, rillingen, tachycar-
die, tachypnoe, een wisselende bewustzijnsstoestand, hypotensie en tekenen van 
circulatoire insufficiëntie. In bepaalde gevallen echter kunnen de klinische teke-
nen minder duidelijk zijn en kunnen er geen koorts en rillingen optreden. Hyper-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr 492. 
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ventilatie  met  respiratoire  alkalose en bewustzijnsstoornissen zijn  belangrijke, 
want vroegtijdige, tekenen. Ze worden in deze zaak niet beschreven" en, ander-
zijds, dat "er (...) hier een verspreide introvasculaire coagulatie wordt aangetrof-
fen waarvan er al een diagnose was nagenoeg binnen het uur na de shock. Tot 
slot is mevrouw L. van meet af hypotensie blijven vertonen hoewel zij intensief 
werd behandeld".

Door te oordelen dat de deskundigen erop hebben gewezen dat "de in dit geval 
aanwezige klinische tekenen niet die waren welke gewoonlijk voorhanden zijn in 
het geval van een toxisch-infectueuze shock" geeft het arrest van 28 januari 2008 
van het voornoemde deskundigenverslag geen uitlegging die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan, en miskent het bijgevolg niet de bewijskracht van 
die akte.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen AR nr. C.08.0274.F en nr. C.08.0301.F.
Uitspraak doende in de zaak nr. C.08.0274.F:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
(...)

11 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick, T'Kint en Geinger.

Nr. 493

1° KAMER - 11 september 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALLERLEI - DEPANNAGE VAN EEN VOERTUIG - VORDERING DOOR DE POLITIE - 
STALLINGSKOSTEN VAN HET VOERTUIG - SCHULDENAAR

2º POLITIE - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT - DEPANNAGE VAN 
EEN VOERTUIG - VORDERING DOOR DE POLITIE - STALLINGSKOSTEN VAN HET VOERTUIG - 
SCHULDENAAR

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF 
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - CRITERIUM

1º en 2° Het arrest dat overweegt dat de Staat, die, met toepassing van artikel 42 van de 
wet van 5 augustus 1992 ieder politieambtenaar toestaat de hulp of bijstand te vorderen 
van  een  nuttig  persoon,  een  voertuig  heeft  toevertrouwd  aan  een  persoon  met  het  
verzoek het te depanneren, ervoor dient te zorgen dat hij een einde maakt aan de door  
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hem geschapen  toestand van stalling  van  het  voertuig,  verantwoordt  naar  recht  zijn 
beslissing dat de Staat aan die persoon de stallingskosten van het voertuig moet betalen.  
(Artt. 1382 en 1383, B.W.; Art. 42, Wet 5 aug. 1992 op het politieambt)

3º  Het  bestaan  van  een  contractuele,  wettelijke  of  reglementaire  verplichting  sluit  het 
bestaan niet uit van een schade in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,  
voor  zover  uit  de  inhoud of  uit  de  draagwijdte  van de overeenkomst,  de  wet  of  het  
reglement niet blijkt dat de uitgaven of prestaties die moeten worden gedaan, definitief  
ten laste moeten blijven van degenen die zich daartoe hebben verbonden of die daartoe  
door de wet of het reglement worden verplicht1. (Art. 1382, B.W.)

(BELGISCHE STAAT – Min. v. Binnenlandse Zaken T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0277.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 december 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 42 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eiser om aan de eerste verweerder zowel de depannage- als de 

stallingskosten van de verongelukte vrachtwagen terug te betalen en verwerpt, wat dat be-
treft, de zienswijze die de eiser bijkomend verdedigt en volgens welke hij, zelfs als hij de 
depannagekosten van het voertuig moest dragen, hoe dan ook niet verplicht was de stal-
lingskosten op zich te nemen. De eiser concludeerde in dat verband dat "de stalling en de 
duur daarvan helemaal niets te maken hebben met het verzoek van de verbalisanten of van 
enige van de (eiser) afhangende dienst. De bestuurder van de vrachtwagen, ofwel de eige-
naar ervan, diende immers de nodige maatregelen te nemen om het voertuig te recupere-
ren nadat het getakeld was of om alle dienstige beslissingen te nemen over hetgeen er ver-
der te gebeuren stond".

In dat verband is het arrest als volgt met redenen omkleed:
Het arrest stelt eerst vast dat de vrachtwagen "geïmmobiliseerd was nadat hij was ge-

kanteld doordat zijn remmen niet werkten en dat de bestuurder, ook al was hij niet ver-
trokken om verzorgd te worden, hem onmogelijk had kunnen verplaatsen" en dat "de or-
dediensten derhalve moesten ingrijpen en de vrachtwagen van de rijweg verwijderen" en 
beslist vervolgens dat de stallingskosten ten laste van de eiser vielen op grond dat "(de ei-
ser) het voertuig (aan de eerste verweerder) heeft toevertrouwd en hem gevraagd heeft om 
het te depanneren en dat (de eiser) ervoor diende te zorgen dat hij een einde maakte aan 

1 Cass., 1 okt. 2007, AR C.06.0389.N, AC, 2007, nr 443.
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die toestand die hij had geschapen".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 42 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, waarop het arrest de in-

terventie van de politie grondt, bepaalt dat de hulp of bijstand van derden enkel in geval 
van absolute noodzaak kan worden gevorderd.

Hoewel de kosten voor die opvordering, in een eerste fase, eventueel ten laste van de 
eiser moeten worden gelegd, gebeurt dit slechts binnen de strikte perken van de absolute 
noodzaak. Hoewel de depannage van het voertuig absoluut noodzakelijk was, geldt dit 
niet voor de stalling ervan, ook al is die het gevolg van de depannage.

Door te beslissen dat de eiser de kosten voor de stalling van het getakelde voertuig 
moest dragen, schendt het arrest bijgevolg artikel 42 van de wet van 5 augustus 1992 en 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 42 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;
- de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit betreffende de modelovereenkomst voor 

de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de vordering tot vrijwaring die de eiser tegen de tweede verweerder 

heeft ingesteld, ongegrond omdat "de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 14 
december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen vermelden dat de voor de schade aansprakelijke per-
soon van het recht op schadevergoeding uitgesloten is, behalve indien het de aansprake-
lijkheid voor andermans daad betreft, en dat de schade aan rijtuigen uitgesloten is. Het 
staat dus niet aan de verzekeraar om in het kader van een polis burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheid de kosten ten laste te nemen die door de eigenaar van het voertuig moeten wor-
den gedragen, namelijk de kosten voor de verplaatsing van het voertuig dat de openbare 
weg belemmerde en niet meer kon rijden, aangezien het niet om schade aan een derde 
gaat. Die schade is een indirect gevolg van de rijfout die geen invloed heeft op het vermo-
gen van een derde. De omstandigheid dat de Staat veroordeeld werd om die sleep- en stal-
lingskosten te betalen houdt verband met zijn specifieke rol en zijn eigen verplichtingen, 
ook al is het niet de Staat die uiteindelijk die kosten dient te dragen".

Grieven
Eerste onderdeel
Ook al is de eiser opgetreden om op grond van een wettelijke verplichting het voertuig 

te doen verplaatsen, dan noch sluit dit niet uit dat hij hierdoor schade heeft geleden waar-
van hij herstel kan vorderen.

Volgens de huidige rechtspraak (van het Hof van Cassatie) wordt het oorzakelijk ver-
band niet verbroken door de op de overheid rustende wettelijke of reglementaire verplich-
ting om in te grijpen teneinde sommige kosten te dekken, indien uit de wet of het regle-
ment volgt dat die kosten niet definitief ten laste van de overheid moesten blijven; in dat 
geval blijft haar verplichting secundair ten opzichte van de op de schadeveroorzaker rus-
tende verplichting (Cass., 9 juni 1988,  AC, 1987-88, nr. 617; Cass., 15 november 1990, 
AC 1990-91, nr. 151; Cass., 19 februari 2001, vier arresten, AC, 2001, nrs. 97-100; laatst-
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genoemde arresten handelen veeleer over de vergoedbare schade, maar komen tot dezelf-
de oplossing).

Bij ontstentenis van een duidelijke wettekst over de kwestie, moet de oplossing worden 
afgeleid uit het algemeen onderzoek van de betrokken rechtsfiguur.

In dit geval impliceert de verplichting voor de eiser om de dringende maatregelen te 
treffen die voortvloeien uit de daad van een derde en die noodzakelijk zijn voor de veilig-
heid van de weggebruikers, zeker niet dat de kosten ten gevolge van dat ingrijpen noodza-
kelijkerwijs te zijnen laste moeten blijven, aangezien hij beschikt over een vordering tot 
terugbetaling ten laste van de persoon die voor de toestand aansprakelijk is, hetgeen het 
arrest in de hierboven weergegeven redenen trouwens aanneemt ("ook al is het niet de 
Staat die uiteindelijk die kosten dient te dragen").

Door te beslissen dat de eiser de kosten die hij ter uitvoering van artikel 42 van de wet 
van 5 augustus 1992 op het politieambt had gemaakt, niet ten laste van de tweede ver-
weerder mocht recupereren, schendt het arrest die bepaling, alsook de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Volgens de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 14 december 1992, waarnaar 

het arrest verwijst, is de voor de schade aansprakelijke persoon uitgesloten van het voor-
deel van de verzekering. De Staat die ingrijpt in het kader van zijn wettelijke verplichtin-
gen kan vanzelfsprekend niet worden beschouwd als degene die aansprakelijk is voor de 
schade.

Indien het hof (van beroep) zijn beslissing heeft gebaseerd op de voornoemde bepalin-
gen, heeft het die bijgevolg geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
Het arrest oordeelt, zonder daaromtrent te worden aangevochten, dat de toe-

passing van artikel 42 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt in deze 
zaak ingegeven was door de omstandigheid dat de verplaatsing van de op de afrit 
van de snelweg gekantelde vrachtwagen noodzakelijk was om de weg veilig te 
houden  voor  de  andere  weggebruikers,  aangezien  de  aanwezigheid  van  de 
vrachtwagen op de rijweg voor hen gevaarlijk was.

Door vervolgens te oordelen dat de eiser, die het voertuig aan de verweerder 
heeft toevertrouwd en hem gevraagd heeft om het te depanneren, ervoor diende 
te zorgen dat hij een einde maakte aan de door hem geschapen toestand van stal-
ling van de vrachtwagen, verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing om de 
eiser te veroordelen tot betaling van de stallingskosten van de vrachtwagen aan 
de eerste verweerder.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is eenieder 

die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht die schade inte-
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graal te vergoeden, hetgeen impliceert dat de benadeelde persoon teruggeplaatst 
wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de aangevoerde 
daad niet was gebeurd.

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit 
het bestaan niet uit van een schade in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, voor zover uit de inhoud of uit de draagwijdte van de overeenkomst, 
de wet of het reglement niet blijkt dat de uitgaven of prestaties die moeten wor-
den gedaan, definitief ten laste moeten blijven van degenen die zich daartoe heb-
ben verbonden of die daartoe door de wet of het reglement worden verplicht.

Het arrest stelt vast dat "de getakelde en weggesleepte vrachtwagen de oprit 
naar de E42-snelweg, afrit Malmedy, versperde".

Het vermeldt dat artikel 42 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 
daadwerkelijk toegepast is, dat "de verplaatsing van de gekantelde vrachtwagen 
noodzakelijk was om de weg veilig te houden voor de andere weggebruikers, 
teneinde hen niet in gevaar te brengen" en dat "het aan de ordediensten stond (...) 
de vrachtwagen van de rijweg te doen verwijderen". 

Het arrest oordeelt, enerzijds dat "de omstandigheid dat (de eiser) veroordeeld 
werd om die sleep- en stallingskosten te betalen verband houdt met zijn specifie-
ke rol en zijn eigen verplichtingen", dat de sleepkosten "geen schade aan een der-
de" vormen, maar "een indirect gevolg van de rijfout die geen invloed heeft op 
het vermogen van een derde", en anderzijds, dat "echter", "het niet (de eiser) is 
die uiteindelijk die kosten dient te dragen" maar wel "de eigenaar van het voer-
tuig die als definitieve schuldenaar kan worden beschouwd".

Op grond van die vermeldingen verantwoordt het arrest niet naar recht zijn be-
slissing dat "het niet (aan de tweede verweerder) staat om in het kader van een 
dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid de kosten ten laste te nemen 
die door de eigenaar van het voertuig moeten worden gedragen". 

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Het tweede onderdeel hoeft niet onderzocht te worden. Het kan immers niet tot 

ruimere cassatie leiden.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de de tweede verweerder ontslaat 

van de tegen hem ten voordele van de eiser uitgesproken veroordelingen, en het 
uitspraak doet over de kosten tussen de eiser en die verweerder.

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 de helft van zijn kosten; houdt het overige gedeelte 
daarvan aan, alsook de kosten van de tweede verweerder en laat de uitspraak 
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daaromtrent aan de feitenrechter over.

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

11 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Heenen en Oosterbosch.

Nr. 494

1° KAMER - 11 september 2009

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - 
VERPLICHTING OM KENNIS TE GEVEN VAN HET VOORNEMEN OM VERHAAL IN TE STELLEN - TIJDSTIP 
WAAROP DIE VERPLICHTING ONTSTAAT

De verplichting voor de verzekeraar om de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de  
verzekerde die niet de verzekeringnemer is,  kennis te geven van zijn voornemen om 
verhaal in te stellen, ontstaat op het ogenblik waarop de verzekeraar kennisneemt van de 
precieze omstandigheden van het ongeval op grond waarvan hij kan beoordelen of de  
verzekerde de schade heeft veroorzaakt en of er grond bestaat om verhaal in te stellen1.  
(Art. 88, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(ACTEL DIRECT nv T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0288.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 6 februari 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 88, tweede lid, van de wet van 15 juni 1992 op de landverzekerings-overeen-

komst.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis hervormt het beroepen vonnis en beslist dat "de wet de uitoefe-

ning van de regresvordering onderwerpt aan de verplichting voor de verzekeraar om op 
straffe van verval 'de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet 
de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zo-
dra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is' (artikel 88, tweede lid, 
van de wet van 25 juni 1992).

1 Cass., 12 sept. 2002, AR C.01.0192.N., AC, 2002, nr 446.
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Het staat aan de verzekeraar te bewijzen dat hij de voorwaarden vervult om de regres-
vordering in te stellen en dat hij dus de vereiste kennisgeving heeft gedaan.

In deze zaak wordt niet zozeer de kennisgeving betwist, maar wel de datum waarop 
deze is gebeurd. De verzekeraar moet immers de kennisgeving doen, op straffe van verval 
van zijn recht van verhaal, zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop het verhaal ge-
grond is, d.w.z. wanneer hij op de hoogte is gebracht van doorslaggevende feiten, die met 
een voldoende zekerheid zijn aangetoond.

Bijgevolg rijst de vraag naar het tijdstip waarop de verzekeraar van de feiten kennis 
heeft gekregen.

(De eiseres) houdt staande dat zij pas op 7 juni 2004 kennis heeft gekregen van de om-
standigheden waarop haar verhaal gegrond was, toen zij kennisnam van het strafdossier.

(De verweerder) houdt daarentegen staande dat de maatschappij al sinds 26 februari 
2004, de datum waarop het ongeval werd aangegeven, kennis had van de noodzakelijke 
feiten.

Uit het dossier blijkt dat:
- (de verweerder) het ongeval aan zijn verzekeraar heeft aangegeven op 26 februari 

2004 (verzending van het door hem ingevulde aangifteformulier);
- (de eiseres) heeft er de ontvangst van gemeld op 1 maart 2004 en zij heeft (de ver-

weerder) daarbij gevraagd haar een afschrift van zijn verhoor te bezorgen;
- op 3 juni 2004 heeft (verweerders) raadsman (de eiseres) een afschrift van het straf-

dossier bezorgd;
- bij aangetekende brief van 12 juli 2004 heeft (de eiseres) (de verweerder) gemeld dat 

zij een regresvordering zou instellen.
(De eiseres) grondt haar verhaal op artikel 25 van de modelovereenkomst dat onder 

meer bepaalt: 'De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer die 
het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt'.

De ongevalaangifte die (de verweerder) op 26 februari 2004 heeft afgegeven is omstan-
dig.

(De verweerder) vermeldt daarin duidelijk dat de heer S. op zijn motorkap is gaan lig-
gen en dat hij bruusk geremd heeft om hem te doen vallen.

De opzettelijke aard van het ongeval was dus al sinds 26 februari 2004 duidelijk aange-
toond.

Aangezien (de eiseres) op de hoogte was van de opzettelijke aard van het ongeval, was 
zij verplicht op korte termijn kennis te geven van haar voornemen om de regresvordering 
in te stellen.

Zij was immers sinds die datum op de hoogte van het feit waarop haar verhaal gegrond 
was.

De omvang van de verwondingen of de context waarin de opzettelijke daad werd ge-
pleegd, vormden aanvullende gegevens bij het feit dat het regres rechtvaardigde. Het ge-
brek aan nauwkeurigheid over die gegevens ontsloeg haar niet van de verplichting om de 
verzekerde kennis te geven van haar voornemen om tegen hem verhaal in te stellen.

Door tot 12 juli 2004 te wachten om (de verweerder) in te lichten over haar voornemen 
om verhaal in te stellen, heeft (de eiseres) artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 
1992 niet nageleefd.

Zij heeft immers haar verzekerde geen kennis gegeven van haar voornemen zodra zij 
op de hoogte was van de feiten waarop het verhaal gegrond was.

Een termijn van vier en een halve maand tussen de kennis van het feit waarop het ver-
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haal gegrond is en de kennisgeving beantwoordt niet aan het wettelijke vereiste van de on-
middellijke reactie.

Het recht van (de eiseres) om verhaal in te stellen is bijgevolg vervallen".
Grieven
Teneinde het recht van verdediging van de verzekerde beter te vrijwaren, verplicht arti-

kel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de 
verzekeraar "de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de ver-
zekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij 
op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is", op straffe van verval van zijn 
recht op verhaal.

Die kennisgevingsverplichting ontstaat zodra de verzekeraar kennisneemt van de pre-
cieze omstandigheden van het ongeval op grond waarvan hij kan nagaan of de verzekerde 
de schade heeft veroorzaakt en of hij de regresvordering kan instellen.

De omstandigheid dat het verhaal van de eiseres uiteindelijk gegrond is op het feit dat 
de verweerder het schadegeval opzettelijk veroorzaakt heeft, en niet op de precieze om-
standigheden van het ongeval, verandert daar niets aan.

Aldus verantwoordt in deze zaak het feit dat de eiseres, zodra zij verweerders ongeval-
aangifte d.d. 26 februari 2004 ontving, op de hoogte was van de opzettelijke aard van het 
schadegeval, niet de beslissing dat de kennisgevingsverplichting vanaf dat tijdstip is ont-
staan.

Uit de vaststellingen van de bestreden beslissing volgt dat de eiseres, op die datum, nog 
niet over precieze informatie beschikte, met name over "de omvang van de verwondingen, 
of de context waarin de opzettelijke daad werd gepleegd". Dat zijn aanvullende gegevens, 
maar ze blijven echter wel omstandigheden van het ongeval op grond waarvan de eiseres 
de mogelijkheid moet kunnen bepalen of zij al dan niet verhaal kan instellen.

Hieruit volgt dat, door alleen op basis van de overweging dat de verzekeraar al vanaf 26 
februari  2004 door verweerders ongevalaangifte op de hoogte was van de opzettelijke 
aard van het schadegeval en dat de verplichting om kennis te geven van het voornemen 
om verhaal in te stellen op die datum was ontstaan, terwijl het verder vaststelt dat op dat 
tijdstip meer duidelijkheid ontbrak over de omvang van de verwondingen, of over de con-
text waarin de opzettelijke daad werd gepleegd, het bestreden vonnis zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt, aangezien uit de vaststellingen ervan volgt dat de eiseres, bij de 
ontvangst van de ongevalaangifte van de verzekerde, niet op de hoogte was van alle pre-
cieze omstandigheden op grond waarvan zij moest kunnen bepalen of zij de regresvorde-
ring al dan niet kon instellen (schending van artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-

ringsovereenkomst is de verzekeraar op straffe van verval van zijn recht van ver-
haal verplicht de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die 
niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in 
te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is.

Krachtens die bepaling ontstaat de verplichting tot kennisgeving op het ogen-
blik waarop de verzekeraar kennisneemt van de precieze omstandigheden van 



Nr. 494 - 11.9.09 HOF VAN CASSATIE 2013 

het ongeval op grond waarvan hij kan beoordelen of de verzekerde de schade 
heeft veroorzaakt en of er grond bestaat om verhaal in te stellen. 

Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- de verweerder, de verzekerde van de eiseres, in de nacht van 26 op 27 okto-

ber 2003 betrokken was bij een verkeersongeval waarbij een voetganger werd 
verwond;

- de verweerder op 26 februari 2004 aan de eiseres een formulier heeft ge-
stuurd waarin hij de omstandigheden van het ongeval als volgt uiteenzet: "(de 
voetganger) is voor mijn auto blijven staan en zette mij aan over hem heen te rij-
den. Ik was niet van plan over hem heen te rijden, maar wel om de plaats te ver-
laten en hem te ontwijken aangezien hij dronken was. ( ...) Hij is dan op mijn 
motorkap gaan liggen en hij heeft zich eraan vastgeklampt. Ik ben nog ongeveer 
15 meter verder gereden. Om van hem kwijt te raken, heb ik bruusk geremd en 
hij is gevallen";

- op 1 maart 2004 de eiseres de ontvangst van het formulier heeft gemeld en de 
verweerder gevraagd om haar een afschrift van zijn verhoor te bezorgen;

-  op 3 juni  2004 (verweerders)  raadsman (de eiseres) een afschrift  van het 
strafdossier heeft bezorgd;

- (de eiseres) bij aangetekende brief van 12 juli 2004 (de verweerder) heeft ge-
meld dat zij tegen hem een regresvordering zou instellen en nadien heeft zij haar 
verhaal gegrond op de omstandigheid dat de verweerder het ongeval opzettelijk 
had veroorzaakt.

Op grond van de vaststellingen dat de opzettelijke aard van het schadegeval al 
sinds 26 februari 2004 duidelijk was aangetoond door de verklaring van de ver-
weerder aan de eiseres waarin hij vermeldde dat hij bruusk had geremd om de 
voetganger die op zijn motorkap lag te doen vallen, en dat de eiseres aldus ken-
nis had gekregen van het feit waarop haar verhaal was gegrond, heeft het bestre-
den vonnis naar recht kunnen beslissen dat de kennisgeving van de eiseres, vier 
en een halve maand later, van haar voornemen verhaal in te stellen "niet beant-
woordt aan het wettelijke vereiste van de onmiddellijke reactie" en dat het recht 
van de eiseres om tegen de verweerder verhaal in te stellen bijgevolg vervallen 
is. 

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

11 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Wouters.
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1° KAMER - 11 september 2009

1º BEDRIJFSREVISOR - BEROEPSTUCHT - GEDRAG STRIJDIG MET HET WETTELIJK 
VOORSCHRIFT - INJUCTIE VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN OM ZICH 
DAARNAAR TE SCHIKKEN - AARD

2º BEDRIJFSREVISOR - BEROEPSTUCHT - GEDRAG STRIJDIG MET HET WETTELIJK 
VOORSCHRIFT - INJUCTIE VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN OM ZICH 
DAARNAAR TE SCHIKKEN - GEEN INJUNCTIE - ONMIDDELLIJKE TUCHTVERVOLGING - GEEN 
ONDERSCHEID

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING - GRENZEN - 
ONDERSTELLING DIE BERUST OP EEN ONJUISTE JURIDISCHE GRONDSLAG - BEDRIJFSREVISOR - 
BEROEPSTUCHT - GEDRAG STRIJDIG MET HET WETTELIJK VOORSCHRIFT - INJUCTIE VAN DE RAAD 
VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN OM ZICH DAARNAAR TE SCHIKKEN - GEEN INJUNCTIE - 
ONMIDDELLIJKE TUCHTVERVOLGING - GEEN ONDERSCHEID

1º De injunctie van de raad van het Instituut aan de bedrijfsrevisor om binnen een termijn 
die het bepaalt, een gedrag aan te meten dat strookt met het bepaalde in artikel 18ter,  
van de wet van 22 juli 1953, is geen voorafgaande vereiste om tuchtvervolgingen in te 
stellen1.  (Artt.  18ter,  eerste  lid,  en  18quater,  eerste  lid,  Wet  22  juli  1953  houdende 
oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren)

2º en 3° Artikel 18quater van de wet van 22 juli 1953 dat de raad van het Instituut van de  
bedrijfsrevisoren de mogelijkheid biedt onmiddellijk tuchtvervolging in te stellen, zonder  
de injunctieprocedure te moeten aanwenden, maakt aldus geen onderscheid tussen de  
bedrijfsrevisoren die zich in strijd met artikel 18ter, §1, van die wet hebben gedragen; er  
bestaat bijgevolg geen grond om een prejudiciële vraag te stellen2.  (Artt. 18ter, §1, en 
18quater, Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren)

(B. e.a. T. INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN)

ARREST (vertaling)

(AR D.08.0022.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 1 juli 2008 gewezen door 

de Franstalige kamer van de beroepcommissie van het Instituut van de Bedrijfs-
revisoren.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren vijf middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 18ter, 18quater en 20, §2, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting 

1 W. 22 juli 1953, vóór de coördinatie van 30 april 2007.
2 Ibid. 
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van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, gewijzigd bij de wet van 21 februari 1985, zo-
als zij van kracht was vóór de wijziging door de coördinatie van 30 april 2007;

artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing verwerpt het middel van de eisers volgens hetwelk de vervol-

gingen onregelmatig zijn omdat de in artikel 18quater van de wet van 22 juli 1953 bedoel-
de injunctie ontbreekt, en verklaart de tuchtvervolgingen ontvankelijk ondanks het ontbre-
ken van elke injunctie.

Die beslissing steunt op de onderstaande redenen:
"Betreffende de schending van artikel 18quater van de wet van 22 juli 1953
(...) De (eisers) verwijten de raad van het Instituut dat hij zich niet heeft geschikt naar 

artikel 18quater van de wet van 22 juli 1953 dat bepaalt dat, indien de Raad van het Insti-
tuut kennis heeft van het feit dat een bedrijfsrevisor zich gedraagt op een wijze die strijdig 
is met artikel 18ter, eerste lid, hij hem de verplichting oplegt binnen de door de Raad vast-
gestelde termijn aan de omstreden toestand een einde te maken;

De (eisers) leiden daaruit af dat de injunctie voorafgaand en verplicht was en dat de 
door de raad ingestelde vordering die ertoe strekte dat de tuchtcommissie een sanctie zou 
opleggen, bijgevolg niet-ontvankelijk is;

(...) De artikelen 18bis tot 18quinquies van de wet van 22 juli 1953, zoals gewijzigd bij 
de wet van 21 februari 1985 passen in de context van de uitoefening van de taak van be-
drijfsrevisor en vormen hoofdstuk IVbis van de wet, dat onderscheiden is van hoofdstuk 
V dat betrekking heeft op de beroepstucht;

De artikelen 18bis en 18ter sommen respectievelijk de rechten en plichten op van de 
raad, namelijk de bevoegdheid om de gebruikelijke controlenormen te bepalen voor het 
vervullen van de in artikel 3 van de wet van 22 juli 1953, thans artikel 18bis, bedoelde op-
drachten, namelijk het toezicht op de goede uitvoering door zijn leden van de hun toever-
trouwde opdrachten. Artikel 18ter, §1, somt sommige punten op waarop in het bijzonder 
wordt toegezien (punten 1° tot 5°);

Het injunctierecht, dat artikel 18quater aan de raad van het Instituut verleent ten aan-
zien van de bedrijfsrevisor die zich gedraagt op een wijze die strijdig is met artikel 18ter, 
eerste lid , behoort tot de administratieve procedure van het Instituut dat handelt met het 
oog op 'een behoorlijk bestuur van zijn Instelling'.Die procedure staat los van de tuchtpro-
cedure, wat tevens blijkt uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet tot her-
vorming van het bedrijfsrevisoraat (wet van 21 februari 1985) (Gedr. St., Kamer, zitting 
1982-1983, nr. 552/1, 30-32), die erop wijst dat de injunctieopdracht van het Instituut los 
staat van de tuchtbevoegdheid die wordt geregeld door hoofdstuk V van de wet van 22 
juli 1953 en dat voornoemd artikel 18ter zich situeert op het vlak van de administratieve 
en academische rol van het Instituut;

Er dient tevens op gewezen dat geen enkele wettelijke of verordenende bepaling de ont-
vankelijkheid van de tuchtvervolging afhankelijk maakt van de voorafgaande instelling 
van de (injunctie)procedure waarin artikel 18quater van de wet voorziet;

(...) Het is niet zonder belang erop te wijzen dat artikel 54 van het koninklijk besluit 
van 21 april 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2006/43/EG, dat van kracht is sinds 31 
augustus 2007, dus nadat deze tuchtvordering was ingesteld, thans voornoemd artikel 18-
quater vervangt door artikel 36, §1, dat het onderscheid bevestigt tussen de administratie-
ve procedure van facultatieve injunctie en de tuchtprocedure;

(...) In het huidige geval had de raad van het Instituut weliswaar de injunctieprocedure 
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kunnen aanwenden maar het valt te begrijpen dat, aangezien hij van mening was dat de 
grieven die hij uitte tegen de leden van het Instituut een ernstige en herhaalde aantasting 
vormen van het beginsel van onafhankelijkheid, de rechtstreekse verwijzing van de be-
trokken revisoren voor de tuchtinstanties verantwoord was;

(...) Hieruit volgt dat deze tuchtprocedure ontvankelijk is en dat het verzoek van de ei-
sers om aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag te doen stellen betreffende arti-
kel 18quater van de wet van 22 juli 1953 niet relevant is".

Grieven
Het in het middel aangewezen artikel 18ter van de wet van 22 juli 1953, zoals het van 

toepassing was toen de zaak op 27 januari 2006 bij de tuchtcommissie aanhangig werd ge-
maakt, luidde als volgt:

"§1. Overeenkomstig zijn doel ziet het Instituut toe op de goede uitvoering door zijn le-
den van de hun toevertrouwde opdrachten. In het bijzonder ziet het Instituut erop toe dat 
ze:

1° hun beroepskennis op permanente wijze vervolmaken;
2° vooraleer een opdracht te aanvaarden, beschikken over de bekwaamheid, medewer-

king en tijd vereist om deze opdracht goed uit te voeren;
3° zich met de nodige zorg en in volledige onafhankelijkheid kwijten van de hun toe-

vertrouwde controleopdrachten;
4° geen opdrachten aanvaarden onder voorwaarden die een objectieve uitvoering daar-

van in het gedrang zouden kunnen brengen;
5° geen werkzaamheden uitoefenen die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid 

van hun taak.
§2. Te dien einde kan het Instituut:
1° de voorlegging eisen door zijn leden van elke informatie, van elke verklaring en van 

elk document en meer in het bijzonder van hun werkschema en van hun nota's over uitge-
voerde controletaken;

2° een onderzoek laten instellen bij zijn leden naar hun werkmethodes en hun organisa-
tie alsmede naar de zorg waarmee en de wijze waarop zij hun opdrachten uitvoeren.

Elke revisor licht het Instituut in, binnen de termijnen en op de wijze bepaald door het 
huishoudelijk reglement, over de door hem aanvaarde opdrachten waarvan de uitvoering 
aan de leden van het Instituut uitsluitend is toevertrouwd, over de eraan verbonden bezol-
diging, alsmede over het beëindigen van deze opdrachten".

Artikel 18quater luidde als volgt:
"Indien de Raad van het Instituut kennis heeft van het feit dat een bedrijfsrevisor zich 

draagt op een wijze die strijdig is met het bepaalde in artikel 18ter, eerste lid, legt hij hem 
de verplichting op binnen de door de Raad vastgestelde termijn aan de omstreden toestand 
een einde te maken.

Wordt hieraan door de revisor binnen de hem toegemeten termijn op onvoldoende wij-
ze gevolg gegeven kan de Raad de zaak voorleggen aan de tuchtcommissie. Deze kan de 
revisor verbieden bepaalde nieuwe opdrachten te aanvaarden of van hem eisen dat hij, 
binnen de door haar vastgestelde termijnen, van bepaalde door hem aanvaarde opdrachten 
afziet totdat hij aan de omstreden toestand een einde heeft gemaakt. De artikelen 19, 20, 
§§2 tot 5, 20bis, 21 en 22 zijn van overeenkomstige toepassing". Laatstgenoemde bepalin-
gen hebben betrekking op de procedure inzake beroepstucht.

Eerste onderdeel
Uit de in de aanhef van de het middel vermelde bepalingen valt af te leiden dat, wan-
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neer de raad van het Instituut merkt dat een revisor zich gedraagt op een wijze die strijdig 
is met het artikel 18ter, §1, 1°, hij hem de verplichting oplegt binnen de door de Raad 
vastgestelde termijn aan de omstreden toestand een einde te maken en dat enkel wanneer 
de revisor hieraan geen gevolg geeft, de Raad de zaak kan voorleggen aan de tuchtcom-
missie.

De bestreden beslissing verklaart de grieven waarbij de eisers wordt verweten dat zij 
hun verplichting van onafhankelijkheid niet zijn nagekomen gegrond en zij bevestigt de 
beslissing van de tuchtcommissie die hun als straf het verbod oplegt hun opdracht als 
commissaris voort te zetten voor de vennootschappen en verenigingen die erin worden op-
gesomd. De ten laste gelegde tekortkomingen waren aldus uitdrukkelijk vermeld in artikel 
18ter, §1, 3° en 5°, van de wet van 22 juli 1953 en geregeld door artikel 18quater, zodat 
de raad, aangezien aan de eisers geen enkele verpliching werd opgelegd, de zaak niet 
rechtsgeldig bij de tuchtcommissie aanhangig kon maken (schending van de artikelen 18-
ter, 18quater en 20, §2, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren).

Tweede onderdeel
Indien voornoemd artikel 18quater in die zin zou moeten worden uitgelegd dat bedrijfs-

revisoren die zich in strijd met artikel 18ter, §1, van de wet hebben gedragen, het voor-
werp zouden kunnen uitmaken van onmiddellijke tuchtvervolgingen, terwijl andere revi-
soren die zich op dezelfde wijze hebben gedragen, een injunctiemaatregel zouden kunnen 
genieten en, indien zij zich daarnaar zouden schikken aan elke vervolging zouden ontko-
men, voert het tussen die revisoren in identieke situaties een niet te verantwoorden discri-
minatie in die wordt verboden door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

De bestreden beslissing, volgens welke de raad van het Instituut de injunctieprocedure 
mocht aanwenden maar daartoe niet verplicht was en de betrokken revisoren rechtstreeks 
naar de tuchtinstantie mocht verwijzen en dat "het verzoek van (de eisers) om aan het 
Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag te doen stellen betreffende artikel 18quater van 
de wet van 22 juli 1953 niet relevant is", schendt bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet.

Wegens de aldus gelaakte discriminatie moet aan het Grondwettelijk Hof de prejudicië-
le vraag worden gesteld die in de slotsom van dit verzoekschrift wordt weergegeven aan-
gezien geen enkele van de in artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 
het Arbitragehof bedoelde vrijstellingen, zoals ze worden beperkt voor de rechtscolleges 
wier beslissingen niet voor beroep vatbaar zijn, kan worden toegepast.

(...)
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 18ter, §1, 3° en 5°, van de wet van 22 juli 1953, vóór de co-

ördinatie van 30 april 2007, ziet het Instituut van de bedrijfsrevisoren toe op de 
goede uitvoering door zijn leden van de hun toevertrouwde opdrachten, en in het 
bijzonder ziet hierop toe dat zij zich met de nodige zorg en in volledige onafhan-
kelijkheid kwijten van de hun toevertrouwde controleopdrachten en geen werk-
zaamheden uitoefenen die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van hun 
functie.
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Artikel 18quater, eerste lid, van die wet bepaalt dat indien de Raad van het In-
stituut kennis heeft van het feit dat een bedrijfsrevisor zich gedraagt op een wijze 
die strijdig is met artikel 18ter, eerste lid, hij hem de verplichting oplegt binnen 
de door de Raad vastgestelde termijn aan de omstreden toestand een einde te ma-
ken.

Krachtens het tweede lid van dat artikel kan de raad, indien hieraan door de re-
visor binnen de hem toegemeten termijn op onvoldoende wijze gevolg wordt ge-
geven, de zaak voorleggen aan de tuchtcommissie.

De bepalingen maken van de injunctie geen voorafgaand vereiste om tuchtver-
volgingen in te stellen.

Het onderdeel, dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Door de raad van het Instituut van de bedrijfsrevisoren de mogelijkheid te bie-

den onmiddellijk tuchtvervolging in te stellen, zonder verplicht te worden de in-
junctieprocedure te moeten aanwenden, maakt artikel 18quater van de wet van 
22 juli 1953 geen onderscheid tussen de bedrijfsrevisoren die zich in strijd met 
artikel 18ter, §1, van die wet hebben gedragen.

Het onderdeel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Bijgevolg bestaat er geen grond om aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële 

vraag te stellen die wordt  voorgesteld tot  staving van de daarin uiteengezette 
grief.

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

11 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Simon – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Oosterbosch en Van Ommeslaghe.

Nr. 496

3° KAMER - 14 september 2009

1º JACHT - JACHTRECHT - EIGENAAR VAN EEN PERCEEL - WETTELIJK VERBOD OP HET 
JACHTRECHT - HOUDER VAN HET JACHTRECHT - BEGRIP

1º De eigenaar van een perceel waarop volgens de wet of een verordening niet gejaagd 
mag worden, is, ondanks dat eigendomsrecht, geen houder van een jachtrecht op dat  
perceel  en  kan,  bijgevolg,  krachtens  de  voormelde bepaling  evenmin  geacht  worden 
aansprakelijk  te  zijn  voor  de  schade  die  berokkend  wordt  door  het  in  die  bepaling 
bedoelde wild1. (Art. 1, eerste lid, Wet 14 juli 1961)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 496.
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(RESERVES NATURELLES R.N.O.B. vzw T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0091.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 oktober 2006 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Luik.
De zaak is bij beschikking van 24 augustus 2009 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 544, 714 en 715 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 2bis, §1, van de Jachtwet van 28 februari 1882, zoals gewijzigd bij het decreet 

van 14 juli 1994 van het Waals Parlement tot wijziging van de Jachtwet van 28 februari 
1882;

- artikel 1 van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild 
aangerichte schade;

- artikel 11 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals gewijzigd bij het 
decreet van 6 december 2001 van het Waals Parlement betreffende de instandhouding van 
de "Natura" 2000-gebieden alsook van de wilde fauna en flora;

- artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 1995 tot machtiging van 
de bestrijding van sommige soorten wild, zoals het van toepassing was vóór de opheffing 
ervan bij artikel 39 van het besluit van 18 oktober 2002 van de Waalse Regering waarbij 
de vernietiging van sommige soorten wild mogelijk gemaakt wordt.

Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing veroordeelt de eiseres om aan de verweerders een bedrag van 

403,89 euro te betalen, vermeerderd met de interest en de kosten, om alle redenen die hier 
als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid om de volgende redenen :

"b) Houderschap van het jachtrecht
Luidens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, 'is eigendom het recht om op de meest 

volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er 
geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen'.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet (Parlementaire Handelingen van de Se-
naat, buitengewone zitting 1961, 5 juli 1961) blijkt daarenboven dat 'toute loi et toute 
présomption de responsabilité devant avoir sa justification juridique, à la base de cette 
obligation de réparer, il y a, non pas comme on pourrait le croire, une responsabilité sans 
faute ni une idée de risque créé, la théorie du risque étant d'ailleurs en régression dans no-
tre jurisprudence, mais une présomption de faute ou tout au moins de négligence qui est le 
fait de ne pas avoir usé de tous les moyens pour empêcher le gibier de nuire à la chose 
d'autrui'.

Diezelfde parlementaire voorbereiding stelt dat, 'quand on est propriétaire, on est a for-
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tiori titulaire du droit de chasse'.
Het jachtrecht is dus een attribuut van het eigendomsrecht, mits de eigenaar geen ge-

bruik ervan maakt dat strijdig is met de wetten en de verordeningen.
Ook al wordt de uitoefening van dat recht beperkt door de wetten en de verordeningen, 

zoals de reglementering van het Waals Gewest betreffende de minimumoppervlakte of de 
door (de eiseres) aangevoerde wet van 12 juli 1973, moet de eigenaar niettemin alles in 
het werk stellen om te vermijden dat het wild andermans eigendom beschadigt.

Hoewel, met andere woorden, het jachtrecht van de eigenaar, dat een attribuut van zijn 
eigendomsrecht is, beperkt wordt, moet hij krachtens de wet van 14 juli 1961 niettemin 
erover waken dat het wild, dat op zijn eigendom aanwezig of op doortocht is, aan de na-
burige teelten geen schade berokkent.

De wet voert wat dat betreft een onweerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid in ten 
aanzien van de houder van het jachtrecht, ongeacht of het al dan niet door de eigenaar 
wordt uitgeoefend dan wel aan een derde wordt overgedragen.

Hieruit volgt dat, met uitzondering van mevrouw N., aan wie de betrokken percelen 
niet toebehoren, en van de vennootschap Cogim, daar is aangetoond dat het wild niet over 
haar - hermetisch afgesloten - eigendom is kunnen passeren, kunnen alle andere verweer-
ders aansprakelijk gesteld worden in de zin van de wet van 14 juli 1961.

Er bestaat geen grond om aan het Arbitragehof de door (de eiseres) voorgestelde vragen 
te stellen, daar geen discriminatie blijkt te bestaan tussen de eigenaars die hun jachtrecht 
kunnen uitoefenen of overdragen en de eigenaars van erkende natuurgebieden, daar elk-
een dezelfde verplichting heeft om erover te waken dat het wild dat op zijn eigendom aan-
wezig of op doortocht is, aan de naburige teelten geen schade berokkent, ook al kunnen de 
aan te wenden middelen verschillen".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat eigendom het recht is om op de 

meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits 
men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.

Artikel 714 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wat er moet gebeuren met zaken die 
aan niemand toebehoren, d.w.z. de res nullius.

Artikel 715 bepaalt dat het recht om te jagen of te vissen eveneens door bijzondere wet-
ten geregeld wordt.

Artikel 11 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud verbiedt om in de natuurre-
servaten de dieren te doden, te jagen of te vangen op om het even welke wijze, hun jon-
gen, eieren, nesten of schuilplaatsen te storen of te vernietigen.

Artikel 2bis, §1, van de Jachtwet van 28 februari 1882 verbiedt, meer bepaald, de jacht 
met het geweer op elk terrein waarvan de aaneengesloten oppervlakte minder bedraagt 
dan vijfentwintig hectaren ten noorden en ten westen van de lijn Samber en Maas en min-
der dan vijftig hectare ten zuiden van deze lijn.

Krachtens artikel 3 van het besluit van 13 juli 1995 van de Waalse Regering tot machti-
ging van de bestrijding van sommige soorten wild, mag met het geweer alleen op ever-
zwijnen gejaagd worden.

Die wettelijke en verordenende bepalingen verbieden de eigenaars van een onroerend 
goed bijgevolg om dat goed te gebruiken voor de jacht, en met name de everzwijnenjacht.

Krachtens artikel 1 van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door 
grof wild aangerichte schade, staan de houders van het jachtrecht in voor de schade welke 
aan de velden,  vruchten en oogsten wordt  toegebracht  door  herten,  reeën,  damherten, 
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wildschapen en everzwijnen welke te voorschijn komen uit de bospercelen waarop zij het 
jachtrecht hebben, zonder dat zij zich op toeval of op heirkracht kunnen beroepen.

Artikel 3 van dezelfde wet bepaalt met betrekking tot de rechtspleging dat de vordering 
tot schadeloosstelling ingesteld kan worden tegen de eigenaar van de goederen, tenzij de 
voormelde eigenaar de houder van het jachtrecht dagvaardt in tussenkomst en tot vrijwa-
ring.

Zowel uit de tekst van die bepalingen als uit de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 4 juli 1961 volgt dat het onweerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid voor de 
door het grof wild aangerichte schade uitsluitend geldt ten aanzien van de houders van het 
jachtrecht op de bospercelen waaruit dat wild te voorschijn komt.

Artikel 1 van de wet van 14 juli 1961 voert geen enkel vermoeden van aansprakelijk-
heid in ten aanzien van de eigenaars die geen houder zijn van een jachtrecht, en dit noch 
wanneer zij dat recht overgedragen hebben noch wanneer de wetten of de verordeningen 
de uitoefening van het recht verbieden.

Het bestreden vonnis erkent in de volgende overweging impliciet dat het perceel van de 
eiseres een natuurreservaat is in de zin van de wet van 12 juli 1973: "ook al wordt de uit-
oefening van dat recht beperkt door de wetten en de verordeningen, zoals de reglemente-
ring van het Waals Gewest betreffende de minimumoppervlakte of de door (de eiseres) 
aangevoerde wet van 12 juli 1973". Het stelt daarenboven uitdrukkelijk vast dat dit per-
ceel grond ongeveer twaalf en een halve hectare groot is.

Op grond van die feitelijke gegevens, en gelet op de verplichting van de rechter om het 
recht op de feiten toe te passen, had het bestreden vonnis noodzakelijkerwijs moeten vast-
stellen dat het verboden was om op het perceel van de eiseres op everzwijnen te jagen, 
zulks met toepassing van de voormelde bepalingen van de wet van 12 juli 1973 op het na-
tuurbehoud, van de Jachtwet van 28 februari 1882 en van het besluit van 13 juli 1995 van 
de Waalse Regering tot machtiging van de bestrijding van sommige soorten wild.

Het bestreden vonnis, dat beslist dat de eiseres moet instaan voor de schade die veroor-
zaakt werd door het wild dat aanwezig of op doortocht was op het bosperceel dat haar toe-
behoort, hoewel, enerzijds, artikel 11 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud 
haar het algemeen verbod oplegt om hierop te jagen, daar het een natuurreservaat betreft, 
en, anderzijds, artikel 2bis, §1, van de Jachtwet van 28 februari 1882, samen gelezen met 
artikel 3 van het besluit van 13 juli 1995 van de Waalse Regering tot machtiging van de 
bestrijding van sommige soorten wild, haar niet het recht geeft om met het geweer op 
everzwijnen te jagen, is niet naar recht verantwoord.

Het schendt artikel 1 van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door 
grof wild aangerichte schade en, derhalve, de andere in het middel bedoelde bepalingen.

Het bestreden vonnis, dat de eigenaar van een bosperceel waarop de wet en de verorde-
ningen de everzwijnenjacht verbiedt, aansprakelijk stelt voor de door dat wild aan naburi-
ge teelten berokkende schade, terwijl die wetten de eigenaar verbieden om op dat perceel 
met name op everzwijnen te jagen, miskent tevens de beperkingen die artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek aan het eigendomsrecht oplegt en schendt bijgevolg die wetsbepaling.

Het schendt derhalve ook artikel 714 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre die bepa-
ling aan het wild dat op een bosperceel op doortocht is, de status van res nullius toekent.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
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Krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het 
herstel der door grof wild aangerichte schade, staan de houders van het jachtrecht 
in voor de schade welke aan de velden, vruchten en oogsten wordt toegebracht 
door herten, reeën, damherten, wildschapen en everzwijnen welke te voorschijn 
komen uit de bospercelen waarop zij het jachtrecht hebben; zij kunnen noch toe-
val noch heirkracht aanvoeren.

De eigenaar van een perceel waarop volgens de wet of een verordening niet 
gejaagd mag worden, is, door het enkel feit van zijn eigendomsrecht, geen hou-
der van een jachtrecht op dat perceel en wordt, bijgevolg, krachtens de voormel-
de bepaling evenmin vermoed aansprakelijk te zijn voor de schade die berokkend 
wordt door het in die bepaling bedoelde wild.

De eiseres betoogde voor de appelrechters dat zij geen enkel jachtrecht had op 
haar goed, dat als natuurreservaat was erkend, aangezien artikel 11, eerste lid, 
van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud de jacht in een dergelijk reser-
vaat verbiedt.

Het bestreden vonnis verwerpt dat verweer, op grond dat het jachtrecht een at-
tribuut van het eigendomsrecht is en dat, hoewel de uitoefening ervan wordt "be-
perkt door de wetten en de verordeningen, (zoals) de wet van 12 juli 1973, (de 
eigenaar) niettemin erover moet waken dat het wild, dat op zijn eigendom aan-
wezig of op doortocht is, aan de naburige teelten geen schade berokkent, (daar) 
de wet wat dat betreft een onweerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid (in-
voert) ten aanzien van de houder van het jachtrecht, ongeacht of het al dan niet 
door de eigenaar wordt uitgeoefend dan wel aan een derde wordt overgedragen", 
zodat de eiseres, als houder van het jachtrecht, moet worden vermoed aansprake-
lijk te zijn voor de schade die veroorzaakt werd door het wild dat afkomstig was 
van de percelen die haar toebehoren.

Het bestreden vonnis verantwoordt,  met die overwegingen, de veroordeling 
van de eiseres tot herstel van de door de verweerders aangevoerde schade niet 
naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de gegrond-
heid van de door de verweerders tegen de eiseres ingestelde vordering en over de 
kosten van die partijen.

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 de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep.
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14 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Mahieu.

Nr. 497

3° KAMER - 14 september 2009

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID VAN 
BESLUITEN EN VERORDENINGEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT - BEKENDMAKING - 
AANPLAKKING

De in art. 112, Nieuwe Gemeentewet, bedoelde reglementen worden verbindend de vijfde  
dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief, behalve wanneer zij het  
anders bepalen1. (Artt. 112 en 114, Nieuwe Gemeentewet; Art. 190, Gw. 1994)

(STAD BRUSSEL T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0340.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 maart 2008 in laatste 

aanleg gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 18 augustus 2009 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres heeft volgend middel aangevoerd.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 190 van de Grondwet;
- de artikelen 112, zoals aangevuld bij de verordening van 17 juli 2003 van het Brussel 

Hoofdstedelijk Gewest, en 114 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, dat bij de verdere behandeling van de zaak uitspraak doet over 

het vonnis van 23 oktober 2007, op grond waarvan de jeugdrechtbank 1. vastgesteld heeft 
dat de bevoegde ambtenaar van de (eiseres), bij beslissing van 8 maart 2007, aan de eerste 
verweerder een administratieve geldboete heeft opgelegd wegens een feit dat hij op 27 
september 2006 op het grondgebied van de (eiseres) heeft gepleegd waardoor hij artikel 
10 van het algemeen politiereglement van de (eiseres) heeft overtreden, en dat de eerste 
verweerder, die op het ogenblik van de feiten minderjarig was, tegen die beslissing beroep 
heeft ingesteld voor de jeugdrechtbank en gevorderd heeft om hem een berisping op te 
leggen; 2. alvorens recht te doen, de eiseres bevolen heeft het algemeen politiereglement, 
op grond waarvan de sanctie van 8 maart 2007 werd opgelegd, over te leggen en "de da-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 497.
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tum mee te delen waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt",
"verklaart de vordering (van de eerste verweerder) ontvankelijk en gegrond; stelt vast 

dat het algemeen politiereglement van de (eiseres) (aan de eerste verweerder) niet kan 
worden tegengeworpen; vernietigt de beslissing van 8 maart 2007 van de inzake admini-
stratieve geldboeten bevoegde ambtenaar van de (eiseres); veroordeelt de (eiseres) in de 
kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoedingen die aan (de eerste verweerder) en 
aan zijn ouders verschuldigd zijn" en verwerpt impliciet de vordering van de eiseres tot 
schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding.

Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"Het algemeen politiereglement van de (eiseres), dat door haar is neergelegd, vermeldt, 

op de laatste bladzijde, dat het 'te Brussel is bekendgemaakt en aangeplakt op 27 decem-
ber 2005'.  (...)  Hoewel de rechtbank thans over de datum van dat reglement beschikt, 
vindt ze geen enkel spoor ervan terug in het Belgisch Staatsblad. Het algemeen politiere-
glement van de (eiseres) is gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe ge-
meentewet die betrekking hebben op de administratieve sancties (artikelen 119 en volgen-
de) en van de wet van 7 mei 2004 betreffende de jeugdbescherming. Het bedrag van de 
administratieve geldboeten is bepaald in artikel 70 van voormeld algemeen politieregle-
ment van de (eiseres). Die maatregel is van belang voor alle burgers die zich, al dan niet 
bij gelegenheid, op het grondgebied van de (eiseres) bevinden (artikel 1 van haar alge-
meen politiereglement). (...) Dat algemeen politiereglement van de (eiseres) is alleen door 
middel van een gemeentelijke aanplakbrief op 27 december 2005 bekendgemaakt. Die 
aanplakking is niet conform het grondwettelijk beginsel van gelijkheid voor de wet (arti-
kel 10 (...) van de Grondwet (...)), dat de verplichting inhoudt om de verordenende teksten 
die  een  algemene  rechtsnorm  bevatten,  in  het  Belgisch  Staatsblad  bekend  te  maken 
(nieuw artikel 190 van de Grondwet). Indien de rechtsnorm alle burgers aangaat, moet het 
reglement dat ze bevat, volledig worden bekendgemaakt. In het tegenovergestelde geval 
worden slechts uittreksels of vermeldingen ervan bekendgemaakt. Indien het reglement 
het openbaar belang niet raakt, wordt het ter kennis gebracht van de betrokken particulier. 
Te dezen is het tarief van de geldboeten die de (eiseres) oplegt aan de personen die de in 
haar politiereglement vervatte regels overtreden, van belang voor alle burgers en had het 
in het Belgisch Staatsblad moeten zijn bekendgemaakt. Bij gebrek aan een dergelijke be-
kendmaking, kan het reglement niet worden tegengeworpen aan de particulieren, te dezen 
de minderjarige overtreder en zijn ouders".

Grieven
Volgens artikel 190 van de Grondwet, "is geen wet, geen besluit of verordening van al-

gemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur verbindend dan na te zijn bekendgemaakt in 
de vorm bij de wet bepaald".

Artikel 112 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 bepaalt wat volgt: "De regle-
menten en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepe-
nen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel 
van een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement of de verordening vermeldt, de 
datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen en, in 
voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid" (eerste lid). "De aan-
plakbrief vermeldt tevens de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de ver-
ordening ter inzage ligt van het publiek" (tweede lid). Wat betreft het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, wordt artikel 112 van die wet, krachtens de verordening van 17 juli 2003, 
aangevuld door het volgende lid: "Naast de aanplakbrief kan de burgemeester de akten be-
doeld in het eerste lid ook bekendmaken via de pers of een voor het publiek toegankelijke 
elektronische drager". Artikel 114 van die wet bepaalt het volgende: "De reglementen en 
verordeningen bedoeld in artikel 112 zijn verbindend de vijfde dag volgend op de dag van 
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bekendmaking door aanplakbrief,  behalve wanneer zij het anders bepalen" (eerste lid). 
"De bekendmaking en de datum van bekendmaking van deze reglementen en verordenin-
gen moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register op de bij 
koninklijk besluit bepaalde wijze" (tweede lid).

Krachtens de in het voormelde lid vermelde bepalingen, waarop het bestreden vonnis 
geen acht slaat, wordt een algemeen politiereglement dat uitgevaardigd wordt door een 
gemeenteraad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bekendgemaakt in de bij wet be-
paalde vorm, wanneer het door aanplakbrief bekendgemaakt wordt; het wordt verbindend 
de vijfde dag volgend op die bekendmaking.

Te dezen stelt het bestreden vonnis vast dat het voormelde algemeen reglement door 
aanplakbrief is bekendgemaakt op 27 december 2005, maar beslist het dat dit reglement 
niet kan worden tegengeworpen aan de eerste verweerder en aan zijn ouders, omdat het 
niet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het bestreden vonnis, dat de bekendmaking van dat reglement in het Belgisch Staats-
blad vereist opdat het aan de verweerders zou kunnen worden tegengeworpen en de toe-
passing ervan weigert,  schendt de artikelen 190 van de Grondwet, 112 en 114 van de 
nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens artikel 190 van de Grondwet, is geen wet, geen besluit of verordening 

van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur verbindend dan na te zijn be-
kendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald.

Artikel 112, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 bepaalt 
dat de reglementen van de gemeenteraad door de burgemeester bekendgemaakt 
worden door middel van een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement 
vermeldt, de datum van de beslissing waarbij het werd aangenomen en, in voor-
komend geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid.

Krachtens artikel 114 van die wet, worden de in artikel 112 bedoelde regle-
menten verbindend de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door 
aanplakbrief, behalve wanneer zij het anders bepalen.

Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat het door de gemeenteraad van de eiseres 
uitgevaardigde  algemeen  reglement  op  27  december  2005  is  bekendgemaakt 
door middel van een aanplakbrief en vervolgens beslist dat het niet aan de ver-
weerders kan worden tegengeworpen bij gebrek aan de verplichte bekendmaking 
in het Belgisch Staatsblad, schendt de artikelen 190 van de Grondwet, alsook de 
artikelen 112 en 114 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

Het middel is gegrond.
Dictum

Het Hof,

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 vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

14 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 498

3° KAMER - 14 september 2009

1º GENEESKUNDE — ALLERLEI - ARTS - ZIEKENHUISGENEESHEER - ZIEKENHUISWET - 
DRINGENDE REDEN - AFZETTING - VOORTDURENDE TEKORTKOMING - BEOORDELING

2º ARTS - ZIEKENHUISGENEESHEER - ZIEKENHUISWET - AFZETTING - DRINGENDE REDEN - 
VOORTDURENDE TEKORTKOMING - BEOORDELING

1º  en  2°  Wanneer  het  feit  dat  de  afzetting  zou  rechtvaardigen  in  een  voortdurende 
tekortkoming  bestaat,  bepaalt  de  beheerder  het  tijdstip  vanaf  wanneer  die  lopende 
tekortkoming  elke  professionele  samenwerking  onmiddellijk  en  definitief  onmogelijk  
maakt1. (Art. 125, vierde lid, Ziekenhuiswet)

(CENTRE HOSPITALIER REGIONAL CLINIQUE SAINT-JOSEPH HOPITAL DE WARQUIGNIES, vzw T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0547.F)

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

het hof van beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 18 augustus 2009 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende drie middelen aan, waarvan de eerste twee ge-

steld zijn als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 125, vierde en vijfde lid, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 

augustus 1987;
- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de beëindiging van de overeenkomst om dringende reden strijdig 

is met de wet op de ziekenhuizen en dat de eiseres aan de verweerder bijgevolg een com-
pensatoire opzeggingsvergoeding verschuldigd is, gelijk aan één jaar loon, om de volgen-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 498.
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de redenen:
"Artikel 125 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, bepaalt 

met name dat 'afzetting om een dringende reden niet zonder advies van de Medische Raad 
mag worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan, sedert ten minste drie 
werkdagen, bekend is aan de beheerder die er zich op beroept'.

De afzettingsbrief van 19 juni 2003 verwijst te dezen naar het feit dat (de verweerder) 
niet de titels voorlegt die vereist zijn voor de hem toevertrouwde ziekenhuispraktijk, als-
ook naar het feit dat hij zich niet houdt aan de verplichting om zijn activiteit in slechts één 
ziekenhuis uit te oefenen, zoals die hem was opgelegd bij artikel 52 van de algemene re-
glementering. Die brief preciseert dat (de verweerder),  tijdens het gesprek van 19 juni 
2003, gezegd had dat hij niet van plan was om zijn situatie te regulariseren.

De beheerder was op de hoogte van die feiten sinds ten minste 7 april 2003, datum van 
een gesprek waarin de afgevaardigd bestuurder van (de eiseres) eiste dat de (verweerder) 
hem zijn brevet van acute geneeskunde voorlegde en aantoonde dat hij zijn activiteit in 
slechts één ziekenhuis uitoefende (...).

Die beheerder had dus eerst het advies van de medische raad moeten inwinnen alvorens 
de afzetting ter kennis te brengen, wat hij niet gedaan heeft.

Tevergeefs betoogt (de eiseres), in een poging om te ontkomen aan de gevolgen van de 
niet-naleving van haar verplichting om het advies van de medische raad in te winnen, dat, 
in werkelijkheid, 'de dringende reden erin bestaat dat hij geweigerd heeft zijn situatie te 
regulariseren, een verklaring waarvan akte was genomen tijdens het gesprek van 19 juni 
2003'. Aangezien (de verweerder), na de herinnering in mei 2003, nog steeds niet was in-
gegaan op de tot hem gerichte verzoeken en dit als een ernstige tekortkoming werd be-
schouwd, kan het feit dat hij in dezelfde houding is blijven volharden of dat mondeling is 
blijven doen, niet worden aangemerkt als een dringende reden van afzetting die verschilt 
van die welke al sedert de drie werkdagen waren bekend.

Aangezien de wettelijk bepaalde procedure niet werd gevolgd, moet de afzetting als on-
regelmatig worden beschouwd, zodat er (aan de verweerder) een compensatoire opzeg-
gingsvergoeding moet worden gestort, zonder dat nog hoeft te worden onderzocht of de 
aangevoerde redenen van beëindiging waar en dringend zijn.

De toepasselijke teksten voorzien in een vergoeding, gelijk aan een of twee jaar loon, 
naargelang de anciënniteit van de geneesheer al dan niet lager is dan drie jaar (...).

Zo is er geen echte overeenkomst tot aanwerving van een ziekenhuisgeneesheer geslo-
ten vóór die van 1 juli 2001; het is wel degelijk alleen de overeenkomst op grond waarvan 
hij als adjunct-diensthoofd van de spoedgevallendienst werd aangenomen, die (de eiseres) 
onregelmatig heeft beëindigd (...).

De eerste rechter heeft de compensatoire opzeggingsvergoeding dus terecht vastgesteld 
op één jaar loon".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 125, vierde en vijfde lid, van de wet op de ziekenhuizen, bepaalt dat "afzetting 

om een dringende reden niet zonder advies van de Medische Raad mag worden gegeven, 
wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan, sedert ten minste drie werkdagen, bekend is 
aan de beheerder die er zich op beroept. Alleen de dringende reden, waarvan kennis is ge-
geven binnen drie werkdagen na het ontslag, kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging 
van het ontslag zonder dat het advies van de Medische Raad werd ingewonnen."

Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "alle overeenkomsten die wettig 
zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet strekken. Zij kunnen niet 
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herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet 
erkend".

Het (in de) conclusie van hoger beroep van de eiseres vermelde artikel 59, van de alge-
mene reglementering van de eiseres, die ten grondslag ligt aan de overeenkomst die de 
partijen volgens artikel 2 van hun contract van 1 juli 2001 hebben gesloten, strekken de 
partijen krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek tot wet.

Het bepaalt dat "de beheerder de overeenkomst van een ziekenhuisgeneesheer, in geval 
van een ernstige tekortkoming, zonder opzegging kan beëindigen (...). De ernstige tekort-
koming is de tekortkoming die de vertrouwensband tussen het ziekenhuis en de zieken-
huisgeneesheer definitief verbreekt".

Het arrest besluit dat het vierde en het vijfde lid van artikel 125 van de wet op de zie-
kenhuizen niet  zijn nageleefd, in zoverre de eiseres sedert  meer dan drie dagen op de 
hoogte zou zijn geweest van de dringende reden tot beëindiging van de overeenkomst.

In haar conclusie betoogde de eiseres dat de dringende reden "erin bestaat dat hij ge-
weigerd heeft zijn situatie te regulariseren, een verklaring waarvan akte was genomen tij-
dens het gesprek van 19 juni 2003". De eiseres betoogde aldus dat de ernstige tekortko-
ming is begaan op 19 juni 2003 en dat de afzetting, die dezelfde dag is gebeurd, derhalve 
binnen de drie werkdagen na de kennisname van de tekortkoming heeft plaatsgevonden.

Het arrest verwerpt dat middel, op grond dat, "aangezien (de verweerder), na de herin-
nering in mei 2003, nog steeds niet was ingegaan op de tot hem gerichte verzoeken en dit 
als een ernstige tekortkoming werd beschouwd, het feit dat hij in dezelfde houding is blij-
ven volharden of dat mondeling is blijven doen, niet kan worden aangemerkt als een drin-
gende reden van afzetting die verschilt van die welke al sedert de drie werkdagen waren 
bekend".

De feitenrechter kan weliswaar het dringend karakter van de reden tot beëindiging van 
de overeenkomst in feite en op onaantastbare wijze beoordelen. Hij mag de dringende re-
den die een partij heeft aangevoerd tot beëindiging van de overeenkomst echter niet ver-
vangen door een andere reden.

De dringende reden die de eiseres, op grond van artikel 59 van de algemene reglemen-
tering die de partijen strekt tot wet, in haar ontslagbrief van 19 juni 2003 heeft aange-
voerd, bestaat erin dat de verweerder dezelfde dag geweigerd had om zijn situatie te regu-
lariseren.

De dringende reden die de eiseres aanvoert ter verantwoording van de beëindiging van 
de overeenkomst, die op 19 juni 2003 aan de verweerder ter kennis is gebracht, bestaat 
niet in het feit dat de verweerder niet is ingegaan op de verzoeken van de eiseres, maar 
wel in de verklaring van de verweerder volgens welke "hij niet van plan was om zijn situ-
atie te regulariseren".

Het arrest heeft bijgevolg niet kunnen beslissen dat de bewering van de eiser, volgens 
welke hij niet van plan was zijn toestand te regulariseren, niet verschilt van het uitblijven 
van een antwoord van de verweerder op de daarvóór tot hem gerichte schriftelijke verzoe-
ken. De twee gevallen verschillen immers met name hierin dat er, in het geval van de wei-
gering van regularisatie, een uitdrukkelijk intentioneel element voorhanden is.

De ernstige tekortkoming die aan de verweerder wordt verweten, en die erin bestaat dat 
hij op 19 juni 2003 uitdrukkelijk heeft geweigerd om zijn situatie te regulariseren, ver-
schilde aldus van de omstandigheid dat hij niet geantwoord heeft op de daarvóór gestelde 
schriftelijke vragen van de eiseres. Aangezien die ernstige tekortkoming op 19 juni 2003 
is begaan en op diezelfde datum aan de eiseres ter kennis is gebracht, heeft het arrest niet 
kunnen beslissen dat de eiseres, toen zij nog diezelfde 19 juni 2003, d.w.z. binnen een ter-
mijn van drie dagen, de overeenkomst beëindigde, krachtens artikel 125, vierde en vijfde 
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lid, van de wet op de ziekenhuizen, het advies van de medische raad had moeten inwinnen 
om de verweerder wegens dringende reden af te zetten.

Het arrest, dat beslist dat de eiseres het advies van de medische raad had moeten inwin-
nen alvorens de verweerder af te zetten en dat, bij gebrek aan dat advies, de afzetting om 
dringende reden onregelmatig is, schendt artikel 125, vierde en vijfde lid, van de wet op 
de ziekenhuizen. Het arrest, dat om die reden beslist dat de tussen de partijen gesloten 
overeenkomst niet regelmatig werd beëindigd, schendt daarenboven, en voor zover nodig, 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

Subsidiair, indien het Hof, net als het arrest, beslist dat de dringende reden, die bestaat 
in de verklaring van de verweerder dat hij niet van plan was om zijn situatie te regularise-
ren, niet verschilt van de daaraan voorafgaande weigering van de verweerder om in te 
gaan op de verzoeken die de eiseres in die zin tot hem had gericht, blijft het arrest bekriti-
seerbaar.

Het feit dat de verweerder niet is ingegaan op de verzoeken van de eiseres om zijn situ-
atie te regulariseren, door de titels voor te leggen die vereist waren voor de uitoefening 
van het hem toevertrouwde beroep en door de activiteit die de verweerder in een ander 
ziekenhuis uitoefende stop te zetten, omdat dit niet strookte met de verplichting om het 
beroep in slechts één ziekenhuis uit te oefenen, vertoont immers een voortdurend karakter. 
De eiseres kon bijgevolg vrij het tijdstip bepalen vanaf wanneer die voortdurende tekort-
koming elke professionele samenwerking met de verweerder onmiddellijk en definitief 
onmogelijk maakte. Het feit dat de eiseres, in mei 2003, erop gewezen had dat het uitblij-
ven van een antwoord van de verweerder op de brieven van 8 en 23 april 2003 volgens 
haar een dringende reden vormde, verbood haar niet te beslissen dat die uitdrukkelijk vol-
gehouden weigering, die hij tijdens het gesprek van 19 juni 2003 te kennen had gegeven, 
het tijdstip was vanaf wanneer de voortdurende tekortkoming elke professionele samen-
werking met hem onmiddellijk en definitief onmogelijk maakte.

Het arrest, dat oordeelt dat de voortdurende tekortkoming reeds meer dan drie werkda-
gen vóór de beëindiging van de overeenkomst bekend was, terwijl de eiseres, daar het hier 
een voortdurende tekortkoming van de verweerder betrof, het tijdstip kon bepalen waarop 
dat voortdurende feit elke samenwerking met de verweerder definitief onmogelijk heeft 
gemaakt, met name het tijdstip van zijn nadrukkelijke weigering op 19 juni 2003, en dat 
bijgevolg beslist dat de overeenkomst is beëindigd na de drie werkdagen volgend op de 
kennisname van het aangevoerde dringende feit, schendt artikel 125, vierde en vijfde lid, 
van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Luidens artikel 125, vierde lid, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd 

op 7 augustus 1987, mag afzetting om een dringende reden niet zonder advies 
van de medische raad worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging er-
van, sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de beheerder die er zich op 
beroept.

Wanneer het feit dat de afzetting zou rechtvaardigen in een voortdurende te-
kortkoming bestaat, bepaalt de beheerder het tijdstip vanaf wanneer die tekortko-
ming  elke  professionele  samenwerking  onmiddellijk  en  definitief  onmogelijk 
maakt.
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Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de eiseres, in een herinnerings-
brief die zij in mei 2003 naar de verweerder stuurde, hem een gedraging verweet 
die zij omschreef als een ernstige tekortkoming, met name het feit dat hij niet 
was ingegaan op de tot hem gerichte verzoeken om zijn situatie te regulariseren, 
en dat de eiseres de verweerder op 19 juni 2003 heeft afgezet om een dringende 
reden, die erin bestond dat hij diezelfde dag, tijdens een gesprek, te kennen had 
gegeven dat hij weigerde om zijn situatie te regulariseren.

Het arrest beslist dat die afzetting laattijdig is, op grond dat, "aangezien (de 
verweerder), na de herinnering in mei 2003, nog steeds niet was ingegaan op de 
tot  hem  gerichte  verzoeken  en  dit  als  een  ernstige  tekortkoming  werd  be-
schouwd, het feit dat hij in dezelfde houding is blijven volharden of dat monde-
ling is blijven doen, niet kan worden aangemerkt als een dringende reden van af-
zetting die verschilt van die welke al sedert de drie werkdagen waren bekend".

Het arrest miskent aldus het recht van de eiseres om het tijdstip te bepalen van-
af  wanneer  de voortdurende tekortkoming van de verweerder,  die  zij  als  een 
dringende reden omschrijft, elke professionele samenwerking tussen de partijen 
onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

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 Luik.

14 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Mahieu.

Nr. 499

2° KAMER - 15 september 2009

1º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - ARTIKEL 22 - VOORKOMING VAN SCHADE, 
HINDER EN ZWARE ONGEVALLEN - GELUIDSHINDER - OMVANG VAN DE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT

2º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - ARTIKEL 22 - MAATREGELEN TER 
VOORKOMING VAN SCHADE, HINDER EN ZWARE ONGEVALLEN - OMVANG VAN DE 
ZORGVULDIGHEIDSPLICHT

3º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - ARTIKEL 22 - ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - 
LEGALITEITSBEGINSEL
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1º Het gegeven dat derden, met name huurders van een feestzaal, hinder veroorzaken  
belet  niet  dat  ingevolge  artikel  22  Milieuvergunningsdecreet,  de  exploitant  van  de 
feestzaal  verplicht  is  de  nodige  maatregelen  te  treffen  om schade,  hinder  en  zware  
ongevallen te voorkomen. 

2º en 3° De bepaling van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet is voor al degenen op wie de  
wet  toepasselijk  kan  zijn,  voldoende  nauwkeurig  om  willekeurige  vervolgingen  en 
veroordelingen te vermijden; de omvang van voormelde zorgvuldigheidsplicht blijft  niet  
beperkt  tot  het  naleven  van  de  algemene  of  de  bijzondere  voorwaarden  van  de  
vergunning  noch  moet  zij  vooraf  bij  ministerieel  besluit  worden  gepreciseerd;  deze 
zorgvuldigheidsplicht  is  algemeen  en  omvat  elke  maatregel  van  voorzichtigheid  of 
voorzorg1.

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

ARREST

(AR P.09.0060.N)

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

correctionele kamer, van 12 december 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen 

aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Het middel voert schending aan van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet en 

miskenning  van  het  legaliteitsbeginsel:  de  eiseres  kan  niet  aansprakelijk  zijn 
voor de hinder veroorzaakt door derden; er is geen enkel bewijs dat de geluids-
hinder buitenmatig is; de appelrechters dienden aan te tonen dat de eiseres onvol-
doende maatregelen zou hebben genomen om de hinder te voorkomen.

Artikel 22 Milieuvergunningsdecreet bepaalt dat de exploitant van een inrich-
ting verplicht is de exploitatievoorwaarden na te leven en dat hij, ongeacht de 
verleende vergunning,  steeds de nodige maatregelen moet treffen om schade, 
hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval, de gevolgen ervan 
voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden.

Anders  dan de eiseres  voorhoudt,  belet  het  gegeven dat  derden,  met name 
huurders  van een feestzaal,  hinder  veroorzaken niet  dat  ingevolge voormelde 
wetsbepaling de exploitant van de feestzaal verplicht is de nodige maatregelen te 
treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre naar 

1 Cass., 4 feb. 2003, AR P.02.0615.N, AC, 2003, nr 83; Cass., 17 juni 2008, AR P.06.1348.N, AC, 
2008, nr 375.
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recht.
In zoverre het middel aanvoert dat er geen enkel bewijs is dat de geluidshinder 

buitenmatig is, verplicht dit het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
De bepaling in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, houdt in dat, 

ongeacht de verleende vergunning, de exploitant van een inrichting steeds de no-
dige maatregelen moet treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorko-
men en, om bij ongeval, de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo be-
perkt mogelijk te houden. Die bepaling is voor al degenen op wie de wet toepas-
selijk kan zijn, voldoende nauwkeurig om willekeurige vervolgingen en veroor-
delingen te vermijden. De omvang van voormelde zorgvuldigheidsplicht  blijft 
niet beperkt tot het naleven van de algemene of de bijzondere voorwaarden van 
de vergunning noch moet zij vooraf bij ministerieel besluit worden gepreciseerd. 
Deze zorgvuldigheidsplicht is algemeen en omvat elke maatregel van voorzich-
tigheid of voorzorg.

Gelet op het algemeen karakter van de in deze wetsbepaling vervatte zorgvul-
digheidsplicht, kan de exploitant van een inrichting zich schuldig maken aan de 
overtreding ervan indien wordt vastgesteld dat de veroorzaakte hinder de hinder 
overtreft die een redelijk mens in dezelfde omstandigheden moet aanvaarden.

Daaraan doet geen afbreuk het feit dat noch het openbaar ministerie noch de 
appelrechters  vaststellen welke  specifieke  voorzorgsmaatregelen  de  exploitant 
van de inrichting dient te nemen om hinder te voorkomen. 

De appelrechters oordelen, op grond van de vaststellingen die zij vermelden 
(arrest p. 14), dat het vaststaat dat in de periode vermeld in de telastlegging D 
voor de verweerders, onmiddellijke overburen van de feestzaal, door de exploita-
tie ervan geluidshinder werd veroorzaakt die de hinder overtreft die een redelijk 
mens in dezelfde omstandigheden moet aanvaarden, ook al is de feestzaal geves-
tigd op een industrieterrein en zijn de enige in de buurt aanwezige woningen, op-
gericht vóór het gewestplan, zonevreemd.

Zij verantwoorden zodoende hun beslissing omtrent het bewezen zijn van te-
lastlegging D naar recht.

In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 22 Milieuvergunningsde-
creet doordat niet wordt gespecifieerd welke voorzorgsmaatregelen eiseres dien-
de te nemen, kan het niet worden aangenomen.

Voor het overige geldt dat bij arrest nr. 36/2008 van 4 maart 2008 het Grond-
wettelijk Hof voor recht zegt: "De artikelen 22, tweede lid, en 39 van het decreet 
van  het  Vlaamse  Gewest  van  28  juni  1985 betreffende  de  milieuvergunning 
schenden niet de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 
gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 
artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rech-
ten." 

In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechters door de toepassing van ar-
tikel 22 Milieuvergunningsdecreet ten aanzien van eiseres het legaliteitsbeginsel 
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miskennen, faalt het naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

15 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. P. Bekaert, Brugge en V. Soenen, Brugge.

Nr. 500

2° KAMER - 15 september 2009

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - AANHOUDING EN OVERLEVERING MET HET OOG 
OP DE INSTELLING VAN STRAFVERVOLGING - BEGRIP

2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - REEDS INGESTELDE STRAFVERVOLGING - 
TOEPASSING

3º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDE UITVAARDIGENDE RECHTERLIJKE 
AUTORITEIT - BEOORDELING

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDE UITVAARDIGENDE RECHTERLIJKE AUTORITEIT - BEOORDELING

1º  Uit  de  bepalingen  betreffende  het  Europees  aanhoudingsbevel  blijkt  niet  dat  de  
overlevering "met het oog op de instelling van strafvervolging" zoals bepaald in artikel 2,  
§1  en  §3  Wet  Europees  Aanhoudingsbevel,  alleen  mogelijk  is  wanneer  de 
toelaatbaarheid van de strafvordering in de uitvaardigende Staat afhankelijk is van de 
aanwezigheid van de over te leveren persoon.

2º Uit de bepalingen betreffende het Europees aanhoudingsbevel blijkt niet dat een reeds 
ingestelde  strafvervolging  het  uitvaardigen  van  een  Europees  aanhoudingsbevel  zou 
belemmeren; de uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel met het oog op de 
overlevering van een gezochte persoon vereist dat vooraf tegen hem een strafvervolging  
is ingesteld.

3º  en  4°  Wanneer  prima  facie  het  Europees  aanhoudingsbevel  door  een  bevoegde 
rechterlijke autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie is uitgevaardigd, blijft het  
onderzoek naar de tenuitvoerlegging ervan beperkt tot de voorwaarden bepaald in de 
artikelen 4 tot 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel, zonder dat artikel 2, §2 en §3 Wet 
Europees  Aanhoudingsbevel  noch andere  wets-  en  verdragsbepalingen  daarenboven 
een verder onderzoek naar de wettelijke bevoegdheid van de uitvaardigende autoriteit  
vereisen.
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(E.)

ARREST

(AR P.09.1363.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 augustus 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 2, §1 en §3, Wet Europees 

Aanhoudingsbevel: overeenkomstig de bewoordingen van de wet beoogt het Eu-
ropees aanhoudingsbevel het 'instellen' van de strafvervolging, dit is wanneer de 
aanwezigheid van de betrokkene vereist is om de strafvervolging in de uitvaardi-
gende Staat toe te laten; daar in Duitsland de strafvervolging kan worden inge-
steld ten laste van een afwezige beklaagde en het Duitse recht eveneens voorziet 
in de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen, beslist het bestreden ar-
rest ten onrechte tot de uitvoerbaarverklaring van het Europees aanhoudingsbe-
vel.

2. De Wet Europees Aanhoudingbevel beoogt de omzetting van het kaderbe-
sluit van de Raad van de Europese Unie 2002/584/JBZ van 13 juni 2002 betref-
fende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen 
de lidstaten, en moet bijgevolg overeenkomstig de bepalingen van dit kaderbe-
sluit worden uitgelegd.

3. Artikel 1.1 van dit kaderbesluit bepaalt: "Het Europees aanhoudingsbevel is 
een rechterlijke beslissing die door een lidstaat wordt uitgevaardigd met het oog 
op de aanhouding en de overlevering door een andere lidstaat van een persoon 
die gezocht wordt met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrij-
heidsbeneming strekkende straf of maatregel."

4. Uit die bepaling blijkt geenszins dat de overlevering "met het oog op de in-
stelling van strafvervolging" zoals bepaald in artikel 2, §1 en §3 Wet Europees 
Aanhoudingsbevel, alleen mogelijk is wanneer de toelaatbaarheid van de straf-
vordering in de uitvaardigende Staat afhankelijk is van de aanwezigheid van de 
over te leveren persoon.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 2, §1 en §3 Wet Europees 

Aanhoudingsbevel: overeenkomstig de bewoordingen van de wet beoogt het Eu-
ropees aanhoudingsbevel het 'instellen' van de strafvervolging; een strafvervol-
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ging is ingesteld van zodra een rechter is geadieerd; te dezen was de strafvervol-
ging ten laste van de eiser reeds ingesteld op het ogenblik waarop de Duitse au-
toriteiten het Europees aanhoudingsbevel hebben uitgevaardigd; bijgevolg was 
het Europees aanhoudingsbevel met het oog op de instelling van een reeds inge-
stelde strafvervolging zonder voorwerp; de appelrechters verklaren dit bevel ten 
onrechte uitvoerbaar.

6. Uit artikel 1.1 van het voormelde kaderbesluit van 13 juni 2002 blijkt niet 
dat een reeds ingestelde strafvervolging het uitvaardigen van een Europees aan-
houdingsbevel  zou  belemmeren.  De  uitvaardiging  van  een  Europees  aanhou-
dingsbevel met het oog op de overlevering van een gezochte persoon vereist dat 
vooraf tegen hem een strafvervolging is ingesteld.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel in zijn geheel
7. Het middel voert schending aan van artikel 2, §1 en §3 Wet Europees Aan-

houdingsbevel, de artikelen 12 en 149 Grondwet en de artikelen 5 en 6 EVRM: 
een Europees aanhoudingsbevel betreft een gerechtelijke beslissing die genomen 
wordt door de bevoegde uitvaardigende rechterlijke autoriteit, met het oog op de 
aanhouding en de overlevering van een persoon gezocht met oog op de instelling 
van strafvervolging of de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of 
veiligheidsmaatregel,  zodat,  eerste  onderdeel,  een Europees aanhoudingsbevel 
slechts uitvoerbaar kan worden verklaard indien het werd uitgevaardigd door een 
lid van de rechterlijke macht en dus niet door de vervolgende instantie en, twee-
de onderdeel,  een Europees aanhoudingsbevel  slechts door het  onderzoeksge-
recht uitvoerbaar kan worden verklaard na controle of degene die het Europees 
aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd, daartoe wel bevoegd is conform de inter-
ne wetgeving.

8. Het voormelde kaderbesluit van 13 juni 2002, zoals omgezet door de Wet 
Europees Aanhoudingsbevel,  berust  op een stelsel  van wederzijdse erkenning 
van rechterlijke beslissingen die overeenkomstig de wetgeving van de uitvaardi-
gende Staat werden genomen. De rechterlijke organisatie van de uitvoerende lid-
staat is niet bepalend voor het uitvaardigen van het Europees aanhoudingsbevel, 
waarvan de regelmatigheid alleen door de rechterlijke autoriteiten van de uit-
vaardigende lidstaat kan worden onderzocht.

9. Het stelsel van overlevering berust aldus op een ruim onderling vertrouwen 
in de verschillende wetgevingen van de lidstaten en van hun toepassing, in zo-
verre daarbij de fundamentele grondrechten worden geëerbiedigd.

10. Wanneer prima facie het Europees aanhoudingsbevel door een bevoegde 
rechterlijke autoriteit  van een lidstaat  van de Europese Unie is uitgevaardigd, 
blijft het onderzoek naar de tenuitvoerlegging ervan beperkt tot de voorwaarden 
bepaald in de artikelen 4 tot 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel, zonder dat arti-
kel 2, §2 en §3 Wet Europees Aanhoudingsbevel noch de overige wets- en ver-
dragsbepalingen die het middel aanhaalt, daarenboven een verder onderzoek naar 
de wettelijke bevoegdheid van de uitvaardigende autoriteit vereisen.

Het middel faalt in zijn beide onderdelen naar recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

15 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 501

2° KAMER - 15 september 2009

1º STEDENBOUW — ALLERLEI - HANDELINGEN, WERKEN OF WIJZIGINGEN IN RUIMTELIJK 
KWETSBAAR GEBIED - VERGUNBAARHEID - STRAFBAARHEID VAN DE INSTANDHOUDING VAN DEZE 
HANDELINGEN, WERKEN OF WIJZIGINGEN - INZICHTEN VAN DE OVERHEID OVER HET VERLENEN VAN 
EEN VERGUNNING - GEVOLG

2º MISDRIJF — ALLERLEI - STEDENBOUWMISDRIJF - INSTANDHOUDING VAN NIET-VERGUNDE 
HANDELINGEN, WERKEN OF WIJZIGINGEN IN RUIMTELIJK KWETSBAAR GEBIED - INZICHTEN VAN DE 
OVERHEID OVER HET VERLENEN VAN EEN VERGUNNING - GEVOLG

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - AARD - DOEL

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE - DOEL - GELDSOM - BEGRIP

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN 
GELDSOM GELIJK AAN DE MEERWAARDE - TOEREKENING

1º en 2° De omstandigheid dat handelingen, werken of wijzigingen in ruimtelijk kwetsbaar  
gebied in de zin van artikel 146, vierde lid,  Stedenbouwdecreet 1999 overeenkomstig  
artikel  145bis  vergunbaar  zijn,  belet  niet  dat  zolang  er  geen  vergunning  is  de  
instandhouding van deze handelingen, werken of wijzigingen strafbaar is; de inzichten  
van  de  overheid  over  het  verlenen  van  een  vergunning  zijn  derhalve  irrelevant  en  
wijzigen niets  aan de voorspelbaarheid  van het  strafbare  karakter  van niet-vergunde  
handelingen, werken of wijzigingen. (Artt. 145bis en 146, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

3º De in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen, die een 
civielrechtelijk karakter hebben, strekken ertoe, als bijzondere vorm van vergoeding of  
teruggave, een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is  
ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad1.  (Art.  149, §1, Decr.  Vl. 

1 Zie: Cass., 3 april 2007, AR P.06.1610.N, AC, 2007, nr 166; Cass., 22 mei 2007, AR P.06.1692.N, 
AC, 2007, nr 265.
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Parlement 18 mei 1999)

4º De veroordeling tot betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed  
door het stedenbouwmisdrijf heeft verkregen, strekt tot herstel door het tenietdoen van de  
gevolgen van de wetsovertreding, met name de onrechtmatige verrijking; deze geldsom 
is niet gelijk te stellen met een geleden nadeel, maar met het geheel of een deel van de  
verrijking. (Art. 149, §§1 en 5, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

5º Enkel diegene die als gevolg van het stedenbouwmisdrijf een onrechtmatige verrijking  
heeft  verkregen,  kan veroordeeld worden tot  betaling van een geldsom gelijk  aan de 
meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. (Art. 149, §§1 en 5, Decr. Vl. 
Parlement 18 mei 1999)

(D. c/ Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur; T. Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur c/ D.)

ARREST

(AR P.09.0182.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 19 december 2008.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de neergelegde stukken
1. De nota en het hierbij gevoegde stuk dat is neergelegd op 14 september 

2009 en ter rechtszitting van 15 september 2009, zijn niet ontvankelijk omdat ze 
zijn neergelegd met miskenning van de termijn van artikel 420bis Wetboek van 
Strafvordering.

Middel van de eiser I
2. Het middel voert schending aan van artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR: 

volgens artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 zou het "landschappe-
lijk waardevol agrarisch gebied" tot het "ruimtelijk kwetsbaar gebied" behoren, 
dit in tegenstelling tot artikel 145bis, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 waar 
het "landschappelijk waardevol agrarisch gebied" niet tot het "ruimtelijk kwets-
baar gebied" behoort; de omstandigheid dat exact dezelfde terminologie overeen-
komstig artikel  145bis Stedenbouwdecreet  1999 niet  aangezien wordt  als  een 
ruimtelijk kwetsbaar gebied heeft tot gevolg dat de duidelijke bepaling van arti-
kel 146 Stedenbouwdecreet 1999 tenietgedaan wordt door de onduidelijkheid die 
ontstaat als gevolg van de samenhang van beide bepalingen; uit de combinatie 
van de voornoemde artikelen 145bis en 146 volgt immers dat de wederrechtelij-
ke instandhouding die artikel 146 in landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
verbiedt, volkomen afhankelijk is van het eigen inzicht van de overheid om al 
dan niet een regularisatievergunning toe te kennen; het onvoorspelbare karakter 
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van deze overheidsbeslissing laat de rechtsonderhorige niet toe zijn gedrag af te 
stemmen op de verbodsbepaling van artikel 146 Stedenbouwdecreet 1999 zodat 
het legaliteitsbeginsel wordt miskend.

3.  De  omstandigheid  dat  handelingen,  werken  of  wijzigingen  in  ruimtelijk 
kwetsbaar gebied in de zin van artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 
overeenkomstig artikel 145bis vergunbaar zijn, belet niet dat zolang er geen ver-
gunning is de instandhouding van deze handelingen, werken of wijzigingen straf-
baar is.

De inzichten van de overheid over het verlenen van een vergunning zijn der-
halve irrelevant en wijzigen niets aan de voorspelbaarheid van het strafbare ka-
rakter van niet-vergunde handelingen, werken of wijzigingen.

Het middel faalt naar recht.
Middel van de eiser II
4.  Het  middel  voert  schending aan van artikel  149, §1, Stedenbouwdecreet 

1999: anders dan de appelrechters oordelen, kan het opleggen van de herstel-
maatregel van betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed 
door het misdrijf heeft verkregen, aan de veroordeelde worden opgelegd, ook al 
is de waardevermeerdering niet door de veroordeelde maar door een derde ver-
kregen. 

5. Krachtens artikel 149, §1 Stedenbouwdecreet 1999 kan de rechtbank naast 
de straf bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strij-
dige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een 
geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft 
verkregen. 

6. Deze maatregelen hebben een civielrechtelijk karakter. Als bijzondere vorm 
van vergoeding of teruggave strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de 
wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen 
belang wordt geschaad.

7. Uit de bewoordingen van voormelde bepalingen blijkt dat de veroordeling 
tot betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed door het 
misdrijf heeft verkregen, strekt tot herstel door het tenietdoen van de gevolgen 
van de wetsovertreding,  met name de onrechtmatige verrijking en voormelde 
wetsbepaling de te betalen geldsom niet gelijkstelt met een geleden nadeel, maar 
met het geheel of een deel van de verrijking.

8. Uit het voorgaande volgt dat enkel diegene die als gevolg van het misdrijf 
de onrechtmatige verrijking heeft verkregen, kan veroordeeld worden tot beta-
ling van de in artikel 149, §1 Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde geldsom gelijk 
aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek

9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum,

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

15 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 502

2° KAMER - 15 september 2009

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - IN BESLAG GENOMEN VERVOERMIDDELEN - GEEN 
VERBEURDVERKLARING - KOSTEN VERBONDEN AAN DE INBESLAGNEMING, BEWARING EN BEHOUD VAN 
IN BESLAG GENOMEN VERVOERMIDDELEN - ARTIKELEN 1017, EERSTE LID EN 1018, 
GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSELIJKHEID

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - 
KOSTEN VERBONDEN AAN DE INBESLAGNEMING, BEWARING EN BEHOUD VAN IN BESLAG GENOMEN 
VERVOERMIDDELEN - ARTIKELEN 1017, EERSTE LID EN 1018, GERECHTELIJK WETBOEK - 
TOEPASSELIJKHEID

3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - ARTIKELEN 1017, EERSTE 
LID EN 1018, GERECHTELIJK WETBOEK - OMVANG

1º,  2°  en 3°  Onder  de in  de artikelen 1017,  eerste  lid,  en 1018 Gerechtelijk  Wetboek 
vermelde kosten zijn de kosten vermeld in artikel 222, §4 AWDA niet begrepen.

(D. T. BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Financiën)

ARREST

(AR P.09.0659.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 25 maart 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De verweerder heeft de eiser rechtstreeks voor de correctionele rechtbank te 

Antwerpen gedagvaard wegens mededaderschap aan:
- feit I: invoer van 1.096.200 sigaretten zonder Belgische fiscale kentekens;
- feit II: onwettig vervoer van 1.950 flessen whisky, zonder geldige documen-
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ten.
In hoger beroep spreekt het hof van beroep te Antwerpen de eiser vrij, zegt dat 

overeenkomstig artikel 222, §4, eerste lid, AWDA er geen grond is tot verbeurd-
verklaring van de in beslag genomen trekker Iveco, eigendom van de eiser, daar 
niet blijkt dat de eiser niet vreemd is aan de hem sub 1 en 2 ten laste gelegde fei-
ten, maar zegt dat overeenkomstig artikel 222, §4, tweede lid, AWDA de kosten 
verbonden aan de inbeslagneming, de bewaring en het behoud van dit vervoer-
middel, dit is in het totaal 4.237,37 euro, ten laste van de eigenaar blijven, dit is 
de eiser.

De eiser heeft enkel cassatieberoep ingesteld tegen deze laatste beslissing.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 10 en 11 Grondwet en de 

artikelen 1017 en 1018, 4°, Gerechtelijk Wetboek, overeenkomstig artikel 59 van 
het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op 
de gerechtskosten in strafzaken, zijn kosten verbonden aan de inbeslagneming, 
de bewaring en het behoud van in beslag genomen voertuigen te beschouwen als 
kosten zoals bedoeld in de artikelen 1017 en 1018, 4°, Gerechtelijk Wetboek; 
overeenkomstig artikel  1017 Gerechtelijk  Wetboek verwijst,  tenzij  bijzondere 
wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk ge-
stelde partij in de kosten; artikel 222, §4, tweede lid, AWDA dat bepaalt dat in 
geval de vervoermiddelen, bedoeld in de eerste paragraaf van het wetsartikel, 
niet verbeurd verklaard worden, de eventuele kosten verbonden aan de inbeslag-
neming,  de bewaring en het  behoud ervan ten laste  van de eigenaar  blijven, 
schendt derhalve de artikelen 10 en 11 Grondwet en miskent het daarin vervatte 
beginsel dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet en het genot van hen toegekende 
rechten zonder discriminatie moet verzekerd zijn.

2. Het middel verzoekt ook het Hof de prejudiciële vraag aan het Grondwette-
lijk Hof te stellen: "Schendt artikel 222, §4, tweede lid, AWDA de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet omdat dit artikel bepaalt dat de kosten verbonden aan de 
inbeslagneming, de bewaring en behoud van in beslag genomen vervoermidde-
len  ten  laste  worden  gelegd  van  de  eigenaar  alhoewel  deze  aantoont  dat  hij 
vreemd is aan het douanemisdrijf omdat hij hiervoor werd vrijgesproken en op 
grond waarvan de verbeurdverklaring van dit in beslaggenomen voertuig werd 
afgewezen, terwijl artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek, [samen met] artikel  96 
van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken voorschrijft dat de in het ongelijk gestelde 
partij in de kosten wordt verwezen."

3. Artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tenzij bijzondere 
wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijkge-
stelde partij in de kosten verwijst, onverminderd de overeenkomst tussen partij-
en, die het eventueel bekrachtigt. Artikel 1018 Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat 
de bedoelde kosten omvatten.

4. Artikel 222, §4, tweede lid, AWDA bepaalt dat in geval met toepassing van 
de eerste paragraaf van het artikel in beslag genomen vervoermiddelen niet ver-
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beurd verklaard worden, de eventuele kosten verbonden aan de inbeslagneming, 
de bewaring en het behoud ervan ten laste van de eigenaar blijven.

De reden van deze bepaling is dat deze kosten het in beslag genomen vervoer-
middel zelf ten goede zijn gekomen.

5. Onder de in artikelen 1017, eerste lid, en 1018 Gerechtelijk Wetboek ver-
melde kosten zijn de kosten vermeld in artikel 222, §4, AWDA niet begrepen. 

Het middel faalt naar recht.
6. De opgeworpen prejudiciële vraag berust op een onjuiste uitlegging van de 

wet, zodat het Hof ze niet hoefde te stellen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Engels, Antwerpen.

Nr. 503

2° KAMER - 16 september 2009

VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - RECHTER OP VERWIJZING - 
AANHANGIGMAKING - MATERIËLE SCHADE - VORDERING TOT VERGOEDING - GRENZEN

Door  de  vernietiging  van  een  beslissing  die  de  blijvende  materiële  schade  van  de  
getroffene  vergoedt,  dient  de  rechter  op  verwijzing  uitspraak  te  doen  over  de  
rechtsvorderingen betreffende het geheel van de voormelde schade; op voorwaarde dat 
de beschikkingen van het eerste vonnis waartegen geen hoger beroep is ingesteld en de  
beschikkingen van de vernietigde beslissing die niet werden vernietigd, in acht worden  
genomen, kunnen de partijen, die vrij zijn om het geschil opnieuw volledig te bepleiten,  
binnen de perken waarin de zaak bij  de rechter op verwijzing aanhangig is gemaakt,  
nieuwe middelen, nieuwe feiten of nieuwe vorderingen aan zijn beoordeling voorleggen. 
(Art. 427, Sv.)

(G. T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0459.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen die de correctionele rechtbank 

te Marche-en-Famenne op 2 februari 2007, 16 november 2007 en 20 februari 
2009, in hoger beroep en op verwijzing heeft gewezen ingevolge het arrest van 
het Hof van 24 september 2003.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
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Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het  cassatieberoep gericht  is  tegen het  vonnis van 2 februari 

2007
De eiser verwijt het vonnis dat het hem veroordeelt tot het betalen van schade-

vergoeding voor geleden en toekomstige huishoudelijke schade alsook voor pen-
sioenverlies, ofschoon de correctionele rechtbank als gerecht op verwijzing na 
vernietiging alleen nog uitspraak kon doen over de schade die voortvloeit uit de 
blijvende arbeidsongeschiktheid van de verweerder.

De vernietiging van een beslissing, krachtens artikel 426 Wetboek van Straf-
vordering,  met  verwijzing, krachtens artikel  427 van het  voormelde wetboek, 
herstelt de partijen, binnen de perken van de verwijzing, in de toestand waarin zij 
zich bevonden toen zij voor de rechter zijn verschenen die de vernietigde beslis-
sing heeft gewezen.

Wanneer de vernietiging, zoals te dezen, slaat op een beslissing die de blijven-
de materiële schade van de getroffene vergoedt, dient de rechter op verwijzing 
uitspraak te doen over de vorderingen betreffende het geheel van de voormelde 
schade.

Op voorwaarde dat de beschikkingen van het eerste vonnis waartegen geen ho-
ger beroep is ingesteld en de beschikkingen van de vernietigde beslissing die niet 
werden vernietigd, in acht worden genomen, kunnen de partijen, die vrij zijn om 
het geschil opnieuw volledig te laten beslechten, binnen de perken waarin de 
zaak bij de rechter op verwijzing aanhangig is gemaakt, nieuwe middelen, nieu-
we feiten of nieuwe vorderingen aan zijn beoordeling voorleggen.

Bij  arrest  van 26 juni  2002 heeft  het  Hof een vonnis  van de correctionele 
rechtbank te Dinant vernietigd, in zoverre het met name op het hoger beroep van 
de verweerder, burgerlijke partij, de eiser veroordeelde om de getroffene schade-
vergoeding te betalen voor het herstel van de materiële schade die voortvloeit uit 
de blijvende arbeidsongeschiktheid en die bestaat in de derving, vanaf de conso-
lidatiedatum tot de datum van het vonnis enerzijds, voor de toekomst anderzijds, 
van de inkomsten die het slachtoffer zonder het ongeval zou hebben ontvangen. 
De vernietiging werd uitgesproken op grond dat schadevergoeding was toege-
kend zonder dat  de rechter had nagegaan of  het  pensioenkapitaal  dat  aan het 
slachtoffer was uitgekeerd het herstel van de schade tot doel had.

Bij vonnis van 8 april 2003, heeft de correctionele rechtbank te Namen beslist 
dat er grond was om bij de berekening van de materiële schade ten gevolge van 
de blijvende arbeidsongeschiktheid rekening te houden met het pensioenkapitaal. 
Het vonnis werd evenwel bij arrest van het Hof van 24 september 2003 vernie-
tigd op grond dat de kapitalisatiecoëfficiënt die door de bodemrechters in aan-
merking was genomen, niet overeenstemde met de duur van de periode van blij-
vende arbeidsongeschiktheid die in aanmerking dient te worden genomen, vanaf 
de consolidatie tot de pensioenleeftijd.
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Enerzijds  hebben de huishoudelijke schade en het  pensioenverlies,  voor de 
correctionele rechtbanken te Dinant en Namen niet het voorwerp uitgemaakt van 
een afzonderlijk dictum dat, bij ontstentenis van elk cassatieberoep, kracht van 
gewijsde zou hebben verkregen.

Anderzijds had de verweerder, burgerlijke partij, voor deze posten van de ma-
teriële schade ten gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid, een vordering 
kunnen instellen voor de appelrechters waar hij zijn hoger beroep aanhangig had 
gemaakt.

Bijgevolg heeft de correctionele rechtbank, door aldus te beslissen, de perken 
van de verwijzing niet miskend zoals vastgelegd door het cassatiearrest waarmee 
de zaak aldaar aanhangig is gemaakt.

Het middel kan niet worden aangenomen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het vonnis van 16 november 

2007
De eiser voert geen middel aan.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het vonnis van 20 februari 

2009
De correctionele rechtbank wordt verweten dat zij, door de eiser tot betaling 

van een rechtsplegingsvergoeding te veroordelen, opnieuw de perken van de bij 
haar aanhangige zaak te buiten is gegaan, zoals zij bij arrest van het Hof van 24 
september 2003 waren vastgelegd.

De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en 
de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, bepaalt in artikel 13 dat 
de rechtsplegingsvergoeding die zij instelt ten gunste van de in het gelijk gestel-
de partij, van toepassing is op de zaken die hangende zijn op het ogenblik van 
haar inwerkingtreding.

De verweerder heeft voor de rechters wier beslissing werd vernietigd niet het 
voordeel kunnen vorderen van de forfaitaire tegemoetkoming die bij artikel 162-
bis Wetboek van Strafvordering en het nieuwe artikel 1022 Gerechtelijk Wet-
boek is bepaald, aangezien deze bepalingen pas na de inwilliging van het cassa-
tieberoep in de wetboeken werden opgenomen.

Vermits de bodemrechters nog niet, met een in kracht van gewijsde gegane be-
slissing, einduitspraak hadden gedaan over de burgerlijke rechtsvordering van de 
verweerder, kon deze zich beroepen op de nieuwe wet, die op de hangende zaak 
van toepassing is verklaard.

Het vonnis schendt bijgevolg de artikelen 426 en 427 Wetboek van Strafvorde-
ring niet, wanneer het uitspraak doet over de rechtsplegingsvergoeding die eerst 
na de invoering van de desbetreffende wettelijke bepalingen wordt gevorderd.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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16 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Koster, advocaat-generaal met opdracht – Ad-
vocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 504

2° KAMER - 16 september 2009

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
STRAFVORDERING - ONHERROEPELIJKE BESLISSING - DRAAGWIJDTE

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VONNIS - UITSPRAAK - OPENBAAR MINISTERIE - AANWEZIGHEID

1º De onherroepelijke beslissingen die op de strafvordering over de grond van de zaak zijn  
gewezen, hebben gezag van gewijsde ten aanzien van degenen die partij waren in het  
strafproces; dat gezag strekt zich uit tot alle bestanddelen waartegen die partijen hun 
verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren en waarover noodzakelijk en zeker door het  
strafgerecht uitspraak is gedaan betreffende de aan de beklaagde tenlastegelegde feiten.  
(Art. 2, Ger.W.; Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken)

2º De strafrechter, die alleen kennisneemt van de burgerlijke belangen en in afwezigheid  
van het  openbaar  ministerie  zitting  houdt,  hoeft  het  vonnis  niet  in  aanwezigheid  van  
laatstgenoemde uit te spreken. (Art. 782bis, Ger.W.)

(M. T. COBA GROUPE bvba)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0608.F)

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

correctionele kamer, van 17 maart 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest, dat alleen op de burgerlijke rechtsvordering is 

gewezen, dat het op de rechtszitting is uitgesproken in afwezigheid van het open-
baar ministerie.

Ofschoon artikel 782bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
het vonnis in strafzaken in aanwezigheid van het openbaar ministerie moet wor-
den uitgesproken, geldt dat niet wanneer de strafrechter, bij wie alleen de burger-
lijke belangen aanhangig zijn  gemaakt,  in  afwezigheid van het  parket  zitting 
houdt, overeenkomstig artikel 4, laatste lid, van de Voorafgaande Titel van het 
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Wetboek van Strafvordering.
Het middel faalt naar recht
Tweede middel
Het middel voert aan dat het gezag van gewijsde in strafzaken, op burgerlijk 

gebied, zich niet uitstrekt tot het bedrag van de gestolen som, zoals dat bedrag 
door de beslissing op de strafvordering was vastgesteld, aangezien dat bedrag 
geen bestanddeel is van het bewezen verklaarde misdrijf.

De onherroepelijke, op de strafvordering, over de grond van de zaak gewezen 
beslissingen, hebben gezag van gewijsde ten aanzien van degenen die, zoals de 
beklaagde, partij waren in het strafproces. Dat gezag strekt zich uit tot alle be-
standdelen waartegen die partijen hun verweermiddelen hebben kunnen aanvoe-
ren en waarover noodzakelijk en zeker door het strafgerecht uitspraak is gedaan 
betreffende de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten.

Bijgevolg beslissen de appelrechters naar recht dat de eiser, aangezien hij geen 
hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing op de strafvordering, voor hen 
niet kon aanvoeren dat de diefstal waaraan hij schuldig was bevonden, betrek-
king had op een lager bedrag dan dat wat is vastgesteld door het vonnis dat op de 
voormelde rechtsvordering is gewezen.

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

16 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 505

2° KAMER - 16 september 2009

STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VOORWERP OF 
WERKTUIG VAN HET MISDRIJF - MEERDERE EIGENAARS - VERVOLGING TEGEN ÉÉN ENKELE EIGENAAR 
- GEVOLG

Wanneer  de  zaken  die  verbeurd  kunnen  worden  verklaard  toebehoren  aan  meerdere  
eigenaars  tezamen,  waarvan  er  één  wordt  vervolgd,  dient  de  verbeurdverklaring  te  
worden uitgesproken van de zaken die tot het plegen van het misdrijf hebben gediend,  
daar de wetgever niet vereist dat de veroordeelde de enige eigenaar van de voorwerpen  
of de werktuigen van het misdrijf is. (Art. 42, 1°, Sw.)

(M.)

ARREST (vertaling)
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(AR P.09.0845.F)

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

correctionele kamer, van 30 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het een voertuig verbeurd verklaart waarvan 

de eiser niet de enige eigenaar was.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, 

en zich beroept op de schade die deze veroordeling de echtgenote van de eiser en 
de kredietvennootschap zou kunnen berokkenen, houdt het geen verband met de 
voormelde bepaling en faalt het bijgevolg naar recht.

Artikel 1 van het Aanvullend Protocol van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden verbiedt de verbeurdver-
klaring niet die de wet oplegt voor de zaken die gediend hebben tot het plegen 
van misdaden of wanbedrijven en die niet uitsluitend de eigendom van de over-
treder zijn.

Artikel 42, 1°, Strafwetboek onderwerpt de bijzondere verbeurdverklaring aan 
de voorwaarde dat de verbeurdverklaarde zaak de veroordeelde toebehoort.

Aangezien deze voorwaarde een toepassing is van het algemeen rechtsbeginsel 
van het persoonlijk karakter van de straf, dient zij op beperkende wijze te wor-
den uitgelegd en dus alleen in die zin dat de rechter nooit een zaak kan verbeurd-
verklaren die, ofschoon zij tot het plegen van het misdrijf heeft gediend of daar-
toe bestemd was, de veroordeelde niet toebehoort.

Wanneer de zaken die verbeurd kunnen worden verklaard, toebehoren aan ver-
schillende eigenaars tezamen, waarvan er één wordt vervolgd, dient de verbeurd-
verklaring te worden uitgesproken van de zaken die tot het plegen van het mis-
drijf hebben gediend, daar de wetgever niet vereist dat de veroordeelde de enige 
eigenaar van de voorwerpen of de werktuigen van het misdrijf is.

Ook in dat opzicht faalt het middel naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

16 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. S. Berbuto, Luik en V. Evertz, Brussel.

Nr. 506

2° KAMER - 16 september 2009

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — STRAFZAKEN - IN HET FRANS GESTELDE AKTE VAN DE RECHTSPLEGING - 
BETEKENING IN HET NEDERLANDS TAALGEBIED, ZONDER VERTALING - NIETIGHEID - DEKKING - 
VERSTEKVONNIS - HOGER BEROEP

Het  arrest  dat  met  bevestiging  van  het  bij  verstek  gewezen  beroepen  vonnis,  geen 
uitspraak doet  over  de  door  de  eiser  aangevoerde nietigheid  van de oorspronkelijke  
dagvaarding, aangezien aan de in het Frans gestelde akte van rechtspleging die in het  
Nederlandse  taalgebied  is  betekend,  geen  Nederlandse  vertaling  werd  toegevoegd, 
schendt  de bepalingen Taalwet  Gerechtszaken.  (Artt.  38,  tweede lid,  en 40,  Taalwet 
Gerechtszaken)

(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0999.F)

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

Brussel, correctionele kamer, van 15 mei 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van 27 mei 2009
Aangezien de akte van verklaring van cassatieberoep in een andere taal dan die 

van de bestreden beslissing is gesteld, schendt zij de artikelen 27 en 40 Taalwet 
Gerechtszaken en is zij nietig.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. Cassatieberoep van 2 juni 2009
Eerste middel
Krachtens artikel 38, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken zal aan elke in het 

Frans gestelde akte van rechtspleging, waarvan de betekening of de kennisgeving 
moet gedaan worden in het  Nederlands taalgebied, een Nederlandse vertaling 
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toegevoegd worden.
Artikel 40 van de wet bestraft de schending van deze regel met een ambtshalve 

door de rechter uit te spreken nietigheid.
Elk niet zuiver voorbereidend vonnis of arrest dat op tegenspraak werd gewe-

zen, dekt de nietigheid van de akten van rechtspleging die eraan zijn voorafge-
gaan, op voorwaarde dat ze niet zelf zijn aangetast door de uit die wet voort-
vloeiende nietigheden.

De eiser heeft voor het hof van beroep een conclusie neergelegd waarin hij met 
name aanvoert dat de hem in het Frans betekende dagvaarding om te verschijnen 
op de rechtszitting van de correctionele rechtbank te Brussel van 5 juni 2008, 
nietig was omdat zij niet vergezeld was van een Nederlandse vertaling, ofschoon 
de akte diende te worden betekend te Aalst waar de eiser zijn woonplaats heeft.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het beroepen vonnis bij verstek 
werd gewezen, wat meebrengt dat het de aangevoerde nietigheid niet dekt.

Het arrest schendt bijgevolg de artikelen 38, tweede lid, en 40 Taalwet Ge-
rechtszaken, door het beroepen vonnis te bevestigen, zonder uitspraak te doen 
over de nietigheid waarmee het vonnis volgens de eiser was aangetast.

Het middel is gegrond.
Het tweede en derde middel die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen 

leiden, behoeven geen antwoord.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt, op het tweede cassatieberoep, het bestreden arrest.

Verwerpt het eerste cassatieberoep.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Veroordeelt de eiser in de kosten van het eerste cassatieberoep en laat de kos-
ten van het tweede ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

16 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Cornelis –  Gelijkluidende conclusie  de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. P. Callebaut, Oudenaarde, J. Opsommer, Oudenaarde en 
H. De Backer, Oudenaarde.
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2º UITVOERBAARVERKLARING - EUROPESE UNIE - EEX-VERORDENING - 
TENUITVOERLEGGING - RECHTSMIDDEL - PARTIJ - BEGRIP - UITLEGGING

1º en 2° Artikel 43.1 van de Verordening van de Raad (EG) nr. 44/2001 van 22 december  
2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) moet aldus worden uitgelegd dat  
een  schuldeiser  van  een  schuldenaar  geen  rechtsmiddel  kan  instellen  tegen  een  
beslissing op een verzoek om verklaring van uitvoerbaarheid, wanneer hij niet formeel als  
procespartij  is  opgetreden  in  het  geding  waarin  een  andere  schuldeiser  van  die  
schuldenaar om die verklaring vroeg1.  (Artt. 36 en 43.1, E.E.X.-Verordening; Art. 1166, 
B.W.)

5º Artikel 43.1 van de Verordening van de Raad (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000  
betreffende  de  rechterlijke  bevoegdheid,  de  erkenning  en  de  tenuitvoerlegging  van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) moet aldus worden uitgelegd dat  
een  schuldeiser  van  een  schuldenaar  geen  rechtsmiddel  kan  instellen  tegen  een  
beslissing op een verzoek om verklaring van uitvoerbaarheid, wanneer hij niet formeel als  
procespartij  is  opgetreden  in  het  geding  waarin  een  andere  schuldeiser  van  die  
schuldenaar om die verklaring vroeg (1). (1) HvJ (EG), (deze) zaak C-167/08, 23 april  
2009, http://curia.europa.eu/jurisp. (Artt. 36 en 43.1, E.E.X.-Verordening; Art. 1166, B.W.)

(DRAKA NK CABLES LTD. e.a. T. OMNIPOL LTD.)

ARREST

(AR C.06.0409.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 november 2005 gewezen 

door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Het Hof heeft op 10 april 20082 een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van 

Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft die vraag op 23 

april 2009 beantwoord.
De verweerster heeft op 4 juni een nota neergelegd.
De eiseressen hebben op 8 juni 2009 een nota neergelegd.
De partijen zijn opnieuw gehoord op de zitting van 17 september 2009 waarop 

advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten worden door het bestreden vonnis als volgt weergegeven.
De eiseressen zijn samen met de verweerster betrokken bij de evenredige ver-

deling van de gelden toebehorend aan de Central Bank of Iraq (hierna afgekort 
als CBI).

Op deze gelden werd beslag gelegd op 10 december 2001 in handen van de 
Fortis Bank.

De tabel der verdeling van de gelden werd door een vonnis van de Brusselse 
beslagrechter van 14 december 2001 afgesloten. Aangezien de verdeling der gel-

1 HvJ (EG), (deze) zaak C-167/08, 23 april 2009, http://curia.europa.eu/jurisp.
2 AC, 2008, nr 216.
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den onvoldoende was om alle schuldvorderingen te voldoen, werd aan iedere 
schuldeiser een bedrag toegekend pro rata de hoegrootheid van zijn schuldvorde-
ring.

De CBI tekende beroep aan tegen dit vonnis van de beslagrechter.
De titel van één van de schuldeisers, met name van verweerster, bedraagt ruim 

de helft van het totale bedrag van de schuldvorderingen op de CBI. Deze titel be-
treft een arrest uitgesproken door het gerechtshof te Amsterdam op 11 december 
2003.

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel verleende op 29 juni 2004 verlof tot 
tenuitvoerlegging van dit arrest op grond van de artikelen 38 e.v. van de Veror-
dening 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken (hierna afgekort als “EEX-Verordening”).

Een aantal schuldeisers, waaronder de eiseressen, stelde op grond van de zijde-
lingse vordering juncto artikel 43.1 EEX-Verordening verzet in tegen deze exe-
quaturbeschikking teneinde de tenuitvoerlegging van het arrest van het Amster-
damse Gerechtshof te verhinderen.

Op 14 november 2005 verklaarde de zevende kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel deze vordering niet-ontvankelijk.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
-artikel 149 van de Grondwet;
-artikel 43.1 van de Verordening van de Raad EG nr. 44/2001 van 22 december 2000 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verordening);
-artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek;
-de artikelen 17, 18, 1033, 1034 en 1122 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De aangevochten beslissing verwerpt het verzet van de eiseressen op grond van de vol-

gende motieven:
“3. Artikel 43,1°, van de Verordening 44/2001 bepaalt dat elke partij een rechtsmiddel 

kan instellen tegen de beslissing op het verzoek tot een verklaring van uitvoerbaarheid.
Overeenkomstig artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen de schuldeisers alle 

rechten en vorderingen van hun schuldenaar uitoefenen, met uitzondering van die welke 
uitsluitend aan de persoon verbonden zijn.

(De eiseressen) hebben alzo in hun hoedanigheid van schuldeiser in naam en voor reke-
ning van hun schuldenaar, de CBI verzet aangetekend tegen de exequaturbeslissing van 
29 juni 2004.

4. Een Europese verordening heeft een algemene strekking, is verbindend in al haar on-
derdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Zij heeft voorrang op elke nationa-
le rechtsregel.

De voorrang van het gemeenschapsrecht houdt voor de rechterlijke instanties van de 
lidstaten de verplichting in om het nationaal recht zoveel mogelijk in overeenstemming 
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met de eisen van het gemeenschapsrecht uit te leggen en om de nationale bepalingen zo-
veel mogelijk in het licht van de bewoordingen en de doelstellingen van de verordening te 
interpreteren. (LENAERTS, K. VANNUFFEL, P, Europees recht in hoofdlijnen, Maklu, 2003, p. 
596-597 en p. 676).

De exequaturprocedure uit  het  EEX-Verdrag, thans vervangen door de Verordening 
44/2001, houdt een volledige regeling in, die als belangrijkste doelstelling de vereenvou-
diging van de procedures in  de aangezochte staat  heeft.  Hiertoe  is op het gebied van 
rechtsmiddelen een zelfstandig en volledig stelsel gevormd, wat betekent dat niet op nati-
onaal recht mag teruggegrepen worden ter aanvulling van het door het EEX-Verdrag /de 
Verordening geboden rechtsmiddelen.

In de zaak Deutsche Genossenschaftsbank/Brasserie du Pécheur van 2 juli 1985 besliste 
het Hof van Justitie daarom in die zin dat rechtsmiddelen tegen een verklaring van uit-
voerbaarheid enkel kunnen worden ingesteld door de partijen bij het buitenlands vonnis of 
arrest’. Aan ‘derden-belanghebbenden’ komen geen rechtsmiddelen toe tegen de beslis-
sing waarbij het exequatur wordt verleend, zelfs wanneer het nationale recht van de staat 
waar het verlof tot tenuirvoerlegging wordt verleend, aan die derden een rechtsmiddel toe-
kent (zie VAN HOUTTE, H. en PERTEGAS, M, Europese IPR-verdragen, Acco, 1997, p. 184; 
GAUDEMET-TALLON, H, Compétence et exécution des jugements en Europe, L.G.D.J., 2002 
p. 372).

(De eiseressen) menen dat zij, door het instellen van een zijdelingse vordering als partij 
in de zin van artikel 43,1°, van de verordening moeten beschouwd worden, en niet louter 
als derde belanghebbenden.

Partij is degene die in een procedure een vordering in rechte instelt of tegen wie een 
vordering wordt ingesteld, met andere woorden degene die zelf of middels een vertegen-
woordiger deelnam aan de procedure, of die op regelmatige wijze bij de procedure betrok-
ken werd. De derde daarentegen is degene die geen partij was bij de procedure die aanlei-
ding gaf tot de bestreden beslissing. (zie WAGNER, K., in Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtsleer en rechtspraak - Gerechtelijk privaatrecht, deel IV, titel V. Der-
denverzet, nr. 10).

Hoewel artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek aan de schuldeiser de bevoegdheid 
verleent om alle rechten en vorderingen van hun schuldenaar uit te oefenen, kunnen de 
(eiseressen) dus niet als partij beschouwd worden voor wie het rechtsmiddel van het der-
denverzet in de zin van artikel 43,1°, van de Verordening 44/2001 openstaat, aangezien zij 
niet deelgenomen hebben aan de exequaturprocedure en de procedures die hieraan vooraf-
gegaan zijn.

Het feit dat de (eiseressen) optreden in naam en voor rekening van hun schuldenaar, de 
CBI, doet hieraan geen afbreuk: zij blijven een van hun schuldeiser onderscheiden partij, 
in wiens vermogen het provenu van de vordering trouwens eventueel zal terechtkomen.

Ook naar intern recht, en dit geldt slechts ten overvloede, zouden (de eiseressen) via de 
zijdelingse  vordering geen  verzet  kunnen aantekenen  tegen  een rechterlijke  beslissing 
waarin hun schuldenaar betrokken was. Artikel 1122 van het gerechtelijk wetboek sluit 
het rechtsmiddel van derdenverzet immers expliciet uit voor schuldeisers (volgens intern 
recht zouden zij wel hoger beroep kunnen aantekenen), wat haar grondslag vindt in het 
beginsel dat de schuldeisers de fluctuaties in het vermogen van hun schuldenaar moeten 
ondergaan (behoudens bedrog). (WAGNER, K., o. c., nr. 22).

De zijdelingse vordering – het derdenverzet – van (de eiseressen) is onontvankelijk”. 
(bestreden beslissing, pp. 6 - 7)

Grieven
Krachtens artikel 43,1° van de EEX-Verordening kan “elke partij (...) een rechtsmiddel 
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instellen tegen de beslissing op het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid”.
De EEX-Verordening definieert  niet  welke partijen door artikel 43,1° worden gevi-

seerd.
De inleidende zin van artikel 43 EEX-Verordening stelt dat het rechtsmiddel van het 

verzet openstaat voor “elke partij” hetgeen een ruime interpretatie toelaat.
Zo is artikel 43 van de EEX-Verordening breder geformuleerd dan het vroegere artikel 

36 van het EEX-Verdrag van 27 september 1968 en viseert voortaan “elke partij” en niet 
enkel meer “de partijen bij het buitenlands vonnis of arrest”.

Weliswaar dient elke partij nog steeds een “belang” te kunnen aantonen om verzet aan 
te tekenen.

Welk belang in aanmerking vermag te komen is een vraag van nationaal recht; of der-
gelijk belang voldoende is om te ageren op basis van de Europese wetgeving dient in de 
geest van de EEX-Verordening te worden geïnterpreteerd.

Eerste onderdeel
De term “belang” wordt in het Belgische recht ruim gedefinieerd. Zo heeft een schuld-

eiser belang om tussen te komen zodra zijn financiële belangen op de helling dreigen te 
worden gezet. Daarom ook dat de Belgische wetgever, die het opportuun achtte schuldei-
sers niet te laten tussen komen bij wege van het gemeenrechtelijk derdenverzet (artikel 
1122 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) in geschillen waarbij hun schuldenaar betrokken 
is teneinde een inflatie aan tussenkomsten te vermijden, zulks expressis verbis, op grond 
van artikel 1122,3°, van het Gerechtelijk Wetboek, diende uit te sluiten. Zoniet zouden 
schuldeisers gemakkelijk een belang in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechte-
lijk Wetboek kunnen aantonen.

In alle andere hypotheses dan geviseerd door artikel 1122 van het Gerechtelijk Wet-
boek is dergelijk belang in hoofde van de schuldeisers wel voldoende om te ageren op 
grond van artikel 43,1° van de EEX-Verordening dat voortaan deze mogelijkheid open-
stelt aan “elke partij”.

Eerste subonderdeel
Zo hebben, in het raam van een verzet op grond van artikel 1032 van het Gerechtelijk 

Wetboek, de schuldeisers van een schuldenaar wel het door de artikelen 17 en 18 van het 
Gerechtelijk Wetboek vereiste belang om verzet aan te tekenen tegen een beslissing gewe-
zen op grond van een éénzijdig verzoekschrift.

Dit belang is ook voldoende om op te treden op grond van artikel 43,1° van de EEX-
Verordening: immers, de doelstelling van de EEX-Verordening dat, net als het vroegere 
EEX-Verdrag, er een is van vereenvoudiging van de procedures in de aangezochte staat, 
reden waarom een zelfstandig en volledig stelsel van exequatur-procedure in het leven is 
geroepen, vermag echter niet te raken aan de tenuitvoerlegging zelf die onderworpen blijft 
aan het nationale recht van de aangezochte rechter opdat derde belanghebbenden tegen de 
maatregelen van tenuitvoerlegging de rechtsmiddelen kunnen instellen die hun geboden 
worden door het recht van de staat waar de tenuitvoerlegging geschiedt.

Het instellen van een op artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek gesteunde zijdelingse 
vordering in naam van een schuldenaar waartegen een tenuitvoerlegging loopt en die in 
gebreke blijft zijn rechten als partij tegen een exequaturbeslissing te laten gelden, betreft 
een dergelijk rechtsmiddel en maakt derhalve een voldoende belang uit in het licht van de 
Europese wetgeving om op grond van artikel 43,1° een rechtsmiddel in te stellen.

In casu staat het buiten kijf dat CBI partij was bij het buitenlandse arrest waarvan thans 
uitvoering in België wordt gevorderd, met name het arrest gewezen door het gerechtshof 
van Amsterdam en dat de titel die uit dat arrest voortvloeit in het raam van een tenuitvoer-
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legging wordt aangewend ten nadele van de eiseressen.
Door de zijdelingse vordering van de eiseressen gesteund op artikel 1166 van het Bur-

gerlijk Wetboek niet ontvankelijk te verklaren, miskent het bestreden vonnis de draag-
wijdte van artikel 43.1 van de EEX-Verordening en van de artikelen 17 en 18 van het Ge-
rechtelijk Wetboek en schendt het, mitsdien, beide artikelen.

Tweede subonderdeel
Door de eiseressen wordt bovendien betoogd dat zij het niet waren die als partij in het 

raam van het derdenverzet optraden maar de CBI: immers, de essentie van een zijdelingse 
vordering is dat de schuldeisers van een schuldenaar de rechten van deze laatste kunnen 
instellen in zijn naam en in zijn plaats.

De op artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek gesteunde zijdelingse vordering is twee-
slachtig: het is de eis van de schuldenaar, welke de schuldeiser eigenmachtig uitvoert voor 
zover hij daarvoor het vereiste belang heeft.

De eis wordt dus in naam van de schuldenaar ingesteld.
Het resultaat van de zijdelingse vordering komt overigens terecht in het patrimonium 

van de schuldenaar, weliswaar in het belang van de schuldeiser die bijgevolg geen zijde-
lingse vorderingen kan instellen met betrekking tot activa-bestanddelen die gedoemd zijn 
om buiten zijn bereik te blijven zoals onbeslagbare goederen.

Spijts de omstandigheid dat de zijdelingse vordering in rechte door de schuldeiser ge-
schiedt op grond van een eigen procestechnisch recht, is de eigenlijke grondslag dus de 
uitoefening van de rechten van de schuldenaar zodat het deze laatste is die partij is in het 
geding en de schuldeiser niet als derde kan beschouwd worden.

In zoverre de schuldenaar partij was in het raam van de buitenlandse procedure, dient 
de schuldeiser die op grond van de zijdelingse vordering diens rechten uitoefent aldus als 
“partij” in de zin van artikel 43,1°, van de EEX-Verordening te worden beschouwd.

Door de vordering van de eiseressen, nochtans ingesteld op grond van de zijdelingse 
vordering gesteund op artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek, als onontvankelijk te be-
schouwen en aldus te weigeren met de consequenties van de zijdelingse vordering reke-
ning te houden en de eiseressen als belanghebbende partijen te beschouwen, schendt de 
bestreden beslissing artikel 43,1° van de EEX-Verordening en artikel 1166 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
In België sluit artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek het rechtsmiddel van het der-

denverzet, onder meer, uit voor “schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog 
heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen beroepen op een hypotheek, een voorrecht of 
enig ander recht dat buiten hun schuldvordering ligt”.

Artikel 1033 van het Gerechtelijk Wetboek, dat een sui generis derdenverzet organi-
seert ingeval van beslissing gewezen op eenzijdig verzoekschrift dat de rechten van der-
den benadeelt, houdt echter geen equivalent in van artikel 1122 van het Gerechtelijk Wet-
boek dat de ‘gemeenrechtelijke’ derdenverzet procedure organiseert. Zo beperkt artikel 
1034 van het Gerechtelijk Wetboek zich tot een verwijzing naar artikel 1125 van het Ge-
rechtelijk Wetboek dat de rechtsgang of wijze van inleiding van het derdenverzet regelt 
zonder dat het verwijst naar de uitsluitingen vervat in artikel 1122 van het Gerechtelijk 
Wetboek die dus niet van toepassing zijn in het raam van een derdenverzet op grond van 
de artikelen 1033 en 1034 van het Gerechtelijk Wetboek.

Eerste subonderdeel
In casu betreft de bestreden beslissing, voorwerp van het verzet, een beslissing gewezen 

op éénzijdig verzoekschrift, zodat, ware het niet dat de EEX-Verordening op zichzelf staat 
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en losgekoppeld is van de nationale wetgeving, niet de artikelen betreffende het derden-
verzet van toepassing zijn, waaronder artikel 1122, maar de artikelen 1033 en 1034 van 
het Gerechtelijk Wetboek die geen uitsluiting inhouden jegens schuldeisers.

Door op het rechtsmiddel gericht tegen een beslissing gewezen op grond van een vor-
dering op eenzijdig verzoekschrift, artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek van toepas-
sing te verklaren, dat slechts van toepassing is in het raam van het ‘gemeenrechtelijk’ der-
denverzet, past het dit artikel toe op een situatie waarop dit artikel niet van toepassing is, 
en voegt het een voorwaarde toe aan de artikelen 1033 en 1034 van het Gerechtelijk Wet-
boek die wel het derdenverzet organiseren tegen een beslissing gewezen op een vordering 
op éénzijdig verzoekschrift maar die geenszins aan schuldeisers verbod opleggen tegen 
dergelijke beslissing derdenverzet in te stellen, zodat de bestreden beslissing deze artike-
len, mitsdien, schendt.

Tweede subonderdeel
Bovendien, wanneer het bestreden vonnis in de laatste zin van de besproken alinea stelt 

dat de schuldeisers “een van hun schuldeiser onderscheiden partij” zijn, berust dit op een 
onjuiste voorstelling van de zaken en dient in de plaats van het woord “schuldeiser” het 
woord “schuldenaar” gelezen te worden.

Deze vergissing maakt echter de rest van de zin onduidelijk omdat niet kan uitgemaakt 
worden wiens vermogen de rechtbank viseert: dat van de schuldenaar, hetgeen technisch 
juist zou zijn maar dat tegen de stelling van het bestreden vonnis pleit dat zich precies op 
het standpunt plaatst dat de zijdelingse vordering los dient gezien te worden van de schul-
denaar, dan wel dat van de schuldeiser in wiens vermogen het provenu uiteindelijk (ge-
heel of gedeeltelijk) zal terechtkomen maar dat precies de opzet is van de zijdelingse vor-
dering dat in het belang van de schuldeisers in casu door de eiseressen werd uitgeoefend 
op grond van de artikelen 1033 en 1034 van het Gerechtelijk Wetboek.

Ofwel dient het bestreden vonnis geïnterpreteerd te worden als viserende het vermogen 
van de schuldeiser, in casu de eiseressen, in welk geval er schending is van de artikelen 
1033, 1034 en 1122 van het Gerechtelijk Wetboek omdat het bestreden vonnis artikel 
1122 van het Gerechtelijk Wetboek toepast op een situatie waarop het niet van toepassing 
is en het aan de artikelen 1033 en 1034 van het Gerechtelijk Wetboek een voorwaarde 
toevoegt die er niet in vervat ligt en, mitsdien, deze artikelen schendt.

Ofwel dient het bestreden vonnis geïnterpreteerd te worden als viserende het vermogen 
van de schuldenaar in welk geval het de gevolgen van de zijdelingse vordering ten volle 
respecteert in tegenstelling tot diens andere overweging, voorwerp van het eerste onder-
deel, in welk geval het eveneens onwettig is wegens een tegenstrijdigheid van motieven.

In beide uitleggingen is het vonnis behept met een motiveringsgebrek maar kan niet uit-
gemaakt worden op welke motieven de beslissing steunt, zodat het Hof zijn wettigheids-
toezicht terzake niet kan uitoefenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV.BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1.Het Hof heeft bij arrest van 10 april 2008 het tweede onderdeel verworpen.
Eerste onderdeel
2.Bij arrest van 10 april 2008 heeft het Hof het onderdeel reeds gedeeltelijk 

verworpen, met name in zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de vermeende 
beslissing van de feitenrechter dat de eiseressen geen belang vertoonden om ver-
zet aan te tekenen.
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3.De eiseressen oefenen verder kritiek uit op het feit dat hun derdenverzet niet-
ontvankelijk werd verklaard door de feitenrechter daar zij niet als een partij in de 
zin van artikel 43, lid 1, van de Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 de-
cember 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuit-
voerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, hierna afgekort als 
EEX-Verordening, werden beschouwd, terwijl ze de vordering tegen Omnipol 
hadden ingesteld in naam en voor rekening van de CBI in het kader van een zij-
delingse vordering.

4.Het Hof van Justitie van de EG heeft in zijn arrest van 23 april 2009 voor 
recht gezegd dat artikel 43, lid 1, van de EEX-Verordening aldus moet worden 
uitgelegd dat een schuldeiser van een schuldenaar geen rechtsmiddel kan instel-
len tegen een beslissing op een verzoek om verklaring van uitvoerbaarheid, wan-
neer hij niet formeel als procespartij is opgetreden in het geding waarin een an-
dere schuldeiser van die schuldenaar om die verklaring vroeg.

Het Hof van Justitie oordeelde tevens dat het recht dat artikel 1166 van het 
Burgerlijk Wetboek toekent aan de eiseressen, in deze niet relevant is, vermits 
artikel 36 van de EEX-Verordening de rechtsmiddelen uitsluit die derde belang-
hebbenden volgens nationaal recht tegen een beslissing houdende verlof tot ten-
uitvoerlegging kunnen uitoefenen.

5.Het  onderdeel  gaat  uit  van de onjuiste  stelling dat  de schuldeiser  die  op 
grond van de zijdelingse vordering, de rechten van de schuldenaar, die partij was 
in het raam van de buitenlandse procedure, uitoefent als “partij” in de zin van ar-
tikel 43, lid 1, van de EEX-Verordening moet worden beschouwd en derhalve 
een rechtsmiddel kan instellen tegen een beslissing op verzoek om verklaring 
van uitvoerbaarheid.

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

17 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Lefèbvre en Geinger.

Nr. 508

1° KAMER - 17 september 2009

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- AFWEZIGHEID VAN REDENEN - GEVOLG

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - AFWEZIGHEID VAN REDENEN - GEVOLG
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1º en 2° De beslissing zonder enige motivering op een bepaald punt maakt de controle op  
de wettigheid van het bestreden arrest onmogelijk, zodat dit arrest in zoverre dient te  
worden vernietigd1. (Art. 149, Gw. 1994)

(NMBS HOLDING nv T. GALERE nv e.a.)

ARREST

(AR C.08.0219.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 oktober 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle 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. Het beroepen vonnis veroordeelt de eiseres tot betaling aan de nv Inter Sys-

tems op grond van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Op het hoger beroep ingesteld door de verweersters wordt de nv Inter Sys-

tems veroordeeld tot betaling aan deze partijen van een bepaald bedrag en wordt 
het arrest gemeen en tegenstelbaar verklaard aan de eiseres.

De appelbeslissing oordeelt dat "de bedragen die (de eiseres) aan de nv Inter 
Systems heeft betaald niet kan tegenstellen aan" de verweersters, zonder enige 
motivering op dit punt, en maakt aldus de controle op de wettigheid van het ar-
rest onmogelijk.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit oordeelt omtrent de niet tegenstel-

baarheid aan de eerste en tweede verweersters van de bedragen die de eiseres 
heeft betaald aan de nv Inter Systems.

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 Antwerpen.

17 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 

1 Zie Cass., 8 dec. 1952, Pas., en 7 dec. 2001 (voltallige zitting), AR C.99.0442.F, AC, 2001, nr. 681, 
met concl. van P.G. du JARDIN.
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Advocaat: mr. van Ommeslaghe.

Nr. 509

1° KAMER - 17 september 2009

1º RECHTERLIJKE TUCHT - VERVOLGING - ORDEMAATREGEL - VOORAFGAAND VERHOOR - 
CONCLUSIE - ONTVANKELIJKHEID

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
TUCHTZAKEN - VERVOLGING - ORDEMAATREGEL - VOORAFGAAND VERHOOR - CONCLUSIE - 
ONTVANKELIJKHEID

3º RECHTERLIJKE TUCHT - VERVOLGING - ORDEMAATREGEL - BESCHIKKING - HOGER 
BEROEP - DEVOLUTIEVE WERKING - HOF VAN CASSATIE - BEOORDELING

4º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN - RECHTERLIJKE TUCHT - VERVOLGING - 
ORDEMAATREGEL - BESCHIKKING - DEVOLUTIEVE WERKING - HOF VAN CASSATIE - BEOORDELING

5º RECHTERLIJKE TUCHT - VERVOLGING - ORDEMAATREGEL - SCHORSING - REDENEN

1º en 2° Het aan een ordemaatregel  voorafgaand verhoor van een wegens misdaad of  
wanbedrijf  of tuchtrechtelijk vervolgde rechter impliceert het recht om een conclusie te 
nemen; de beschikking, houdende de ordemaatregel, die een conclusie niet ontvankelijk  
verklaart is nietig. (Art. 406, §1, Ger.W.)

3º en 4° Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep tegen de beschikking,  
houdende een ordemaatregel van een wegens misdaad of wanbedrijf of tuchtrechtelijk  
vervolgde  rechter  dient  het  Hof,  nadat  het  deze beschikking  heeft  vernietigd,  zelf  te  
oordelen over de grond van de zaak. (Artt. 406, §1, en 415, §§3 en 13, Ger.W.)

5º Aangezien het nemen van de ordemaatregel van schorsing van een wegens misdaad of  
wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter, voor de duur van de vervolging en tot de  
eindbeslissing is genomen op gespannen voet staat met het vermoeden van onschuld,  
kan  hij  enkel  worden  genomen  wanneer  het  voorwerp  van  het  strafrechterlijk  of  
tuchtrechtelijk onderzoek ernstige feiten betreft en wanneer de goede werking van de 
dienst eraan in de weg staat dat de betrokkene nog verder zijn functie zou uitoefenen; dit  
moet  worden afgewogen aan het  vertrouwen dat  de rechtzoekenden moeten kunnen 
hebben in diegenen die belast zijn met een rechtsprekende functie en die boven iedere 
verdenking horen te staan. (Art. 406, §1, eerste lid, Ger.W.)

(D.)

ARREST

(AR D.09.0016.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het hoger beroep is gericht tegen de op 25 augustus 2009 en 31 augustus 2009 

door de waarnemend eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel geno-
men beschikkingen.

De eiseres heeft op 16 september 2009 een conclusie neergelegd.
Op verzoek van de eiseres vindt de behandeling achter gesloten deuren plaats.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle wordt gehoord in zijn vordering.
De eiseres en haar raadsman worden gehoord.
Er wordt enkel gebruik gemaakt van het Nederlands.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. De eiseres voert aan dat de beschikking van 25 augustus 2009 vervallen is 

en dat de beschikking van 31 augustus 2009 nietig is.
2. De beschikking van 25 augustus 2009 werd niet bekrachtigd door de be-

schikking van 31 augustus 2009 waarin aan de eiseres een nieuwe schorsing van 
een maand werd opgelegd. De beschikking van 25 augustus 2009 is derhalve 
vervallen.

3. Wat de aangevoerde nietigheid van de beschikking van 31 augustus 2009 
betreft, is de grief met betrekking tot het weren van de conclusie gegrond.

Artikel 406, §1, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de betrokkene voor-
af dient te worden gehoord, hetgeen ook het recht impliceert om een conclusie te 
nemen. De beslissing om de conclusie van de eiseres niet ontvankelijk te verkla-
ren om reden dat "het Gerechtelijk Wetboek geen verhaal inricht tegen de be-
schikking die de ordemaatregel in artikel 406, §1, derde lid, bevolen heeft, doch 
enkel een hoger beroep", is niet naar recht verantwoord.

De beschikking van 31 augustus 2009 dient derhalve te worden vernietigd.
4. In gevolge de devolutieve werking van het hoger beroep dient het Hof zelf 

te oordelen over de grond van de zaak.
5. Krachtens artikel 406, §1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de 

betrokkene ingeval hij wordt vervolgd wegens een misdaad of een wanbedrijf of 
tuchtrechtelijk wordt vervolgd, in het belang van de dienst, op grond van een or-
demaatregel uit zijn ambt worden geschorst voor de duur van de vervolging en 
tot de eindbeslissing is genomen.

Aangezien het nemen van een dergelijke maatregel op gespannen voet staat 
met het vermoeden van onschuld, kan hij enkel worden genomen wanneer het 
voorwerp van het strafrechterlijk of tuchtrechtelijk onderzoek ernstige feiten be-
treft en wanneer de goede werking van de dienst eraan in de weg staat dat de be-
trokkene nog verder zijn functie zou uitoefenen. Dit moet worden afgewogen aan 
het vertrouwen dat de rechtzoekenden moeten kunnen hebben in diegenen die 
belast zijn met een rechtsprekende functie en die boven iedere verdenking horen 
te staan.

6. De ten laste van de eiseres gelegde tuchtrechtelijke feiten zijn - ook al zijn 
zij voorshands nog onbewezen - ernstig. Zij zijn bovendien van die aard dat zij 
bij de rechtzoekenden redelijke twijfel kunnen doen ontstaan over een onpartijdi-
ge behandeling van hun zaak.

Hiertoe volstaat reeds de vaststelling, in de context van het hangende tuchton-
derzoek, dat de eiseres bij  vonnis van de vijfde kamer van de rechtbank van 
koophandel te Brussel van 19 juni 2009 de heer (...) als deskundige heeft aange-
wezen terwijl vaststaat dat deze laatste via één van zijn vennootschappen een be-
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langrijke onbetaalde schuldeiser van haar is.
Daarbij komt nog dat de positie van de eiseres vertroebeld is, hetgeen tot ge-

volg heeft dat een verdere uitoefening van haar functie van korpsoverste op dit 
ogenblik problematisch is geworden.

Dictum
Het Hof,
Zitting houdende in hoger beroep;
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935;
Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en in de volgende mate gegrond:
Verklaart de beschikking van 25 augustus 2009 vervallen;
Vernietigt de beschikking van 31 augustus 2009 en opnieuw rechtdoende,
schorst de eiseres bij wege van ordemaatregel als bedoeld in artikel 406, §1, 

van het Gerechtelijk Wetboek voor de duur van een maand met ingang van 31 
augustus 2009.

17 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
A. De Becker, Brussel.

Nr. 510

1° KAMER - 18 september 2009

1º BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTERLIJKE BESLISSING - STILZWIJGENDE BERUSTING 
- BEGRIP - VONNIS - BETEKENING ZONDER VOORBEHOUD

2º LEVENSONDERHOUD - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITEN - VORDERING - BEPERKING IN DE TIJD

1º De stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan alleen worden afgeleid uit  
bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de partij het  
vast en ondubbelzinnig voornemen heeft haar instemming te betuigen met de gewezen  
beslissing; de betekening, zelfs zonder voorbehoud, van een vonnis houdt niet in dat in  
dat vonnis wordt berust1. (Artt. 1044 en 1045, Ger.W.)

2º De rechter die aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen een uitkering  
toekent op grond van art. 301 B.W., kan die maatregel beperken in de tijd, hetgeen de 
vaststelling impliceert dat die echtgenoot, gelet op zijn inkomsten en mogelijkheden, na 
verloop van die bepaalde tijd in staat zal zijn zelf  in  zijn bestaan te voorzien op een  
gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven2. (Art. 301, B.W.)

(L. T. D.)

1 Cass., 26 okt. 1989, AR 8506, AC, 1989-90, nr 126; zie Cass., 20 dec. 2001, AR C.98.0052.N, AC, 
2001, nr 714.
2 Cass., 15 maart 1991, AR 7405, AC, 1990-91, nr 370; art. 301, inz. §1, B.W., na de wijziging ervan 
bij W. 9 juli 1975 en vóór de wijziging ervan bij W. 27 april 2007.
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ARREST (vertaling)

(AR C.08.0333.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 3 april 2007 in hoger beroep 

gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
Artikel 301, inzonderheid §§1 en 3, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 

zoals het van kracht was na de wijziging ervan bij de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
uitkering na echtscheiding en vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 april 2007 betref-
fende de hervorming van de echtscheiding.

Aangevochten beslissingen
Het arrest (lees: vonnis) veroordeelt de verweerder om aan de eiseres gedurende vijf 

jaar een onderhoudsuitkering te betalen van 1.000 euro,  met ingang van 28 december 
2000 op grond van al de redenen ervan die geacht worden hieronder uitdrukkelijk te zijn 
weergegeven, en inzonderheid op de volgende redenen:

"3. Bieden de inkomsten en mogelijkheden van (de eiseres) haar de mogelijkheid een 
gelijkwaardige levensstijl aan te houden?

(...) (De verweerder) wijst er terecht op dat die (beroeps)inkomsten slechts betrekking 
hebben op een halftijdse betrekking en dat (de eiseres) gemakkelijk meer lesuren had kun-
nen krijgen.

Volgens de bewoordingen zelf van de wet en volgens een vaste rechtspraak moet im-
mers rekening worden gehouden met de mogelijkheid van de onderhoudsgerechtigde om 
meer inkomsten te verkrijgen. 

In dit geval was (de eiseres) op het ogenblik van de scheiding pas 43 jaar oud.
Uit de lovende attesten van de scholen waar zij werkt, blijkt dat zij in die scholen mak-

kelijk meer lesuren had kunnen geven, ofwel in andere scholen haar lesrooster had kunnen 
aanvullen.

De omstandigheid dat zij twee jonge kinderen heeft, is niet onverenigbaar met een les-
rooster als leerkracht.

(De eiseres) heeft echter die keuze nooit gemaakt en voert nu haar leeftijd, vijfenvijftig 
jaar, aan om zich te verzetten tegen het voorstel van (de verweerder). Zij had nochtans te 
gelegener tijd het nodige dienen te doen, al was het maar vanaf 2001, dadelijk na de ont-
binding van de huwelijksband.

(...) Gelet op al die gegevens, blijkt dat de levensstijl van (de eiseres) nagenoeg dezelf-
de is gebleven als tijdens het samenleven, net zoals haar inkomsten, waarover zij echter 
wat in het vage blijft.

Een nieuwe aanzienlijke last vloeit voort uit de kostprijs van haar huisvesting (en de 
lasten) die zij voortaan moet dragen en die makkelijk de aangevoerde financiële moeilijk-
heden kunnen verantwoorden die haar noodzaken leningen aan te gaan, (en zulks, te meer 
daar haar werkelijke inkomsten, waaronder beroepsinkomsten, lager zijn dan de potentiële 
inkomsten die in het kader van dit geschil in aanmerking zijn genomen).
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Er  moet  haar  een onderhoudsuitkering  worden toegekend die  haar  de  mogelijkheid 
biedt om aan die nieuwe last het hoofd te bieden; daarbij moet echter wel rekening wor-
den gehouden met het feit:

- dat zij zelf haar inkomstenbronnen moet optimaliseren;
- dat een deel van die last eveneens moet zijn doorgerekend geweest in de onderhouds-

bijdragen die (de verweerder) voor de kinderen betaalt en, volgens de beslissing van de 
jeugdrechter van 24 mei 2006 (lees: 27 oktober 2006), 600 euro per maand en per kind 
bedragen en vroeger waren vastgesteld op 15.000 BEF, ofwel 372 euro per maand en per 
kind;

- dat de periode van samenleven betrekkelijk kort is geweest;
Bijgevolg is haar een maandelijks bedrag van 1.000 euro verschuldigd gedurende vijf 

jaar, met ingang van 28 december 2000".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het bestond vóór de wijziging ervan 

bij de wet van 27 april 2007, luidt als volgt: "de rechtbank kan aan de echtgenoot die de 
echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot, 
een uitkering toekennen die,  rekening houdend met  zijn inkomsten en mogelijkheden, 
hem in staat stellen kan in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven".

De inkomsten en mogelijkheden van de onderhoudsgerechtigde, d.w.z. zijn arbeidsge-
schiktheid, worden door de rechter beoordeeld in functie van zijn beroepskennis, zijn mo-
gelijkheden, zijn leeftijd, zijn gezondheidstoestand, zijn gezinslasten en van de arbeids-
markt.

De inkomsten en mogelijkheden van de onderhoudsgerechtigde moeten worden beoor-
deeld op de dag waarop de echtscheidingsbeslissing definitief is geworden.

In zoverre het bestreden vonnis beslist de financiële mogelijkheden van de eiseres te 
beoordelen, en inzonderheid de mogelijkheid die zij had om haar lesrooster in het onder-
wijs aan te vullen, door rekening te houden met het feit dat zij, op het ogenblik van de 
scheiding, pas drieënveertig jaar oud was, en door te oordelen dat de omstandigheid dat 
zij twee jonge kinderen heeft niet onverenigbaar is met een lesrooster als leerkracht, ter-
wijl de financiële mogelijkheden van de eiseres beoordeeld moesten worden op de datum 
waarop de echtscheidingsbeslissing definitief is geworden, namelijk 28 december 2000, 
dus op een datum waarop de eiseres vijftig jaar oud was en haar kinderen respectievelijk 
zeven en tien jaar, en in zoverre het meer bepaald niet vaststelt dat de leeftijd en de ge-
zinslast van de eiseres op die datum haar de mogelijkheid boden "de keuze" te maken of 
"het nodige" te doen, als bedoeld in het vonnis, schendt het artikel 301 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Tweede onderdeel
Artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het bestond vóór de wijziging ervan 

bij de wet van 27 april 2007, luidt als volgt: "de rechtbank kan aan de echtgenoot die de 
echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot, 
een uitkering toekennen die,  rekening houdend met  zijn inkomsten en mogelijkheden, 
hem in staat stellen kan in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven".

De  inkomsten  en  mogelijkheden  van  de  onderhoudsgerechtigde  na  echtscheiding, 
d.w.z. zijn arbeidsgeschiktheid, worden door de rechter beoordeeld in functie van zijn be-
roepskennis, zijn mogelijkheden, zijn leeftijd, zijn gezondheidstoestand, zijn gezinslasten 
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en van de arbeidsmarkt..
De rechter kan de periode waarbinnen een onderhoudsuitkering wordt toegekend beper-

ken wanneer hij vaststelt dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot, na afloop van die ter-
mijn, gelet op zijn inkomsten en mogelijkheden in zijn levensonderhoud zal kunnen voor-
zien op dezelfde wijze als tijdens het samenleven.

De rechter kan zich meer bepaald baseren op de duur van het huwelijk of van het sa-
menleven van de echtgenoten om de financiële mogelijkheden van de uitkeringsgerechtig-
de echtgenoot te beoordelen, indien hij aantoont dat die duur een weerslag heeft op die 
mogelijkheden, onder meer wegens zijn jonge leeftijd.

In deze zaak stelt het bestreden vonnis eerst impliciet vast dat de eiseres vijftig jaar was 
op het ogenblik van de echtscheiding en neemt het vervolgens de betrekkelijk korte duur 
van het samenleven van de echtgenoten in aanmerking om de onderhoudsuitkering vast te 
stellen op 1.000 euro per maand en om de periode waarbinnen die uitkering verschuldigd 
is, te beperken tot vijf jaar. Het bestreden vonnis beslist aldus impliciet dat de eiseres, na 
afloop van die vijfjarige periode, die loopt van 28 december 2000 tot 28 december 2005, 
dus vóór de uitspraak van het bestreden vonnis, in haar levensonderhoud kon voorzien op 
een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven.

In zoverre het bestreden vonnis beslist de betrekkelijk korte duur van het samenleven 
van de echtgenoten in aanmerking te nemen om de aan de eiseres verschuldigde onder-
houdsuitkering vast te stellen op 1.000 euro per maand en de periode waarbinnen die uit-
kering verschuldigd is te beperken tot vijf jaar, zonder vast te stellen dat de korte duur van 
het samenleven een invloed heeft gehad op de financiële mogelijkheden van de eiseres, 
die vijftig jaar oud was in 2001, het jaar van de echtscheiding, en zesenvijftig jaar oud 
was op de datum van het bestreden vonnis, en zonder aldus de invloed van een jonge leef-
tijd vast te stellen, schendt het artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Betreffende het door de verweerder tegen het cassatieberoep aangevoerde mid-

del van niet-ontvankelijkheid: de eiseres heeft berust in het bestreden vonnis:
Krachtens artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de stil-

zwijgende berusting in een rechterlijke beslissing alleen worden afgeleid uit be-
paalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de par-
tij het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met de beslissing.

De afstand van het recht om cassatieberoep in te stellen moet beperkend wor-
den uitgelegd en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele an-
dere uitlegging vatbaar zijn.

De, zelfs zonder voorbehoud, gedane betekening, van een vonnis heeft niet tot 
gevolg dat in dat vonnis wordt berust.

Blijkens de stukken die gevoegd zijn bij de memorie van wederantwoord van 
de eiseres en meer bepaald haar brief van 14 juni 2007 aan de raadsman van de 
verweerder, waarin zij meldt dat zij van plan is cassatieberoep in te stellen, heeft 
de eiseres niet berust in het vonnis door het vijf dagen nadien te laten betekenen 
met een bevel tot betaling gepaardgaand met een bewarend beslag onder derden 
en door de betaling van de verweerder zonder voorbehoud te hebben ontvangen.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
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Eerste onderdeel
Na te hebben vermeld dat diende te worden nagegaan of de inkomsten en mo-

gelijkheden van de eiseres in december 2000 haar de mogelijkheid boden de le-
vensstijl aan te houden die zij tijdens het samenleven had gekend, stelt het be-
streden vonnis vast dat haar netto-inkomsten in 1999 56.077 frank en in 2003 
1.732,38 euro per maand bedroegen.

Het oordeelt dat "die beroepsinkomsten slechts betrekking hebben op een half-
tijdse betrekking en dat (de eiseres) gemakkelijk meer lesuren had kunnen krij-
gen", dat zij "echter die keuze nooit gemaakt (heeft) en (...) nu haar leeftijd, vijf-
envijftig jaar, aan(voert) om zich te verzetten tegen het voorstel van (de verweer-
der)", dat zij "nochtans te gelegener tijd het nodige (had) dienen te doen, al was 
het maar vanaf 2001, dadelijk na de ontbinding van de huwelijksband".

Het leidt daaruit af dat de eiseres "in staat is per maand nettoberoepsinkomsten 
van ongeveer 2.000 euro te verdienen (ongeveer 1.800 euro in 2000)".

Het bestreden vonnis beoordeelt aldus de inkomsten en mogelijkheden van de 
eiseres op de dag waarop de echtscheidingsbeslissing definitief is geworden, na-
melijk 28 december 2000.

Het onderdeel dat staande houdt dat het vonnis die inkomsten en mogelijkhe-
den beoordeelt op de dag van de scheiding van de partijen, berust op een onjuiste 
lezing van het bestreden vonnis, en mist, bijgevolg, feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
De rechter die, overeenkomstig artikel 301, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-

boek, zoals het hier van toepassing is, aan de echtgenoot die de echtscheiding 
heeft verkregen, een uitkering toekent die hem is staat stelt  in zijn bestaan te 
voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven, moet rekening 
houden met de inkomsten en mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde.

Hij beoordeelt die inkomsten en mogelijkheden op onaantastbare wijze.
Hij kan zich baseren op de duur van het huwelijk of van het samenleven van 

de echtgenoten, ongeacht de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde echtgenoot.
Het bestreden vonnis onderzoekt de levensstijl van de partijen tijdens het sa-

menleven alsook de inkomsten en mogelijkheden van de eiseres. Het oordeelt dat 
de eiseres beroepsinkomsten heeft uit een halftijdse betrekking, alsook aanzien-
lijke onroerende en roerende inkomsten en dat "de levensstijl van (de eiseres) na-
genoeg dezelfde is gebleven als tijdens het samenleven, net zoals haar inkom-
sten". 

Het oordeelt echter dat "een nieuwe aanzienlijke last voortvloeit uit de kost-
prijs van haar huisvesting" en beslist haar een onderhoudsuitkering toe te kennen 
"die haar de mogelijkheid moet bieden om aan die nieuwe last het hoofd te bie-
den" die het vaststelt op 1.000 euro per maand gedurende vijf jaar, met ingang 
van 28 december 2000. 

Om het bedrag en de duur van de onderhoudsuitkering te bepalen, houdt het 
rekening met het feit dat de eiseres "zelf haar inkomstenbronnen moet optimali-
seren", dat een deel van de last van de huisvesting "eveneens moet zijn doorgere-
kend geweest zijn in de onderhoudsbijdragen die (de verweerder) voor de kinde-
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ren betaalt (die volgens de beslissing van de jeugdrechter van 24 mei 2006 (lees: 
27 oktober 2006), 600 euro per maand en per kind bedragen" en "dat de periode 
van samenleven betrekkelijk kort is geweest".

Op die gronden en deze weergegeven in het antwoord op het eerste onderdeel 
oordeelt het dat de eiseres, na afloop van de vijfjarige periode, die ingaat op 28 
december 2000, gelet op haar inkomsten en haar mogelijkheden, in haar levens-
onderhoud kon blijven voorzien op gelijkwaardige wijze als tijdens het samenle-
ven.

Door aldus uitspraak te doen, schendt het vonnis artikel 301, §1, van het Bur-
gerlijk Wetboek niet.

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

18 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever: 
mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: 
mrs. Mahieu en De Bruyn.

Nr. 511

3° KAMER - 21 september 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - ARBEIDSONGEVAL 
OVERHEIDSPERSONEEL - MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN HET GETROFFEN PERSONEELSLID - 
VORDERING VAN DE TEWERKSTELLENDE OVERHEID - OMVANG

2º INDEPLAATSSTELLING - ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDSPERSONEEL - 
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN HET GETROFFEN PERSONEELSLID - VORDERING VAN DE 
TEWERKSTELLENDE OVERHEID - OMVANG

3º VERBINTENIS - VERBINTENIS UIT ONRECHTMATIGE DAAD - CAUSAAL VERBAND - FOUT VAN 
DE WERKNEMER

4º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN HET GETROFFEN PERSONEELSLID - VORDERING VAN DE 
TEWERKSTELLENDE OVERHEID - OMVANG

1º, 2°, 3° en 4° Uit de wettelijke subrogatie in de rechten van het slachtoffer, zoals bepaald  
in artikel 14, §3, tweede en derde lid van de wet van 3 juli 1967, blijkt dat, in de mate de 
arbeidsongeschiktheid van het getroffen personeelslid te wijten is aan zijn eigen schuld,  
de  financiële  last  van  de  doorbetaling  van  de  wedde  voor  rekening  van  de 
tewerkstellende overheid moet blijven. De arbeidsongeschiktheid die te wijten is aan de 
schuld van het getroffen personeelslid zelf, is een risico dat de wetgever definitief ten 
laste van de werkgever heeft willen leggen. Wanneer de arbeidsongeschiktheid van het  
personeelslid veroorzaakt is door de samenlopende fouten van het personeelslid zelf en 
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een  derde,  kan  de  tewerkstellende  overheid  derhalve  slechts  aanspraak  maken  op  
vergoeding van de schade die hij daardoor lijdt tot beloop van het aandeel van de derde 
aansprakelijke in de schade. (Artt. 1382 en 1383, B.W.; Art. 14, §3, eerste en tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel)

(GEMEENTELIJK AUTONOOM HAVENBEDRIJF ANTWERPEN e.a. T. D.)

ARREST

(AR C.08.0245.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 maart 2007 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 29 juni 2009 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schade-

vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en 
voor beroepsziekten in de overheidssector (waarvan het opschrift vóór wijziging bij wet 
van 19 oktober 1998 als volgt luidde: "wet betreffende de schadevergoeding voor arbeids-
ongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector"), zoals van kracht vóór en na wijziging bij wetten van 19 oktober 1998 
en 20 december 1995.

Aangevochten beslissing
In het bestreden vonnis van 2 maart 2007 verklaart de rechtbank van eerste aanleg te 

Turnhout de vordering van de eerste eiser opzichtens de verweerder deels gegrond en ver-
oordeelt de verweerder tot betaling aan de eerste eiser van de som van 8292,12 euro, te 
vermeerderen met de vergoedende intresten aan de intrestvoet van 5 pct. vanaf een gemid-
delde datum 18 november 1994 tot de dag van het vonnis, te vermeerderen met de gerech-
telijke intresten aan de wettelijke intrestvoet van de dag van het vonnis tot de dag der al-
gehele betaling.

De rechtbank van eerste aanleg, die in het tussenvonnis van 13 oktober 2006 reeds had 
beslist dat de verweerder en de heer R. elk voor de helft aansprakelijk zijn voor het litigi-
euze verkeersongeval van 6 september 1994 (aangevochten vonnis, p. 3, derde streepje), 
stoelt deze beslissing op volgende motieven :

"(De eerste eiser) is in de rechten getreden van haar rechtsvoorgangster, de stad Ant-
werpen, werkgever van (de heer) R. , en vordert een vergoeding van 16.584,23 euro, be-
staande uit het doorbetaald loon, inclusief patronale bijdragen, een vergoeding voor nacht- 
en/of zondagprestaties en kledijvergoeding, betaald aan haar werknemer R. in de periode 
van tijdelijke volledige werkonbekwaamheid van 6 september 1994 tot 31 januari 1995.

Deze vordering werd door (de eerste eiser) gesteund op de artikelen 1382 en 1383 van 
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het Burgerlijk Wetboek en beoogt de vergoeding voor de schade die hij heeft geleden uit 
de derving van de arbeidsprestaties van de werknemer in kwestie ingevolge de fout van 
een derde, met name (de verweerder).

Het wordt niet betwist dat R. gedurende voornoemde periode van tijdelijke volledige 
werkonbekwaamheid van 6 september 1994 tot 31 januari  1995 geen arbeidsprestaties 
heeft verricht. Niettemin betaalde de werkgever, evenmin betwist door (de verweerder), 
de wedde aan zijn werknemer uit. De schade die (de eerste eiser) aanvoert bestaat niet uit 
de uitbetaling van de wedde op grond van een wettelijke, reglementaire of conventionele 
bepaling op zich, doch wel uit de derving van de tegenprestatie van de werknemer die 
werd doorbetaald, waardoor het oorzakelijk verband met de fout van (de verweerder) niet 
doorbroken is.

(De eerste eiser) heeft zodoende wel degelijk schade geleden ingevolge de fout van (de 
verweerder) die los staat van de uitvoering van wettelijke, reglementaire of conventionele 
verplichting.

Artikel 14, §3, tweede en derde lid, van de wet betreffende de preventie van of de scha-
devergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en 
voor beroepsziekten in de overheidssector van 3 juli 1967, stelt overigens dat de rechts-
personen of instellingen (vernoemd in artikel 1 van de wet) die de last van de bezoldiging 
dragen, van rechtswege in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen (treden) die het 
slachtoffer overeenkomstig §1 mocht kunnen doen gelden tegen de persoon die verant-
woordelijk is voor het arbeidsongeval of de beroepsziekte tot het bedrag van de bezoldi-
ging uitgekeerd gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Hieruit volgt dat de betaling door (de eerste eiser), inclusief patronale bijdragen en an-
dere vergoedingen deel uitmakende van de wedde, niet finaal voor rekening van (de eerste 
eiser) diende te blijven.

De schade wordt naar billijkheid begroot ten bedrage van alle uitgaven die (de eerste ei-
ser) heeft verricht zonder arbeidsprestaties te ontvangen, met name de tijdens de periode 
van tijdelijke volledige werkonbekwaamheid door (de eerste eiser) uitgekeerde brutover-
goedingen, inclusief de patronale bijdragen en de overig(e) gevorderde vergoedingen.

De werkgever kan evenwel maar verhaal nemen op de derde aansprakelijke op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek tot beloop van het bedrag overeenstemmend 
met het aandeel van (de) derde in de totale schade (...). Gelet op de gedeelde aansprake-
lijkheid bij helften, is de vordering van (de eerste eiser) ten belope van de helft gegrond, 
derhalve 16.584,23 euro: 2 = 8.292,12 euro, te vermeerderen met de vergoedende intres-
ten aan een intrestvoet van 5 pct. vanaf een gemiddelde datum 18.11.1994" (vonnis, pp. 9-
10, nr. 4.1.2).

Grieven
1. Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, verplichten 

elke daad, nalatigheid of voorzichtigheid van de mens, waardoor aan een ander schade 
wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Indien een ongeval wordt veroorzaakt door de samenlopende fouten van twee personen, 
kan de derde schadelijder die zelf geen fout heeft begaan, op grond van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek vanwege elk van de aansprakelijken aanspraak ma-
ken op volledige vergoeding van zijn schade.

De overheid die ingevolge de fout van een derde krachtens de op haar rustende contrac-
tuele, wettelijke of reglementaire verplichting de wedde en de op die wedde rustende bij-
dragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schade-
vergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt. Het bestaan van een contractuele, wette-
lijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van de artikelen 1382 
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en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij blijkens de inhoud of de strekking 
van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie defini-
tief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft of deze inge-
volge de wet of het reglement moet verrichten.

2. De rechtbank van eerste aanleg te Turnhout stelt in het bestreden vonnis vast dat
- de eerste eiser op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 

aanspraak maakt op vergoeding voor de schade die hij geleden heeft uit de derving van ar-
beidsprestaties van zijn werknemer tengevolge van een fout van verweerder,

- uit artikel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967 volgt dat de betaling door de eerste eiser 
van de wedde van zijn werknemer, inclusief patronale bijdragen en andere vergoedingen 
deel uitmakende van de wedde, niet finaal voor rekening van de eerste eiser moet blijven,

- de door eerste eiser geleden schade aldus bestaat in de tijdens de periode van tijdelijke 
volledige arbeidsongeschiktheid uitgekeerde brutovergoedingen, inclusief patronale bij-
dragen en de overige gevorderde vergoedingen.

Niettemin veroordeelt de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout de verweerder slechts 
tot betaling van de helft van het door de eerste eiser gevorderde bedrag om reden dat de 
aansprakelijkheid bij helften werd verdeeld tussen de verweerder en de heer R. .

Nu de rechtbank, enerzijds, geen fout in hoofde van eerste eiser weerhoudt en evenmin 
beslist dat de eerste eiser burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de door haar werknemer 
R. begane fout en, anderzijds, vaststelt dat uit de toepasselijke wettelijke bepaling - artikel 
14, §3, van de wet van 3 juli 1967 - volgt dat de betaling van de wedde door de eerste ei-
ser, inclusief patronale bijdragen en overige vergoedingen, niet finaal voor zijn rekening 
moet blijven, is de beslissing waarbij de verweerder, derde aansprakelijke, slechts veroor-
deeld wordt tot betaling van de helft van de door de eerste eiser, ingevolge doorbetaling 
van de wedde van de heer R. , geleden schade, niet naar recht verantwoord (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van arti-
kel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoe-
ding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor be-
roepsziekten in de overheidssector (waarvan het opschrift vóór wijziging bij wet van 19 
oktober 1998 als volgt luidde: "wet betreffende de schadevergoeding voor arbeidsonge-
vallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector"), zoals van kracht vóór en na wijziging bij wetten van 19 oktober 1998 
en 20 december 1995).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, is degene 

die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade inte-
graal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de 
toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich 
beklaagt, niet was gesteld.

2. De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rus-
tende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op die wedde 
rustende bijdragen moet  doorbetalen zonder arbeidsprestaties te  ontvangen, is 
gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt.

3. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting 
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sluit niet uit dat schade, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de 
overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie defi-
nitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of 
die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten.

4. Het vonnis oordeelt dat:
- de schade van de eiser niet bestaat in de uitbetaling van de wedde op grond 

van een wettelijke, reglementaire of conventionele bepaling op zich, maar uit de 
derving van de tegenprestatie van het personeelslid aan wie de wedde werd door-
betaald, zodat het oorzakelijk verband met de fout van de verweerder niet werd 
doorbroken;

- deze schade naar billijkheid wordt begroot op het bedrag van alle uitgaven 
die de eiser heeft verricht zonder arbeidsprestaties te ontvangen, namelijk de tij-
dens de periode van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid door de eiser uit-
gekeerde brutovergoedingen, inclusief de patronale bijdragen en de overige ge-
vorderde vergoedingen.

Het oordeelt tevens dat uit de subrogatie bepaald in artikel 14, §3, tweede en 
derde lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schade-
vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, blijkt dat de betaling door de 
eiser van de wedde, inclusief patronale bijdragen en andere vergoedingen deel 
uitmakende van de wedde, in beginsel  niet  finaal voor rekening van de eiser 
moet blijven.

5.  Uit  de voormelde wettelijke subrogatie in de rechten van het  slachtoffer 
blijkt evenwel ook dat, in de mate dat de arbeidsongeschiktheid van het getroffen 
personeelslid te wijten is aan zijn eigen schuld, de financiële last van de doorbe-
taling van de wedde voor rekening van de tewerkstellende overheid moet blijven. 
De arbeidsongeschiktheid die te wijten is aan de schuld van het getroffen perso-
neelslid zelf, is een risico dat de wetgever definitief ten laste van de werkgever 
heeft willen leggen.

Wanneer de arbeidsongeschiktheid van het personeelslid veroorzaakt is door 
de samenlopende fouten van het personeelslid zelf en van een derde, kan de te-
werkstellende overheid derhalve slechts aanspraak maken op vergoeding van de 
schade die hij daardoor lijdt tot beloop van het aandeel van de derde aansprake-
lijke in de schade.

6. De beslissing van het bestreden vonnis waarbij de verweerder, derde aan-
sprakelijke, veroordeeld wordt tot betaling van de helft van de door de eiser be-
taalde bedragen omdat de aansprakelijkheid voor het ongeval tussen de verweer-
der en het arbeidsongeschikte personeelslid R. tussen beiden dient te worden ver-
deeld, elk voor de helft, is bijgevolg naar recht verantwoord.

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

21 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter  –  Gelijkluidende  conclusie  mevr.  Mortier,  advocaat-generaal  –  Advocaten: mrs. 
Geinger en Maes.

Nr. 512

3° KAMER - 21 september 2009

1º PENSIOEN — WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN VOOR MIJNWERKERS - STOPZETTING 
VAN DE ACTIVITEIT WEGENS STILLEGGING VAN DE OPDELVING - WIJZE VAN BEREKENING - DATUM 
VAN VASTSTELLING

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - MIJNWERKER - PENSIOEN - BEREKENING VAN DE GEWOONLIJKE 
EN HOOFDZAKELIJKE TEWERKSTELLING - TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALING

1º Uit het geheel van de bepalingen van artikel 2, §1, §2, eerste lid, 1° en 2°, en tweede lid  
van het koninklijk besluit van 23 december 1996; artikel 35, §1, A, eerste en tweede lid 
en 35, §3, eerste lid, van het Algemeen Reglement Werknemerspensioenen, en uit de  
aard van de regeling volgt dat de omstandigheid of het pensioen van de werknemer die  
als mijnwerker was tewerkgesteld en dit werk heeft stopgezet wegens het stilleggen van  
de  opdelving,  al  dan  niet  berekend  wordt  volgens  de  bijzondere  regels  voor  de  
mijnwerkers, bedoeld bij de artikelen 9 en 9bis van het koninklijk besluit nr. 50 en bij de  
artikelen  2  en  5  van  het  koninklijk  besluit  van  23 december  1996,  onherroepelijk  is  
vastgesteld uiterlijk 3 maanden nadat hij het voornoemde werk heeft stopgezet. (Artt. 2, 
§§1 en 2, eerste lid, 1° en 2°, en tweede lid, K.B. 23 dec. 1996 tot uitvoering van de 
artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli  1996 tot  modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen; Art. 35, §1, 
A, eerste en tweede lid, K.B. 21 dec. 1967; Art. 35, §3, eerste lid, K.B. 21 dec. 1967)

2º Om te bepalen of de werknemer die zijn tewerkstelling als mijnwerker heeft stopgezet  
ingevolge de sluiting van de Kempense steenkoolmijnen die in de periode van 1987 tot  
1989  werd  afgewikkeld,  bij  de  stopzetting  ten  minste  tien  jaar  gewoonlijke  en  
hoofdzakelijke tewerkstelling in de steenkoolmijnen bewijst zoals bedoeld bij artikel 35,  
§1, A, tweede lid, 2°, van het Algemeen Reglement Werknemerspensioenen, kan er geen 
toepassing  gemaakt  worden  van  artikel  29,  §1,  3°,  van  het  Algemeen  Reglement  
Werknemerspensioenen, zoals gewijzigd bij artikel 50 van het koninklijk besluit van 10  
juni 2001, ook al zou het pensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op  
1 januari 2005 ingaan. Of de bedoelde werknemer bij de stopzetting ten minste tien jaar 
gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling bewijst, moet integendeel worden bepaald 
met  toepassing  van artikel  29 van het  Algemeen Reglement  Werknemerspensioenen 
zoals van kracht vóór zijn wijziging bij artikel 50 van voormeld koninklijk besluit. (Artt. 29 
en 35, §1, A, tweede lid, 2°, K.B. 21 dec. 1967)

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. B.)

ARREST

(AR S.08.0005.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 oktober 2007 gewezen 
door het arbeidshof te Antwerpen.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot 

uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot moderni-
sering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wet-
telijke pensioenstelsels, gaat het rustpensioen in op de eerste dag van de maand 
volgend op deze tijdens welke de belanghebbende het aanvraagt en ten vroegste 
op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin hij de pensioenleeftijd 
van 65 jaar bereikt.

Artikel 2, §2, eerste lid, 1°, van dit koninklijk besluit bepaalt dat, in afwijking 
van §1, de pensioenleeftijd wordt vastgesteld op 55 of 60 jaar naargelang het een 
rustpensioen betreft om reden van een tewerkstelling respectievelijk als onder-
gronds of bovengronds mijnwerker.

Artikel 2, §2, eerste lid, 2°, van dit koninklijk besluit bepaalt dat, in afwijking 
van §1, de pensioenleeftijd wordt bereikt wanneer de belanghebbende doet blij-
ken van een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als mijnwerker in de 
ondergrond of steengroeven met ondergrondse winning gedurende 25 jaren.

Krachtens artikel 2, §2, tweede lid, van dit koninklijk besluit, gaat het rustpen-
sioen in de in het eerste lid bepaalde gevallen in op de eerste dag van de maand 
volgend op deze tijdens dewelke de belanghebbende het aanvraagt en ten vroeg-
ste op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin hij, naargelang het 
geval, één van de in het eerste lid vermelde leeftijden bereikt.

2. Krachtens artikel 35, §1, A, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 de-
cember 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen  voor  werknemers,  hierna  Algemeen  Reglement  Werkne-
merspensioenen genoemd, worden de perioden van onvrijwillige werkloosheid 
met arbeidsperioden gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen overeen-
komstig de bijzondere regels voor mijnwerkers,  bedoeld bij  de artikelen 9 en 
9bis van het koninklijk besluit nr. 50 en bij de artikelen 2 en 3 van de wet van 20 
juli 1990 en bij de artikelen 2 en 5 van het koninklijk besluit van 23 december 
1996, op voorwaarde dat de mijnwerker de bij de reglementering inzake onvrij-
willige werkloosheid bepaalde uitkeringen geniet.

Artikel 35, §1, A, tweede lid, van het Algemeen Reglement Werknemers-pen-
sioenen bepaalt dat de perioden van activiteit als werknemer worden geacht te 
beantwoorden aan de bepalingen van deze littera indien de mijnwerker opgehou-
den heeft aangesloten te zijn bij het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers 
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wegens het stilleggen van de opdelving in de in artikel 3, eerste lid, 3°, bedoelde 
onderneming die hem tewerkstelde en voor zover:

1° hij het werk in voornoemde ondernemingen heeft stopgezet of zijn aanslui-
ting bij het Nationaal Pensioenfonds heeft opgehouden na 1 juli 1957 indien het 
gaat om een in een steenkoolmijn tewerkgestelde mijnwerker (...);

2° hij bij de stopzetting ten minste tien jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke te-
werkstelling in voornoemde ondernemingen bewijst;

3° de toestand bedoeld bij 1° aan de Rijksdienst voor pensioenen ter kennis ge-
bracht werd binnen de drie maanden nadat hij zich voorgedaan heeft.

Artikel 35, §3, eerste lid, van het Algemeen Reglement Werknemerspensioe-
nen, zoals ingevoegd bij koninklijk besluit van 11 september 1989, bepaalt dat 
voor de berekening volgens de bijzondere regels bedoeld in §1, eerste lid, van 
het pensioen van de werknemer die onder toepassing valt van het koninklijk be-
sluit van 20 juli 1989, waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 1989, gesloten in de Nationale Gemengde 
Mijncommissie betreffende de begeleidingsmaatregelen voor de steenkolen-on-
derneming  van  het  Kempische  bekken,  de  periode  gelegen  tussen  de  datum 
waarop hij het werk in die onderneming heeft stopgezet en 31 december 1996 
met arbeidsperioden in voornoemde onderneming wordt gelijkgesteld, voor zo-
ver bij de Rijksdienst voor pensioenen de werkgevers- en werknemersbijdragen 
worden betaald die verschuldigd zouden zijn indien hij als mijnwerker was blij-
ven voort-werken.

Uit het geheel van de voormelde bepalingen en de aard van de regeling volgt 
dat de omstandigheid of het pensioen van de werknemer die als mijnwerker was 
tewerkgesteld en dit werk heeft stopgezet wegens het stilleggen van de opdel-
ving, al dan niet berekend wordt volgens de bijzondere regels voor de mijnwer-
kers, bedoeld bij de artikelen 9 en 9bis van het koninklijk besluit nr. 50 en bij de 
artikelen 2 en 5 van het koninklijk besluit van 23 december 1996, onherroepelijk 
is vastgesteld uiterlijk 3 maanden nadat hij het voornoemde werk heeft stopge-
zet.

3. Krachtens artikel 29, eerste lid, van het Algemeen Reglement Werknemers-
pensioenen,  zoals  van  toepassing  op  de  pensioenen  ingegaan  vóór  1  januari 
2005, wordt voor de toepassing van het koninklijk besluit nr. 50 als gewoonlijk 
en hoofdzakelijk aangezien, elke tewerkstelling in hoedanigheid van werknemer 
die zich normaal over 185 dagen van minstens 4 uur per kalenderjaar uitstrekt, of 
elke tewerkstelling in dezelfde hoedanigheid die minstens 1480 uur per kalender-
jaar omvat.

Artikel 3ter, eerste lid, 6°, van de Pensioenwet Werknemers, ingevoegd bij ar-
tikel 27 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot het in overeenstemming 
brengen van de sociale zekerheid met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot 
eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten 
behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van toepassing op de pensioe-
nen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2005 in-
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gaan, bepaalt dat  onder "gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling" wordt 
verstaan: de tewerkstelling als werknemer die per kalenderjaar overeenkomt met 
minstens één derde van de prestaties van de maatpersoon. De Koning bepaalt 
voor de toepassing van deze bepaling, wat hieronder moet worden verstaan: a) 
voor de jaren van tewerkstelling gelegen vóór 1992, b) voor de speciale catego-
rieën van personen die onderworpen zijn aan de toepassing van dit besluit.

Artikel 29, §1, 3°, van het Algemeen Reglement Werknemerspensioenen, zo-
als gewijzigd bij artikel 50 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot het in 
overeenstemming brengen van sommige koninklijke besluiten inzake sociale ze-
kerheid met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring 
van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale 
zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot moder-
nisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, en van toepassing op de pensioenen die daadwerke-
lijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2005 ingaan, bepaalt: "Met 
toepassing van artikel 3ter, eerste lid, 6°, van het koninklijk besluit nr. 50, wordt 
onder 'gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling' verstaan: (...) voor de jaren 
gelegen tussen 31 december 1977 en 1 januari 1992, (...), de tewerkstelling als 
werknemer die zich over ten minste 104 dagen per kalenderjaar uitstrekt (...)".

4. Krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, beschikt de wet alleen over 
het toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht.

Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op toestanden die na 
haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de 
onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren 
onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet 
aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

5. Uit wat voorafgaat volgt dat om te bepalen of de werknemer die zijn tewerk-
stelling als mijnwerker heeft stopgezet ingevolge de sluiting van de Kempense 
steenkoolmijnen die in de periode van 1987 tot 1989 werd afgewikkeld, bij de 
stopzetting ten minste tien jaar gewoonlijke en hoofdzakelijk tewerkstelling in de 
steenkoolmijnen bewijst zoals bedoeld bij artikel 35, §1, A, tweede lid, 2°, van 
het Algemeen Reglement Werknemerspensioenen, er geen toepassing kan wor-
den gemaakt van artikel 29, §1, 3°, van het Algemeen Reglement Werknemers-
pensioenen, zoals gewijzigd bij artikel 50 van het voormelde koninklijk besluit 
van 10 juni 2001, ook al zou het pensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal 
ten vroegste op 1 januari 2005 ingaan. Of de bedoelde werknemer bij de stopzet-
ting  ten  minste  tien  jaar  gewoonlijke  en  hoofdzakelijke  tewerkstelling  in  de 
steenkoolmijnen bewijst, moet integendeel worden bepaald met toepassing van 
artikel 29 van het Algemeen Reglement Werknemerspensioenen zoals van kracht 
vóór zijn wijziging bij artikel 50 van het voormelde koninklijk besluit van 10 
juni 2001.

6. Het arrest stelt vast dat:
- de verweerder in de mijn was tewerkgesteld van 1 augustus 1978 tot en met 

21 juni 1987, datum waarop aan de arbeidsovereenkomst een einde kwam inge-
volge de sluiting van de mijn, waarna hij tot 1993 gelijkgestelde dagen kan in-
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roepen en van 1993 tot 2002 arbeidsprestaties leverde;
- gelet op de op de individuele rekening genoteerde gegevens, de verweerder 

enkel het bewijs kan leveren van een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstel-
ling als ondergronds mijnwerker gedurende 25 jaren indien hij aanspraak kan 
maken op de toepassing van artikel 35, §1, A, tweede lid, van het Algemeen Re-
glement Werknemerspensioenen;

- de verweerder enkel in de jaren 1979 tot en met 1986, dit zijn 8 jaren, ten 
minste 185 dagen tewerkstelling per kalenderjaar bewijst als ondergronds mijn-
werker.

Het arrest oordeelt  dat  de verweerder  aan 10 jaar  tewerkstelling als onder-
gronds mijnwerker komt zodat, rekening gehouden met de jaren die hij als arbei-
der heeft gewerkt en de gelijkgestelde jaren na zijn activiteit als mijnwerker, die 
mogen meegeteld worden, hij een beroepsloopbaan heeft van 25 jaar "mijnwer-
ker" en aldus vanaf 1 januari 2005 aanspraak kan maken op een rustpensioen, op 
grond dat:

- het recht op het rustpensioen werknemers dient vastgesteld te worden reke-
ning houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden op de in-
gangsdatum van het rustpensioen, in dezen dus 1 januari 2005;

- volgens artikel 29 van het Algemeen Reglement Werknemerspensioen, zoals 
gewijzigd bij artikel 50 van koninklijk besluit van 10 juni 2001 met inwerking-
treding op 1 januari 2005, een "gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling" 
slechts een tewerkstelling vereist die zich in de bedoelde jaren uitstrekt over ten 
minste 104 dagen per kalenderjaar;

- uit het administratief dossier blijkt dat de verweerder voor de kalenderjaren 
1978 tot en met 1987 telkens meer dan 104 dagen tewerkstelling aantoont.

Door aldus met toepassing van artikel 29, §1, 3°, van het Algemeen Reglement 
Werknemerspensioenen, zoals gewijzigd bij artikel 50 van het voormelde ko-
ninklijk besluit van 10 juni 2001, te oordelen dat de verweerder bij de stopzetting 
van zijn tewerkstelling als mijnwerker ingevolge het stilleggen van de opdelving, 
ten minste tien jaar gewoonlijke en hoofdzakelijk tewerkstelling in de steenkool-
mijnen bewijst, zoals bedoeld bij artikel 35, §1, A, tweede lid, 2°, van het Alge-
meen Reglement Werknemerspensioenen, schendt het arrest deze laatste wettelij-
ke bepaling en verantwoordt het niet wettig zijn beslissing dat de verweerder 
vanaf 1 januari 2005 aanspraak kan maken op een rustpensioen.

Het middel is gegrond. 
Kosten
7.  Overeenkomstig  artikel  1017,  tweede lid,  van het  Gerechtelijk  Wetboek 

dient de eiser te worden veroordeeld in de kosten.
Dictum 
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-
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deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

21 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Mahieu.

Nr. 513

3° KAMER - 21 september 2009

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
SCHENDING VAN DE TAALWET GERECHTSZAKEN - AMBTSHALVE OPGEWORPEN NIETIGHEID - 
RECHTEN VAN VERDEDIGING - HEROPENING VAN HET DEBAT

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - SCHENDING VAN DE 
TAALWET GERECHTSZAKEN - AMBTSHALVE OPGEWORPEN NIETIGHEID - RECHTEN VAN VERDEDIGING 
- HEROPENING VAN HET DEBAT

1º en 2° De appelrechters die het hoger beroep van eiser ongegrond verklaren nadat zij de  
appelconclusie van de eiser nietig verklaren op grond van een schending van de Taalwet  
Gerechtszaken, zonder het debat op dat punt te heropenen, miskennen het recht van  
verdediging van de partijen. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; 
Art. 774, tweede lid, Ger.W.)

(K. T. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TE HASSELT)

ARREST

(AR S.08.0123.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 juni 2008 gewezen door 

het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De appelrechters oordelen dat de appelconclusie van de eiser nietig dient 

verklaard op grond van schending van artikel 24 van de Taalwet Gerechtszaken.
2. Het blijkt niet dat partijen hebben aangevoerd dat de appelconclusie van de 
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eiser nietig diende verklaard op grond van de Taalwet Gerechtszaken, noch zich 
op dit punt hebben verweerd.

De appelrechters die het hoger beroep van de eiser ongegrond verklaren nadat 
zij de appelconclusie van de eiser nietig verklaren op grond van een nietigheid 
van de Taalwet Gerechtszaken, zonder het debat op dat punt te heropenen, mis-
kennen het recht van verdediging van de partijen.

Kosten
3.  Overeenkomstig  artikel  1017,  tweede lid,  van het  Gerechtelijk  Wetboek 

dient de verweerder te worden veroordeeld in de kosten.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

21 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 514

3° KAMER - 21 september 2009

VERBINTENIS - VERBINTENIS UIT ONRECHTMATIGE DAAD - FOUT - SCHADE - BESTAAN VAN 
OORZAKELIJK VERBAND - VOORWAARDE

De schade staat slechts in oorzakelijk verband tot een fout indien deze schade zonder de  
fout niet zou zijn ontstaan, zodat de appelrechters die eiseres veroordelen tot vergoeding  
van schade wegens het betalen van bijdragen die de verweerder ook zonder de fout van 
de  eiseres  aan  de  R.S.Z.  verschuldigd  was,  het  wettelijk  begrip  van  het  oorzakelijk  
verband miskennen. (Wettelijk begrip oorzakelijk verband)

(ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT vzw T. A.)

ARREST

(AR S.09.0014.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 maart 2008 gewezen door 

het arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Tweede onderdeel, derde subonderdeel
3. De schade staat slechts in oorzakelijk verband tot een fout indien deze scha-

de zonder de fout niet zou zijn ontstaan.
4. De appelrechters stellen vast dat de eiseres als sociaal secretariaat van de 

verweerder, deze laatste op foutieve wijze adviseerde om een vermindering van 
werkgeversbijdrage toe te passen terwijl deze vermindering niet van toepassing 
was en beslissen dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ten laste van de ver-
weerder aanspraak kan maken op de verschuldigde bijdragen en verhogingen. Zij 
veroordelen vervolgens de eiseres om de verweerder te vrijwaren "tegen alle ver-
oordelingen die hij oploopt, zowel qua hoofdsom bijdragen en bijdragenopslagen 
als qua interesten en kosten".

5. Door de eiseres aldus te veroordelen tot de vergoeding van schade wegens 
de betaling van bijdragen die de verweerder ook zonder de fout van de eiseres 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigd was, miskennen de ap-
pelrechters het wettelijk begrip van het oorzakelijk verband.

Het subonderdeel is gegrond.
(...)
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

tot vrijwaring van de verweerder tegen de eiseres met betrekking tot de sociale 
zekerheidsbijdragen 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 over aan de feitenrech-
ter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.

21 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 515

2° KAMER - 22 september 2009
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HERZIENING — VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES - VERZOEK TOT 
HERZIENING - VORMVOORSCHRIFTEN - ADVIEZEN VAN DRIE ADVOCATEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
OF DIE TIEN JAAR INGESCHREVEN ZIJN OP DE TABEL - MET REDENEN OMKLEED GUNSTIG ADVIES DAT 
DOOR DE DRIE ADVOCATEN GEZAMENLIJK WORDT ONDERTEKEND - ONTVANKELIJKHEID

Artikel 443, tweede lid, 1°, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de aanvraag tot  
herziening  niet-ontvankelijk  is  indien  de  aanvrager  bij  zijn  verzoekschrift  geen  met  
redenen omkleed gunstig advies voegt van drie advocaten bij het Hof van Cassatie of  
van drie advocaten bij het hof van beroep, die tien jaar ingeschreven zijn op de tabel,  
vereist  niet  dat  de  voormelde  advocaten  elk  afzonderlijk  een  met  redenen  omkleed 
gunstig advies dienen uit te brengen, maar enkel dat deze advocaten, na de middelen  
van  het  verzoekschrift  op  objectieve  wijze  te  hebben  beoordeeld,  een  met  redenen 
omkleed  gunstig  advies  verlenen;  het  feit  dat  dit  advies  door  de  drie  advocaten 
gezamenlijk wordt ondertekend doet aan de regelmatigheid ervan geen afbreuk1.

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

ARREST

(AR P.09.0800.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vraagt de aanvrager, overeen-

komstig de artikelen 443, 3°, en 444 Wetboek van Strafvordering, de herziening 
van de tegen hem uitgesproken veroordeling door het arrest van het hof van be-
roep te Gent, correctionele kamer, van 28 februari 2002, dat in kracht van ge-
wijsde is gegaan.

De aanvrager heeft bij zijn verzoekschrift een met redenen omkleed gunstig 
advies  gevoegd,  ondertekend door mr.  Fernand Moeykens en "voor akkoord" 
door mr. Filip Mourisse en mr. Antoon Luca.

A. C. heeft een verzoekschrift tot tussenkomst neergelegd ter griffie van het 
Hof. 

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de aanvraag 
1. A. C. voert aan dat de aanvraag niet ontvankelijk is omdat niet is voldaan 

aan de voorwaarden van artikel 443, tweede lid, 1°, Wetboek van Strafvordering: 
de aanvrager heeft bij zijn verzoekschrift geen met redenen omkleed gunstig ad-
vies gevoegd van drie advocaten bij het Hof of van drie advocaten bij het hof van 
beroep, die tien jaar ingeschreven zijn op de tabel; bovendien blijkt uit de hand-
geschreven vermeldingen op het stuk, getiteld "adviesherzieningsprocedure art. 

1 Contra: Cass., 17 maart 1992, AR 6057, AC, 1991-92, nr 380, met concl. van adv.-gen. du JARDIN. 
De feitelijke gegevens van de zaak waartoe dit arrest aanleiding gaf waren evenwel verschillend van 
deze die aan de basis liggen van het thans geannoteerde arrest, aangezien het advies dat leidde tot het 
arrest  van  17  maart  1992  beperkt  was  tot  een  loutere  parafrasering  van  het  verzoekschrift  tot 
herziening,  met  de  bevestiging  dat  de  drie  advocaten  gunstig  adviseerden  op  grond  van  de 
overwegingen van dat verzoekschrift en ondertekend "voor gunstig gevolg".
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443 Sv.", niet dat de ondertekenaars de hoedanigheid van advocaat hebben.
2. Artikel 443, tweede lid, 1 °, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de aan-

vraag tot herziening niet-ontvankelijk is indien de aanvrager bij zijn verzoek-
schrift geen met redenen omkleed gunstig advies voegt van drie advocaten bij 
het Hof van Cassatie of van drie advocaten bij het hof van beroep, die tien jaar 
ingeschreven zijn op de tabel.

Deze bepaling vereist niet dat de voormelde advocaten elk afzonderlijk een 
met redenen omkleed gunstig advies dienen uit te brengen. Zij vereist enkel dat 
deze advocaten, na de middelen van het verzoekschrift op objectieve wijze te 
hebben beoordeeld, een met redenen omkleed gunstig advies verlenen. Het feit 
dat dit advies door de drie advocaten gezamenlijk wordt ondertekend, doet aan 
de regelmatigheid ervan geen afbreuk. 

3. De aanvrager heeft op 20 mei 2009 een verzoekschrift tot herziening, gete-
kend door een advocaat bij het Hof, ingediend ter griffie van het Hof.

Bij dit verzoekschrift werd onder meer een stuk, getiteld "advies herzienings-
procedure art. 443 Sv.", gevoegd. Dit stuk waarin de middelen van het verzoek-
schrift worden besproken en beoordeeld, werd ondertekend door Fernand Moey-
kens en "voor akkoord" door mr. Filip Mourisse en mr. Antoon Luca. Tevens 
werd een attest neergelegd waaruit blijkt dat Fernand Moeykens, Filip Mourisse 
en Antoon Luca sedert meer dan tien jaren als advocaat zijn ingeschreven.

Aldus werd aan de vereiste van artikel 443, tweede lid, l °, Wetboek van Straf-
vordering voldaan.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Aanvraag tot herziening 
4. De documenten waarop de aanvraag tot herziening steunt, vermelden om-

standigheden die de aanvrager niet heeft kunnen aantonen ten tijde van het ge-
ding dat leidde tot zijn veroordeling.

Deze omstandigheden kunnen van aard zijn het bewijs van de onschuld van de 
aanvrager in te houden.

5. Er is geen reden om de aanvraag die steunt op een van de in artikel 443, 3°, 
Wetboek van Strafvordering vermelde gronden, dadelijk als niet-ontvankelijk te 
verwerpen.

Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 443, 444 en 445 van het Wetboek van Strafvordering. 
Verleent akte aan A. C. van haar tussenkomst in het herzieningsgeding. 
Verklaart de aanvraag tot herziening ontvankelijk.
Beveelt dat de aanvraag zal worden onderzocht door het hof van beroep te 

Gent, burgerlijke kamer, teneinde na te gaan of de tot staving ervan voorgedra-
gen feiten beslissend genoeg schijnen om de zaak te herzien.

Houdt de kosten aan.

22 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
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slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. De Baets en Wouters.

Nr. 516

2° KAMER - 22 september 2009

1º VERZET - STRAFZAKEN - GEDETINEERDE - ARTIKEL 2, EERSTE LID, K.B. 20 JANUARI 1936 - 
VERZET DOOR VERKLARING AAN DE BESTUURDER VAN DE STRAFINRICHTING - VOORWAARDE - NIET 
IN HET BEZIT ZIJN VAN HET NODIGE BEDRAG OM DE KOSTEN VAN DE AKTE VAN DE DEURWAARDER TE 
DEKKEN - BEOORDELING VAN HET VERVULD ZIJN VAN DEZE VOORWAARDE - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - VERZET - 
STRAFZAKEN - GEDETINEERDE - ARTIKEL 2, EERSTE LID, K.B. 20 JANUARI 1936 - VERZET 
DOOR VERKLARING AAN DE BESTUURDER VAN DE STRAFINRICHTING - VOORWAARDE - NIET IN HET 
BEZIT ZIJN VAN HET NODIGE BEDRAG OM DE KOSTEN VAN DE AKTE VAN DE DEURWAARDER TE 
DEKKEN - BEOORDELING VAN HET VERVULD ZIJN VAN DEZE VOORWAARDE

3º RECHTSBIJSTAND - ARTIKELEN 664 EN 665, GERECHTELIJK WETBOEK - DRAAGWIJDTE

4º VERZET - STRAFZAKEN - GEDETINEERDE - ARTIKEL 2, EERSTE LID, K.B. 20 JANUARI 1936 - 
VERZET DOOR VERKLARING AAN DE BESTUURDER VAN DE STRAFINRICHTING - VOORWAARDE - 
ARTIKELEN 580/13 EN 664, GERECHTELIJK WETBOEK - NIET BESCHIKKEN OVER VOLDOENDE 
INKOMSTEN - TOEPASSELIJKHEID

5º RECHTSBIJSTAND - JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND EN RECHTSBIJSTAND - K.B. 18 
DECEMBER 2003 - VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE KOSTELOOSHEID VAN DE BIJSTAND - 
TOEPASSINGSGEBIED

6º RECHTSBIJSTAND - ARTIKEL 674BIS, GERECHTELIJK WETBOEK - RECHTSBIJSTAND MET 
HET OOG OP HET VERKRIJGEN VAN AFSCHRIFTEN VAN STUKKEN UIT HET DOSSIER - DRAAGWIJDTE

1º  en  2°  Het  staat  de rechter  op  grond van de feitelijke  gegevens die  hij  vaststelt,  te  
oordelen of hij die, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20  
januari  1936  tot  vereenvoudiging  van  sommige  vormen  van  de  strafvordering  ten  
opzichte  van  de  gedetineerde,  verzet  doet  door  middel  van  een  verklaring  aan  de 
bestuurder van de strafinrichting of aan zijn gemachtigde, in het bezit was van het nodige  
bedrag om de kosten van de akte van de deurwaarder te dekken1.

3º  De  artikelen  664  en  665,  Gerechtelijk  Wetboek,  die  betrekking  hebben  op  de 
rechtsbijstand, waarop zij die onvermogend zijn recht hebben, bevatten geen algemeen  
rechtsbeginsel houdende het recht op kosteloosheid van de akten van rechtspleging voor 
onvermogenden. 

4º  Artikel  2,  eerste  lid,  koninklijk  besluit  van  20 januari  1936 tot  vereenvoudiging  van  
sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de gedetineerde, kent aan de 
gedetineerde veroordeelde het recht toe verzet te doen door een verklaring afgelegd aan 
de directeur van de strafinrichting wanneer hij niet in het bezit is van het vereiste bedrag  
om de kosten van de akte van gerechtsdeurwaarder te dekken; dit recht vereist niet dat  
hij  die  verzet  doet,  onvermogend  is  als  bedoeld  in  de  artikelen  508/13  en  664  en  
volgende Gerechtelijk Wetboek. 

1 Zie Cass., 3 maart 1982, AC, 1981-82, nr 389; RW, 1983-84, 2918 met noot VANDEPLAS, A.
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5º Het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de  
volledige  of  gedeeltelijke  kosteloosheid  van  de  juridische  tweedelijnsbijstand  en  de 
rechtsbijstand is  genomen ter  uitvoering  van de artikelen  508/13 en 676 Gerechtelijk  
Wetboek,  welke  betrekking  hebben  op  de  juridische  tweedelijnsbijstand  en  de 
rechtsbijstand en is enkel van toepassing op zij die onvermogend zijn als bedoeld in die  
bepalingen; hieruit volgt dat die bepalingen geen verband houden met het recht bepaald  
in artikel  2,  eerste lid,  koninklijk  besluit  van 20 januari  1936 tot  vereenvoudiging van 
sommige  vormen  van  de  strafvordering  ten  opzichte  van  de  gedetineerde,  voor  de 
gedetineerde  veroordeelde  om  verzet  te  doen  door  een  verklaring  afgelegd  aan  de 
directeur van de strafinrichting wanneer hij niet in het bezit is van het vereiste bedrag om  
de kosten van de akte van gerechtsdeurwaarder te dekken. 

6º  Artikel  674bis,  Gerechtelijk  Wetboek,  dat  betrekking  heeft  op  het  recht  van  hij  die  
onvermogend  is  om rechtsbijstand te  krijgen teneinde afschrift  van  stukken van een 
dossier te verkrijgen, heeft geen uitstaan met het recht bepaald in artikel 2, eerste lid,  
koninklijk besluit van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de 
strafvordering ten opzichte van de gedetineerde, voor de gedetineerde veroordeelde om 
verzet  te  doen  door  een  verklaring  afgelegd  aan  de  directeur  van  de  strafinrichting  
wanneer hij niet in het bezit is van het vereiste bedrag om de kosten van de akte van 
gerechtsdeurwaarder te dekken. 

(R.)

ARREST

(AR P.09.1303.N)

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

sel, correctionele kamer, van 29 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat het onderzoek van de voorwaarden om in de ge-

vangenis verzet aan te tekenen, behoort tot de bevoegdheid van de gevangenisdi-
recteur.

4. Artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 januari 1936 tot ver-
eenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de 
gedetineerde, bepaalt: "Wanneer hij die verzet doet, zich in hechtenis bevindt en 
het vereiste bedrag niet in zijn bezit heeft om de kosten van de akte van de deur-
waarder te dekken, kan het verzet tegen de veroordeling in strafzaken, uitgespro-
ken door de hoven van beroep, de correctionele rechtbanken en de politierecht-
banken, gedaan worden door middel van een verklaring aan de bestuurder van de 
strafinrichting of aan zijn gemachtigde."
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5. Het staat de rechter op grond van de feitelijke gegevens die hij vaststelt, te 
oordelen of hij die verzet doet door middel van een verklaring aan de bestuurder 
van de strafinrichting of aan zijn gemachtigde, in het bezit was van het nodige 
bedrag om de kosten van de akte van gerechtsdeurwaarder te dekken.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat enkel de directeur van de strafinrichting of 
zijn gevolmachtigde dit beoordeelt, faalt naar recht.

Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat:
- het arrest ten onrechte stelt dat de directeur van de strafinrichting niet kon 

oordelen dat de eiser in de voorwaarden was om in de gevangenis verzet te doen;
- de voorwaarde in het bezit te zijn van de vereiste geldsom om de kosten van 

de akte van de gerechtsdeurwaarder te dekken niet geldt gelet op het algemene 
rechtsbeginsel vervat in de artikelen 664 en 665 Gerechtelijk Wetboek krachtens 
dewelke de kosteloosheid van de rechtsplegingsakten geldt voor zij die onvermo-
gend zijn en overeenkomstig artikel 1, §2, koninklijk besluit van 18 december 
2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de volledige of gedeeltelijke kos-
teloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, de gedeti-
neerde behoudens tegenbewijs beschouwd wordt als een persoon wiens inkom-
sten onvoldoende zijn, zodat elke gedetineerde recht heeft op kosteloze rechtsbij-
stand en kosteloze rechtspleging;

- de algemene regel van artikel 674bis Gerechtelijk Wetboek volgens dewelke 
de kosteloze rechtsbijstand kan toegekend worden door de rechter, voor verzet 
door een gedetineerde vervangen is door de procedure bepaald in het koninklijk 
besluit van 1936.

7. Anders dan het onderdeel aanvoert, oordeelt het arrest niet dat de directeur 
van de strafinrichting niet kon oordelen dat de eiser in de voorwaarden was om 
in de gevangenis verzet aan te tekenen.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
8.  De artikelen 664  en  665 Gerechtelijk  Wetboek bevatten  geen algemeen 

rechtsbeginsel houdende het recht op kosteloosheid van de akten van rechtsple-
ging voor onvermogenden.

9. Artikel 2, eerste lid, koninklijk besluit van 20 januari 1936 voormeld, kent 
aan de gedetineerde veroordeelde het recht toe verzet te doen door een verklaring 
afgelegd aan de directeur van de strafinrichting wanneer hij niet in het bezit is 
van het vereiste bedrag om de kosten van de akte van gerechtsdeurwaarder te 
dekken. Dit recht vereist niet dat hij die verzet doet, onvermogend is als bedoeld 
in de artikelen 508/13 en 664 en volgende Gerechtelijk Wetboek.

10. De artikelen 664 en volgende Gerechtelijk Wetboek hebben betrekking op 
de rechtsbijstand waarop zij die onvermogend zijn, recht hebben.

Het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaar-
den voor de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweede-
lijnsbijstand  en  de  rechtsbijstand  is  genomen ter  uitvoering  van  de  artikelen 
508/13 en 676 Gerechtelijk Wetboek, welke betrekking hebben op de juridische 
tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand en is enkel van toepassing op zij die on-
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vermogend zijn als bedoeld in die bepalingen.
Hieruit volgt dat die bepalingen geen verband houden met het recht bepaald in 

artikel 2, eerste lid, koninklijk besluit van 20 januari 1936 voornoemd.
11. Artikel 674bis Gerechtelijk Wetboek heeft betrekking op het recht van hij 

die onvermogend is om rechtsbijstand te krijgen teneinde afschrift van stukken 
van een dossier te verkrijgen.

Die bepaling heeft geen uitstaans met het recht verzet te doen door een verkla-
ring aan de directeur van de strafinrichting.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
(...)
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 Grondwet
22. Met betrekking tot het verzet gedaan bij exploot betekend op 18 april 2008 

oordeelt het arrest dat de belangen van de eiser geschaad zijn daar de verkeerde 
vermeldingen op het exploot van betekening van het vonnis bij verstek hem mis-
leid hebben over het bevoegde openbaar ministerie aan wie het exploot van ver-
zet diende te worden betekend of minstens van aard waren hem of de gerechts-
deurwaarder desbetreffende in verwarring te brengen.

Anderzijds oordeelt het arrest dat er geen reden is af te wijken van de regel van 
artikel 187 Wetboek van Strafvordering luidens hetwelk het verzet wordt bete-
kend aan het openbaar ministerie, aan de vervolgende partij of aan de andere par-
tijen. Het overweegt desbetreffende dat de eiser aanvankelijk gedagvaard werd 
op verzoek van de federale procureur die tijdens de behandeling van de zaak bij 
verstek heeft gevorderd, zodat de akte van verzet bij exploot aan dit openbaar 
ministerie moest betekend worden. Op die grond verklaart het arrest de akte van 
verzet die is betekend aan de procureur des Konings niet ontvankelijk.

23. Die redenen zijn tegenstrijdig zodat het arrest de voormelde grondwettelij-
ke bepaling schendt.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over het verzet gedaan op 11 april 
2008

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

Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het verzet ge-

daan bij exploot betekend op 18 april 2008.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de helft der kosten en laat de overige kosten ten laste 

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

22 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. F. Blanmailland, Brussel en L. Walleyn, Brussel.

Nr. 517

2° KAMER - 22 september 2009

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - 
GEDETINEERDE DIE EERDER VOOR DE TERRITORIAAL BEVOEGDE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK 
VERSCHEEN - OVERPLAATSING NAAR EEN STRAFINRICHTING GEVESTIGD IN HET RECHTSGEBIED VAN 
EEN ANDER HOF VAN BEROEP - GEVOLG

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - GEDETINEERDE DIE EERDER VOOR 
DE TERRITORIAAL BEVOEGDE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK VERSCHEEN - OVERPLAATSING NAAR 
EEN STRAFINRICHTING GEVESTIGD IN HET RECHTSGEBIED VAN EEN ANDER HOF VAN BEROEP - 
GEVOLG

1º en 2° Krachtens artikel 635, §1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de  
strafuitvoeringsrechtbanken,  behoudens  de  door  de  Koning  bepaalde  uitzonderingen,  
bevoegd zijn voor de tot één of meerdere vrijheidstraffen veroordeelden die gedetineerd 
zijn in de strafinrichtingen in het rechtsgebied van het hof van beroep waarin zij  zijn  
gevestigd en dat deze strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd blijven voor elke beslissing  
tot op het moment van de definitieve invrijheidstelling, blijft de oorspronkelijk territoriaal  
bevoegde strafuitvoeringsrechtbank, waarvoor de gedetineerde eerder reeds verscheen, 
in beginsel bevoegd voor elke nieuwe beslissing tot op het moment van zijn definitieve  
invrijheidstelling1.

(V.)

ARREST

(AR P.09.1365.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

van Gent, van 25 augustus 2009.
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.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel

1 Artikel 635, §1, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de strafuitvoeringsrechtbank het in 
uitzonderlijke gevallen voor een bepaalde veroordeelde aangewezen kan achten om de bevoegdheid 
over te dragen aan een andere strafuitvoeringsrechtbank. 
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1. Het middel voert schending aan van artikel 1 van het koninklijk besluit van 
12 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 
tot vaststelling van de territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtban-
ken: krachtens voormeld artikel 1 is niet de strafuitvoeringsrechtbank van Gent 
maar wel deze van Antwerpen bevoegd voor de veroordeelde eiser die gedeti-
neerd is in een strafinrichting gelegen te Hasselt; de bestreden beslissing bepaalt 
onterecht haar bevoegdheid in functie van de strafinrichting van Brugge omdat 
de eiser aldaar voor het eerst om een strafuitvoeringsmodaliteit heeft verzocht.

2. Artikel 635, §1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "De strafuitvoe-
ringsrechtbanken zijn bevoegd voor de tot één of meerdere vrijheidstraffen ver-
oordeelden die gedetineerd zijn in de strafinrichtingen in het rechtsgebied van 
het hof van beroep waarin zij zijn gevestigd, behoudens de door de Koning be-
paalde uitzonderingen. Zij blijven bevoegd voor elke beslissing tot op het mo-
ment van de definitieve invrijheidstelling."

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser voor 
het eerst verscheen op 31 mei 2007 voor de strafuitvoeringsrechtbank te Gent, dit 
is krachtens het toen toepasselijke artikel 5 van het vermelde koninklijk besluit 
van 29 januari 2007, de territoriaal bevoegde strafuitvoeringsrechtbank voor de 
strafinrichting te Oudenaarde waar de eiser toen verbleef.

Voormelde strafuitvoeringsrechtbank blijft  in beginsel  aldus bevoegd tot op 
het moment van de definitieve invrijheidstelling van de betrokkene.

4. In zoverre het middel de onbevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank 
van Gent aanvoert, faalt het naar recht.

5. In zoverre het middel de motivering van het bestreden vonnis bekritiseert, 
kan het niet tot cassatie leiden en is het mitsdien niet ontvankelijk.

Ambthalve onderzoek van de beslissing

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. 

Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren.

Nr. 518

2° KAMER - 22 september 2009

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - AANWIJZINGEN VAN SCHULD - 
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CONCLUSIE WAARBIJ DE NIETIGHEID VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING WORDT AANGEVOERD - 
OPDRACHT VAN HET ONDERZOEKSGERECHT - GRENZEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - AANWIJZINGEN 
VAN SCHULD - CONCLUSIE WAARBIJ DE NIETIGHEID VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING WORDT 
AANGEVOERD - OPDRACHT VAN HET ONDERZOEKSGERECHT - GRENZEN

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - CONCLUSIE WAARBIJ DE NIETIGHEID VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING WORDT 
AANGEVOERD - PRIMA FACIE ONDERZOEK VAN AANGEVOERDE ONREGELMATIGHEID - UITSPRAAK 
OVER DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - GEEN VERDERE UITSPRAAK OVER DE 
REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - GEVOLG

1º en 2° Wanneer de verdachte voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de  
handhaving  van  zijn  voorlopige  hechtenis,  in  conclusie  de  nietigheid  van  een 
onderzoekshandeling en van de hierop gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te  
leiden dat er  geen schuldaanwijzingen bestaan die de handhaving van de voorlopige 
hechtenis verantwoorden, is het onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie  
onderzoek van de aangevoerde onregelmatigheid1.

3º  De kamer  van inbeschuldigingstelling  die  de voorlopige hechtenis  handhaaft  na een 
prima facie onderzoek van de door de verdachte aangevoerde onregelmatigheid van een  
onderzoekshandeling,  blijft  geadieerd  om  alsnog  uitspraak  te  doen  over  de 
regelmatigheid  van  het  gerechtelijk  onderzoek  met  toepassing  van  artikel  235bis  
Wetboek van Strafvordering2.

(R.)

ARREST

(AR P.09.1389.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 10 september 2009. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 23, 4°, en 30 Voorlopige 

hechteniswet: het arrest beantwoordt eisers verweer niet dat de uitgevoerde bij-
zondere opsporingsmethodes observatie en infiltratie onregelmatig waren daar er 
op het ogenblik van het bevelen van die opsporingsmethodes onvoldoende ern-
stige aanwijzingen voorhanden waren om die te verantwoorden en er niet vol-
daan was aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit. 

1 Cass., 24 okt. 2000, AR P.00.1387.N, AC, 2000, nr 573; 20 feb. 2001, AR P.01.0235.N, AC, 2001, 
nr 106 met noot M.D.S.
2 Cass., 20 feb. 2001, AR P.01.0235.N, AC, 2001, nr 106 met noot M.D.S.
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2. Wanneer de verdachte voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over 
de bevestiging van zijn voorlopige hechtenis, in conclusie de nietigheid van een 
onderzoekshandeling en van de hierop gesteunde procedure aanvoert om hieruit 
af te leiden dat er geen schuldaanwijzingen bestaan die de handhaving van de 
voorlopige hechtenis verantwoorden, is het onderzoeksgerecht slechts gehouden 
tot een prima facie onderzoek van de aangevoerde onregelmatigheid.

3. Het arrest oordeelt: "In de huidige stand van de procedure moeten inderdaad 
de onderzoeksgerechten zich beperken tot een 'prima facie' toetsing van de regel-
matigheid van de opsporingsmethoden. De regelmatigheid van de infiltratie en 
van de observatie die door het parket gemachtigd werden, wordt 'prima facie' 
niet aangetast door de strijdige beschikking van 24 augustus 2009 van de onder-
zoeksrechter betreffende het afluisteren van telecommunicatie." 

Aldus beantwoordt het arrest eisers verweer. 
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek 
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
5. Uit eisers conclusie blijkt dat de eiser de kamer van inbeschuldigingstelling 

in werkelijkheid ook gevraagd heeft met toepassing van artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering de regelmatigheid van de onderzoekshandelingen infiltratie 
en observatie te onderzoeken. 

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft daarover geen uitspraak gedaan 
zodat zij, wat dit punt betreft, steeds geadieerd blijft.

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

22 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel en S. De Baere, Brussel.

Nr. 519

2° KAMER - 23 september 2009

1º STRAFVORDERING - BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - VEROORDELING IN DE 
KOSTEN

2º BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - IN DE ZAAK BETROKKEN VOOR 
DE STRAFRECHTER - VEROORDELING IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING

1º  en  2°  De  handelingen  waarbij  het  openbaar  ministerie  een  burgerrechtelijk  
aansprakelijke  partij,  met  het  oog op  haar  gezamenlijke  en  bijkomende  veroordeling  
samen  met  de  partij  aan  wie  de  feiten  worden  tenlastegelegd,  in  de  zaak  voor  de  
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strafrechter betrekt, maken deel uit van de strafvordering1.

(V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1311.F)

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

jeugdkamer, van 27 juni 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij vonnis van 17 oktober 2001 werd de eiser uit het ouderlijk gezag over zijn 

zoon M. V. ontzet.
De jeugdrechtbank te Luik, die met toepassing van artikel 36, 4°, wet van 8 

april 1965 betreffende de jeugdbescherming, kennis nam van de zaak, heeft op 
15 april 2008 een vonnis gewezen dat verschillende als misdrijf omschreven fei-
ten bewezen verklaart ten laste van de zoon van de eiser die minderjarig was op 
het ogenblik van de feiten, jegens hem een beschermingsmaatregel beveelt, hem 
in de kosten aan de Staat veroordeelt en de eiser, gedagvaard in de hoedanigheid 
van burgerrechtelijk aansprakelijke, buiten de zaak stelt.

Op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen alle betrokken partijen, 
bevestigt het bestreden arrest de beslissingen van de eerste rechter betreffende de 
zoon van de eiser, verklaart het laatstgenoemde burgerrechtelijk aansprakelijk en 
veroordeelt het hem hoofdelijk in de kosten. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser voert aan dat aangezien de hem betreffende beschikkingen van het 

vonnis van burgerlijke aard zijn, het hoger beroep van het openbaar ministerie 
daartegen niet ontvankelijk diende te worden verklaard.

De handelingen waarbij het openbaar ministerie een civielrechtelijk aansprake-
lijke partij in de zaak voor de strafrechter betrekt, met het oog op haar gezamen-
lijke en bijkomende veroordeling samen met de partij aan wie de feiten worden 
tenlastegelegd, maken deel uit van de strafvordering.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

1 Zie Bergen, 25 jan. 1990, JT, 1990, p. 421; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, 
Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2008, p. 185.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. F. Greffe, Luik en B. Jacobs, Brussel.

Nr. 520

2° KAMER - 23 september 2009

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GERECHTELIJK 
ONDERZOEK NA EEN JAAR NIET AFGESLOTEN - VERZOEKSCHRIFT GEGROND OP ARTIKEL 136, 
TWEEDE LID, SV. - TOETSING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK NA EEN JAAR NIET 
AFGESLOTEN - VERZOEKSCHRIFT GEGROND OP ARTIKEL 136, TWEEDE LID, SV. - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - TOETSING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOETSING VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - TOETSING OP VERZOEK VAN EEN PARTIJ - 
VERPLICHTING TOT TOETSING

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOETSING 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - TOETSING OP VERZOEK VAN EEN PARTIJ - 
VERPLICHTING TOT TOETSING

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOETSING VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - GROND VAN NIETIGHEID, NIET-ONTVANKELIJKHEID OF 
VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - BEGRIP - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - REDELIJKE 
TERMIJN OVERSCHREDEN

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOETSING 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - GROND VAN NIETIGHEID, NIET-
ONTVANKELIJKHEID OF VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - BEGRIP - VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING - REDELIJKE TERMIJN OVERSCHREDEN

7º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALLERLEI - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOETSING VAN DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - GROND VAN NIETIGHEID, NIET-ONTVANKELIJKHEID OF 
VERVAL VAN DE STRAFVORDERING

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - ONDERZOEK OVERSCHRIJDING 
VAN DE REDELIJKE TERMIJN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
BEVOEGDHEID

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT - REDELIJKE TERMIJN - ONDERZOEK OVERSCHRIJDING 
VAN DE REDELIJKE TERMIJN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
BEVOEGDHEID

1º en 2° Artikel 136, tweede lid, Sv., staat de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij  
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toe om, als het gerechtelijk onderzoek na een jaar niet is afgesloten, bij de griffie van het  
hof  van  beroep  een  verzoekschrift  in  te  dienen  om  de  regelmatigheid  van  de 
rechtspleging te toetsen1.

3º en 4° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling regelmatig door een partij wordt  
aangezocht om de bevoegdheden uit te oefenen die artikel 235bis Sv. haar toekent, dient 
zij de gevraagde toetsing te verrichten; zij kan zich daaraan niet onttrekken op grond dat  
die toetsing bij de regeling van de rechtspleging kan gebeuren2.

5º, 6°, 7°, 8° en 9° De verjaring van de strafvordering en de beoordeling van de eventuele  
overschrijding  van  de  redelijke  termijn  waarbinnen  een  zaak  moet  worden  gehoord,  
behoren tot de toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging in de zin van artikel  
235bis Sv.3. (Artt. 6.1 en 13, Verdrag Rechten van de Mens)

(P. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0510.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest met nummer 640 van het hof van 

beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 maart 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Op de rechtszitting van 2 september 2009 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric 

Close  verslag uitgebracht  en  heeft  advocaat-generaal  Damien Vandermeersch 
geconcludeerd.

Op 17 september 2009 hebben de verweerders op de griffie een nota neerge-
legd in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Eerste middel, tweede onderdeel, en tweede middel samen
Artikel 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, laat de inverdenkingge-

stelde of de burgerlijke partij toe om, als het gerechtelijk onderzoek, zoals te de-
zen, na een jaar niet is afgesloten, bij de griffie van het hof van beroep een ver-
zoekschrift in te dienen om de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoe-
ken.

De eiseres verwijt het arrest dat het dit toezicht niet verricht, niettegenstaande 
het feit dat daartoe een verzoekschrift is neergelegd en de kamer van inbeschul-
digingstelling dit ontvankelijk heeft verklaard.

Wanneer  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  regelmatig  door  een  partij 
wordt aangezocht om de bevoegdheden uit te oefenen die artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering haar toekent, dient zij het gevraagde toezicht te verrichten. 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 520.
2 Ibid.
3 Cass., 8 april 2008, AR P.07.1903.N, AC, 2008, nr. 209.
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Zij  kan zich daaraan niet  onttrekken op grond dat  dit  bij  de regeling van de 
rechtspleging kan gebeuren.

Het nazicht dat de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van de voor-
melde wettelijke bepaling moet  verrichten, wanneer  haar  gevraagd wordt een 
langlopend gerechtelijk onderzoek te onderzoeken, heeft met name betrekking 
op de  eventuele  grond van nietigheid,  niet-ontvankelijkheid of  verval  van de 
strafvordering, die aangevoerd wordt door de partij die de zaak bij haar aanhan-
gig maakt.

Overigens houdt artikel 13 Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden in dat een ieder die erover klaagt dat artikel 
6.1 geschonden is wegens overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen 
een zaak moet worden behandeld, een daadwerkelijk rechtsmiddel moet kunnen 
uitoefenen voor een nationale instantie om die schending te doen vaststellen en 
een passend herstel daarvan te verkrijgen. De beoordeling van de eventuele over-
schrijding van die termijn vóór de regeling van de rechtspleging behoort tot het 
toezicht op de regelmatigheid ervan in de zin van artikel 235bis Wetboek van 
Strafvordering.

In het verzoekschrift dat op de griffie van het hof van beroep is ingediend, 
heeft de eiseres aangevoerd dat de strafvordering verjaard en de redelijke termijn 
overschreden was.

Het arrest wijst erop dat de raadkamer heeft verklaard dat zij niet bij machte is 
om uitspraak te doen over het bestaan van voldoende bezwaren en evenmin over 
de eventuele verjaring van de strafvordering, dat zij op grond van een onaantast-
bare beoordeling het gerechtelijk onderzoek onvolledig heeft bevonden, dat de 
rechtspleging regelmatig is en dat de eiseres op het ogenblik van de regeling van 
de rechtspleging nog altijd de verjaring of enige andere grond van niet-ontvanke-
lijkheid van de strafvordering kan inroepen.

Deze redenen verantwoorden niet naar recht de beslissing waarbij de kamer 
van inbeschuldigingstelling weigert het haar gevraagde toezicht op de eerbiedi-
ging van de redelijke termijn en de eventuele verjaring van de strafvordering te 
verrichten voor de feiten die bij de raadkamer aanhangig waren gemaakt.

De middelen zijn in zoverre 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.
Veroordeelt alle verweerders in een derde van de kosten van het cassatiebe-

roep.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

23 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie  de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
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raal – Advocaat: mr. R. Knaller, Brussel.

Nr. 521

2° KAMER - 23 september 2009

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
AANVANG - COLLECTIEF MISDRIJF - MISDRIJVEN BEDOELD IN ARTIKEL 21BIS, EERSTE LID, V.T.SV. 
- VERSCHILLENDE INBREUKEN EN SLACHTOFFERS - VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN - GEVOLG

Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat in geval van een collectief misdrijf, bestaande uit  
verschillende  inbreuken  als  bedoeld  in  artikel  21bis,  eerste  lid,  V.T.Sv.,  de 
verjaringstermijn van de strafvordering eerst zou beginnen te lopen vanaf de dag waarop 
het  jongste  slachtoffer  de  leeftijd  van  achttien  jaar  bereikt;  zo,  in  de  regel,  de  
verjaringstermijn  van  een  collectief  misdrijf,  ten  aanzien  van  de  gezamenlijke  feiten,  
begint te lopen vanaf het laatste feit dat uit hetzelfde misdadig opzet voortvloeit, vereist  
het toezicht op de verjaring bijgevolg, in het geval van de voormelde inbreuken, dat de 
termijn  wordt  berekend met  inachtneming  van  de  leeftijd  van ieder  slachtoffer1.  (Art. 
21bis, V.T.Sv.)

(G.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0669.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 maart 2009.
De eiser voert een middel aan in een memorie.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op het hoger be-

roep van de eiser
Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, kan een inver-

denkinggestelde alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet op het hoger beroep te-
gen de beschikking tot verwijzing, op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking 
hoger beroep heeft kunnen instellen.

De eiser die voor de appelrechters kritiek uitoefent op de beroepen beslissing 
in zoverre deze oordeelt dat er voldoende bezwaren bestaan om de verwijzing 
van de zaak naar de correctionele rechtbank te verantwoorden, heeft aldus geen 
onregelmatigheid,  verzuim of  nietigheidsgrond opgeworpen tegen de beschik-

1 Zie Cass., 25 okt. 2006, AR P.06.0518.F, AC, 2006, nr. 511.
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king tot verwijzing, in de zin van artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering.
Zoals het bestreden arrest vermeldt, valt het voorwerp van het hoger beroep 

van de eiser aldus niet onder de gevallen waarin de wet de inverdenkinggestelde 
dit rechtsmiddel tegen de beschikking tot verwijzing verleent.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie, die geen verband houdt met 

de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op het hoger 

beroep dat het openbaar ministerie met toepassing van de artikelen 135 en 235-
bis van het Wetboek van Strafvordering instelt, de strafvordering niet verjaard 
verklaart

1. telastlegging A.1
Ambtshalve middel: 
Geschonden wettelijke bepaling:
- - artikel 21bis, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
Naar luid van deze bepaling begint, in de gevallen bedoeld in de artikelen 372 

tot 377, 379, 380, 409 en 433quinquies, §1, eerste lid, 1°, Strafwetboek, de verja-
ringstermijn van de strafvordering pas te lopen vanaf de dag waarop het slachtof-
fer de leeftijd van achttien jaar bereikt.

Uit geen enkele wetsbepaling blijkt dat in geval van een collectief misdrijf, be-
staande uit verschillende inbreuken op de voormelde artikelen, de verjaringster-
mijn van de strafvordering eerst zou beginnen te lopen vanaf de dag waarop het 
jongste slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt.

Zo in de regel, de verjaringstermijn van een collectief misdrijf, ten aanzien van 
de gezamenlijke feiten begint te lopen vanaf het laatste feit dat uit hetzelfde mis-
dadig opzet voortvloeit, vereist het toezicht op de verjaring bijgevolg, in het ge-
val van de in artikel 21bis, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvor-
dering, bedoelde misdrijven, dat de termijn wordt berekend met inachtneming 
van de leeftijd van ieder slachtoffer.

De sub A.1 omschreven telastlegging bestond uit aanrandingen van de eerbaar-
heid zonder geweld of bedreiging, tussen 1 januari 1983 en 31 december 1985, 
herhaaldelijk gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een kind 
beneden de volle leeftijd van zestien jaar, vermits zij op 24 februari 1976 was ge-
boren. Deze feiten worden, met toepassing van artikel 372, eerste lid, Strafwet-
boek, gestraft met opsluiting van vijf tot tien jaar.

Aangezien deze correctionaliseerbare misdaden, samen met andere meer re-
cente  feiten,  de  opeenvolgende en  voortgezette  uitvoering  zijn  van eenzelfde 
misdadig opzet, was de op de gezamenlijke feiten toepasselijke verjaringstermijn 
van drie jaar niet verstreken op 31 december 1993, datum waarop die termijn 
wettig op vijf jaar werd gebracht. Die nieuwe vijfjarige termijn, die wordt bere-
kend vanaf het laatste feit dat tegen de eiser een collectief misdrijf oplevert, was 
zelf niet verstreken op 5 mei 1995, datum van inwerkingtreding van het voormel-
de artikel 21bis, eerste lid, en evenmin op 27 maart 2001, datum van de inwer-
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kingtreding van het tweede lid van dat artikel, dat te dezen de verjaringstermijn 
van vijf op tien jaar brengt.

Volgens de vermeldingen van het arrest heeft het slachtoffer van de aanran-
ding van de eerbaarheid, telastlegging A.1, op 24 februari 1994 de volle leeftijd 
van achttien jaar bereikt.

Vanaf die dag waren bijgevolg meer dan tien jaar verstreken zonder stuiting of 
schorsing van de verjaring, op het ogenblik dat de onderzoeksrechter kennis nam 
van de zaak op 29 maart 2006. De voormelde aanranding van de eerbaarheid was 
dus verjaard.

Om het tegendeel te kunnen beslissen berekent het arrest de verjaring vanaf de 
dag waarop het slachtoffer van een andere aanranding van de eerbaarheid, die de 
verweerder eveneens ten laste is gelegd, op haar beurt meerderjarig is geworden.

Het arrest is aldus niet naar recht verantwoord.
Deze onwettigheid brengt de vernietiging mee van de daaropvolgende beslis-

sing die hem op grond van de vaststelling dat er voldoende aanwijzingen van 
schuld bestaan en na aanneming van verzachtende omstandigheden ten aanzien 
van de eiser, hem wegens deze telastlegging naar de correctionele rechtbank ver-
wijst.

2. telastlegging A.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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het  de eiser naar de correctionele 

rechtbank verwijst wegens telastlegging A.1.
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 vier vijfde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat 

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

23 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie  de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Charpentier, Hoei.

Nr. 522

2° KAMER - 23 september 2009

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS TOT INTREKKING VAN EEN 
UITVOERINGSMODALITEIT VAN DE STRAF - RECHTBANK DIE BIJ VERSTEK UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - 
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BESLISSING VATBAAR VOOR VERZET

2º VERZET - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR VERZET - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS 
TOT INTREKKING VAN EEN UITVOERINGSMODALITEIT VAN DE STRAF - RECHTBANK DIE BIJ VERSTEK 
UITSPRAAK HEEFT GEDAAN

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS TOT INTREKKING VAN EEN UITVOERINGSMODALITEIT VAN DE 
STRAF - RECHTBANK DIE BIJ VERSTEK UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - BESLISSING VATBAAR VOOR 
VERZET - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

4º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS TOT INTREKKING VAN EEN 
UITVOERINGSMODALITEIT VAN DE STRAF - RECHTBANK DIE BIJ VERSTEK UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - 
BESLISSING VATBAAR VOOR VERZET - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Uit arrest nr.  37/2009 van het Grondwettelijk  Hof van 4 maart  2009, volgt dat  
artikel  96 Wet  Strafuitvoering,  in  die zin uitgelegd moet  worden dat  het  geen verbod 
inhoudt  op  verzet  tegen  een  door  de  strafuitvoeringsrechtbank  bij  verstek  gewezen  
vonnis tot herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit1.

3º en 4° Wanneer tegen het vonnis tot herroeping van de strafuitvoeringsmodaliteit verzet  
kan worden aangetekend, is cassatieberoep uitgesloten zolang het gewone rechtsmiddel  
mogelijk is2.

(F.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1359.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Luik van 31 juli 2009.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Bij arrest nr. 37/2009 van 4 maart 2009, verschenen in het Belgisch Staatsblad 

van 27 april 2009, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat artikel 96 Wet 
Strafuitvoering, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het de 
veroordeelde die niet is verschenen, niet toestaat verzet aan te tekenen tegen een 
vonnis tot herroeping van een uitvoeringsmodaliteit van zijn straf.

Daaruit volgt dat artikel 96 Wet Strafuitvoering in die zin uitgelegd moet wor-
den dat het geen verbod inhoudt op verzet tegen een door de strafuitvoerings-
rechtbank bij verstek gewezen vonnis tot herroeping.

Wanneer tegen de verstekbeslissing verzet kan worden aangetekend, is cassa-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 522. 
2 Ibid.
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tieberoep uitgesloten zolang het gewone rechtsmiddel mogelijk is.
Het cassatieberoep dat gericht is tegen een beslissing waarvan is bepaald dat 

zij openstaat voor het voormelde rechtsmiddel en is ingesteld vóór het verstrijken 
van de termijn die de uitoefening ervan regelt, is niet ontvankelijk.

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

23 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Cornelis – Gedeeltelijk andersluidende conclusie de h. Vandermeersch, 
advocaat-generaal.

Nr. 523

2° KAMER - 23 september 2009

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - AANHOUDING DOOR EEN 
PARTICULIER - AANHOUDING BIJ ONTDEKKING OP HETERDAAD - GRENS

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJKE AANHOUDING - AANHOUDING DOOR 
EEN PARTICULIER - AANHOUDING BIJ ONTDEKKING OP HETERDAAD - GRENS

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - AANHOUDING DOOR EEN 
PARTICULIER - AANHOUDING BIJ ONTDEKKING OP HETERDAAD - BEGRIP

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJKE AANHOUDING - AANHOUDING DOOR 
EEN PARTICULIER - AANHOUDING BIJ ONTDEKKING OP HETERDAAD - BEGRIP

1º  en 2°  Artikel  1,  3°,  Wet  Voorlopige Hechtenis,  staat  de vrijheidsbeneming door een  
particulier alleen toe in het geval van artikel 41, eerste lid, Sv., te weten, ontdekking van  
het misdrijf terwijl het gepleegd wordt of terstond nadat het gepleegd is1.

3º en 4° Heterdaad, waarvoor de tussenkomst van een particulier is toegestaan, wordt niet  
beoordeeld met inachtneming van de tijd die is verlopen tussen het misdrijf en de eerste 
daden van onderzoek die het vereist;  opdat een misdrijf  dat net is gepleegd, een op  
heterdaad ontdekt misdrijf zou zijn in de zin van artikel 1, 3°, Wet Voorlopige Hechtenis,  
is  vereist  dat  het  nog  actueel  is,  dat  er  gegevens  zijn  vergaard  waaruit  het  misdrijf  
objectief kan worden afgeleid en dat de tijd die verloopt tussen het plegen van het misdrijf  
en het onderscheppen van de verdachte, beperkt is  tot  de tijd die voor de particulier  
materieel noodzakelijk is om de persoon die de voormelde elementen aanwijzen, hem 
aanwijzen van zijn vrijheid te beroven.

(T.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1385.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 C. DE VALKENEER, "L'arrestation", in La détention préventive, Brussel, Larcier, 2002, p. 68.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-
sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 september 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 Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser verwijt het arrest dat het oordeelt dat zijn gevangenneming door het 

slachtoffer van de hem ten laste gelegde diefstal, voldoet aan de vereiste voor he-
terdaad die in artikel 1, 3°, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, is bepaald.

De voormelde wettelijke bepaling staat de vrijheidsbeneming door een particu-
lier alleen toe in het geval van artikel 41, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, 
namelijk, ontdekking van het misdrijf terwijl het gepleegd wordt of terstond na-
dat het gepleegd is.

In strijd met wat de eiser aanvoert, wordt heterdaad, waarvoor de tussenkomst 
van een particulier is toegestaan, niet beoordeeld met inachtneming van de tijd 
die is verlopen tussen het misdrijf en de eerste daden van onderzoek die het ver-
eist. De bewarende maatregelen die door die particulier in afwachting van de 
komst van de onverwijld gewaarschuwde politie zijn genomen, zijn immers geen 
daden van onderzoek.

Opdat een misdrijf dat net is gepleegd, een op heterdaad ontdekt misdrijf zou 
zijn in de zin van artikel 1, 3°, van de wet van 20 juli 1990, is vereist dat het nog 
actueel is, dat er gegevens zijn vergaard waaruit het misdrijf objectief kan wor-
den afgeleid en dat de tijd die verloopt tussen het plegen van het misdrijf en de 
ondervraging van de verdachte, beperkt is tot de tijd die voor de particulier mate-
rieel noodzakelijk is om zich onmiddellijk te verzekeren van de persoon die de 
voormelde elementen aanwijzen.

Het arrest wijst erop dat de eiser blijkbaar meer dan twee uur in het pand is ge-
bleven waar de diefstal was vastgesteld, dat de politie hem daar niet heeft aange-
troffen, dat hij na hun vertrek het gebouw heeft verlaten en dat het slachtoffer 
van de diefstal hem toen heeft tegengehouden.

Op grond van deze feiten heeft de kamer van inbeschuldigingstelling kunnen 
oordelen dat de eiser, die kort na het misdrijf ter plaatse is tegengehouden, op het 
ogenblik dat hij het pand probeerde te verlaten, van zijn vrijheid werd beroofd 
volgens de regels van het op heterdaad ontdekte misdrijf in de enge zin.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Tweede middel
In antwoord op de conclusie van de eiser, vermeldt het arrest dat de heterdaad 

waarvoor de vrijheidsbeneming door een particulier is toegestaan, zoals de eiser 
zelf aanvoerde, de heterdaad is zoals in artikel 41, eerste lid, Wetboek van Straf-
vordering, is bedoeld. Het arrest voegt, op grond van de feitelijke omstandighe-
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den die hierboven in het antwoord op het eerste middel zijn vermeld, daaraan toe 
dat de omstandigheden waarin de eiser gevangen genomen werd, de ontdekking 
op heterdaad opleveren in de zin van dat artikel.

Op de conclusie waarin wordt aangevoerd dat door de tussenkomst van de po-
litie het misdrijf niet langer een op heterdaad ontdekt misdrijf was, antwoordt het 
arrest dat de verdachte niet dankzij die interventie is gevonden maar dat hij door 
de benadeelde werd tegengehouden zodra hij tevoorschijn kwam.

De appelrechters dienden daarnaast niet te antwoorden op de conclusie van de 
eiser waarin hij aanvoert dat een misdrijf alleen een op heterdaad ontdekt mis-
drijf is wanneer de eerste daden van onderzoek die het noodzaakt, onverwijld 
worden verricht  nadat  het  is  gepleegd.  De kamer  van  inbeschuldigingstelling 
diende immers niet de geldigheid te onderzoeken van een onderzoekshandeling 
maar de geldigheid van de gevangenneming door een particulier.

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.
De kosten

De eiser voert aan dat hij door zijn hechtenis vermoed wordt onvermogend te 
zijn en volledig kosteloze rechtshulp geniet.

Bij gebrek aan een beschikking van het  bureau voor rechtsbijstand van het 
Hof, waarbij aan de eiser het voordeel van de kosteloze rechtspleging in cassatie 
wordt toegekend voor de eventuele gerechtskosten, is er geen grond om deze in 
debet te begroten. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. A. Château, Brussel.

Nr. 524

1° KAMER - 24 september 2009

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - VORDERING TOT ONTBINDING - OPDRACHT VAN DE RECHTER

2º OVEREENKOMST — EINDE - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - VORDERING TOT 
ONTBINDING - OPDRACHT VAN DE RECHTER
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3º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - BEGRIP

4º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - BEGRIP

5º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN 
NIET-UITVOERING - BEGRIP

6º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - BEGRIP

7º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - OPDRACHT VAN DE RECHTER

8º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - 
OPDRACHT VAN DE RECHTER

9º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - NIET-
UITVOERING - GEEN ONTBINDING - GEVOLG - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING

10º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - GEEN ONTBINDING - 
GEVOLG - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING

1º en 2° De rechter die uitspraak moet doen over de vordering tot  ontbinding van een 
wederkerige overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte te onderzoeken van de 
door  partijen  aangegane  verbintenissen  en,  aan  de  hand  van  de  feitelijke 
omstandigheden, te beoordelen of de aangevoerde wanprestatie voldoende ernstig is om 
de ontbinding uit te spreken1. (Art. 1184, B.W.)

3º  en  4°  In  een  wederkerige  overeenkomst  heeft  iedere  partij  die  bewijst  dat  haar  
medecontractant  in  gebreke  is  gebleven  zijn  verbintenissen  met  betrekking  tot  die  
overeenkomst uit te voeren de mogelijkheid om, gelet op de onderlinge afhankelijkheid 
van  hun wederkerige  verbintenissen,  de  uitvoering  van  haar  eigen verbintenis  op  te 
schorten en het nakomen ervan uit te stellen zolang de wederpartij de hare niet uitvoert2.  
(Algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering)

5º en 6° Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering laat toe dat de  
contractant,  zonder  tussenkomst  van de rechter,  overgaat  tot  het  opschorten  van de 
uitvoering van de eigen verbintenissen3 (Algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van 
niet-uitvoering)

7º en 8° De rechter dient na te gaan of de partij die zich op de exceptie van niet-uitvoering  
beroept,  bewijst  dat  haar  medecontractant  in  gebreke  is  gebleven  zijn  wederkerige  
verbintenis uit te voeren, en of de exceptie niet werd ingeroepen buiten de grenzen van  
de  onderlinge  afhankelijkheid  van  de  wederkerige  verbintenissen.  (Algemeen 
rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering)

9º en 10° Uit de enkele omstandigheid dat de niet-uitvoering van zijn verbintenissen door  
een contractant niet ernstig genoeg is om de wederkerige overeenkomst te zijnen laste te 
ontbinden,  kan  niet  worden  afgeleid  dat  de  medecontractant,  die  zich  op  de  niet-
uitvoeringsexceptie beroept om tot het opschorten van de eigen verbintenissen over te 
gaan, hierdoor een ernstige fout begaat die de ontbinding van de overeenkomst te zijnen  
laste rechtvaardigt.

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

1 Zie Cass., 31 jan. 1991, AR 8803, AC, 1990-91, nr 288.
2 Zie Cass., 21 nov. 2003, AR C.01.0357.N, AC, 2003, nr 586.
3 Ibid.
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ARREST

(AR C.08.0346.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 februari 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan. 
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 1102, 1142, 1184, 1728,2°, 1741 en 1760 van het Burgerlijk Wetboek;
het algemeen rechtsbeginsel van exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige over-

eenkomsten;
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het de taak is van de rechter op de hem 

regelmatig voorgedragen feiten, de geldende rechtsregel toe te passen.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren de tussen partijen gesloten huurovereenkomst ontbonden in 

het nadeel van de eiseres, veroordelen de eiseres tot betaling van een bedrag van 3.350,00 
euro achterstallige huurgelden en van 2.010,00 euro wederverhuringsvergoeding, en ver-
lenen aan de verweerders voorbehoud voor verdere schade, op grond van de volgende mo-
tieven:

"6.2
Bij de beoordeling van het geschil zoals geformuleerd in het vonnis van 26 juni 2006 is 

het essentieel na te gaan of er voldoende gegevens voorliggen die erop wijzen dat het liti-
gieuze appartement niet voldeed aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid 
en bewoonbaarheid.

6.3
In tegenstelling tot  de eerste rechter is  deze rechtbank van oordeel dat geen bewijs 

wordt geleverd van enig geweld bij het opstellen van de tegensprekelijke plaatsbeschrij-
ving. Overeenkomstig artikel 1112 van het Burgerlijk Wetboek moet het geweld van dien 
aard zijn dat het op een redelijk mens moet indruk maken en hem kan doen vrezen dat hij 
zelf of zijn vermogen aan een aanzienlijk en dadelijk kwaad is blootgesteld.

Het feit dat de bestuurder van de nv Agence Rosseel de afgifte van de sleutel zou wei-
geren bij niet-ondertekening van de plaatsbeschrijving zou in de concrete omstandigheden 
waarin de (eiseres) zich bevond bijzonder onaangenaam zijn geweest, doch dit is onvol-
doende om van geweld te spreken.

Bovendien bevond de (eiseres) zich in de mogelijkheid om zich overeenkomstig artikel 
1730 van het Burgerlijk Wetboek tot de vrederechter te wenden met het oog op de aan-
stelling van een deskundige, wat de (eiseres) naliet (in haar schrijven van 10 augustus 
2004 dreigt de (eiseres) hier trouwens mee, zodat de procedure haar wel degelijk bekend 
was).

De plaatsbeschrijving is rechtsgeldig en buiten enkele mineure gebreken welke wel de-
gelijk werden genoteerd kan hieruit geen onbewoonbaarheid worden afgeleid.
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Evenmin kan dit worden afgeleid uit de vaststellingen welke op 23 augustus 2004 op 
verzoek van de (eiseres) werden gedaan door de gezondheidsdienst van de Stad Gent. De 
door deze gespecialiseerde dienst gemaakte bemerkingen worden in 4 punten samengevat: 
1° de ijskast is vuil en de bevloering van de nis is vervuild (de opmerking dat zij zou over-
verhitten werd genoteerd omdat de (eiseres) dit voorhield, doch dit werd niet vastgesteld), 
2° In de badkamer staat de bidet los op de bevloering en lekt deze aan de afvoer omdat 
deze niet goed aangesloten is op de afvoerbuis, 3° in de slaapkamer 1 en 2 vertonen de 
terrasdeuren onderaan houtrot en 4° de berging naast slaapkamer 3 vertoont sporen van 
schimmel op het plafond in de hoek met de achtergevelmuur.

Ook de plaatsopneming door de vrederechter van 16 februari 2005 laat geenszins toe 
aan te nemen dat het appartement dermate ernstige gebreken zou vertonen dat het niet zou 
voldoen aan de elementaire eisen van veiligheid, gezondheid en hygiëne.

Weliswaar worden een aantal mankementen vastgesteld (lichtpunten die niet werken, 
gaten in de muur van een verwijderd rek welke niet werden gestopt, de oven die als ge-
heel niet werkt door een te kleine zekering, ...) maar ook worden een aantal opmerkingen 
van de (eiseres)  weerlegd (de vaatwas werkt  bvb.  wel  naar  behoren,  het  appartement 
wordt proper genoemd, ...)

Aangaande het  eerder  vastgestelde  "houtrot"  aan de terrasdeuren  staat  omschreven: 
'Dicht bij de deur is er een vlek te zien van waterinfiltratie. In de hoek links is dat ook het 
geval. Heel zwaarwichtig is dit niet maar de onderkant van het draaiend gedeelte van de 
deur is wel rot. Op de kamer ernaast is er evenzeer door de zorgen van de eiseres laminaat 
parket gelegd. Dat is ook het geval met de bekleding van de deurlijst links. Ook het raam 
vertoont vetusteit.  Op de kamer gans links (...). In deze kamer gaat het raam moeilijk 
open. In de hoek van een kleine berging is er bovenaan schimmel en dit paalt hier aan een 
buitenmuur zodat er hier wellicht een koude brug is (...)'. 

Dat het appartement een aantal gebreken vertoonde staat vast. Evenwel blijkt dat deze 
niet voldoende waren om op grond van artikel 2 Woninghuurwet de overeenkomst te ont-
binden in het nadeel van de verhuurders.

De (eiseres) had conform de wettelijke bepalingen de nodige stappen kunnen zetten om 
desnoods via de vrederechter, het herstel van één en ander te bekomen, maar voor een 
huurontbinding waren de voorliggende gebreken en defecten onvoldoende.

6.4
De niet betaling van de huurgelden door de (eiseres) maakt dan ook een zwaarwichtige 

miskenning van de verplichtingen van de (eiseres) op grond van de huurovereenkomst uit 
die de ontbinding in het nadeel van de (eiseres) rechtvaardigt.

6.5
Nu de (eiseres) de sleutels van het appartement pas terug overhandigde aan de (ver-

weerders) op het ogenblik van de plaatsopneming door de vrederechter (16 februari 2005) 
is zij tot en met de maand februari 2005 huurgelden verschuldigd (onbetaald vanaf okto-
ber tot februari = 670,00 euro x 5 = 3.350,00 euro). De gevorderde wederverhuringsver-
goeding ten belope van 3 maanden huur komt eveneens passend voor (670,00 euro x 3 = 
2.010,00 euro)". 

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is, in wederkerige contracten, 

de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide 
partijen haar verbintenis niet nakomt. In dit geval is het contract niet van rechtswege ont-
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bonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus 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.

Artikel 1741 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het huurcontract wordt ontbonden 
door de niet-nakoming van hun verplichtingen door de verhuurder of de huurder.

Een  huurovereenkomst  kan  overeenkomstig  voormelde  bepalingen  enkel  ontbonden 
worden ten nadele van één van de partijen wanneer aan die partij een ernstige tekortko-
ming verweten kan worden. De ernst van de tekortkoming dient beoordeeld te worden aan 
de hand van de concrete omstandigheden van de zaak.

Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van exceptie van niet-uitvoering inzake 
wederkerige overeenkomsten, zoals vervat in de artikelen 1102 en 1184 van het Burger-
lijk Wetboek, mag, in een wederkerige overeenkomst een partij de uitvoering van haar 
verbintenissen opschorten indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke is geble-
ven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit te voeren en totdat hij die uitvoert. Een 
partij die haar verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt, maar die zich in dit ver-
band wettig beroept op de exceptie van niet-uitvoering, begaat geen ernstige fout die aan-
leiding kan geven tot ontbinding van de overeenkomst te haren nadele in de zin van arti-
kel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.

Terzake voerde de eiseres aan dat het gehuurde goed een aantal ernstige gebreken ver-
toonde en dat zij om die reden slechts een zeer beperkt genot van het gehuurde goed kon 
hebben en had gehad, zodat zij hoogstens gehouden kon zijn tot betaling van 25pct. van 
de overeengekomen huurprijs. Aldus voerde de eiseres impliciet doch zeker aan dat zij het 
recht had om, wegens de fout van de verweerders, met name het ter beschikking stellen 
van een appartement dat gebreken vertoonde, haar betalingsverplichting minstens gedeel-
telijk op te schorten en dat derhalve het niet betalen van de huurprijs geen fout uitmaakte, 
minstens geen ernstige fout in de zin van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.

Met name voerde eiseres op de vijfde bladzijde van haar conclusie, ingediend op 30 ja-
nuari 2007 ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aan:

"schadevergoeding: door de eerste rechter werd als mindergenot 75pct. van de huurprijs 
en de provisie voor de kosten toegekend. Dit is zeker terecht, nu (de eiseres) niet ten volle 
het genot heeft gehad van het gehuurde goed, maar bovendien ook te veel betaalde aan 
provisie voor kosten, gelet op het feit dat bvb. de elektrische installatie in een zeer slechte 
toestand verkeerde".

De rechter had de verplichting om op deze door de eiseres aangevoerde feitelijke gege-
vens de rechtsregel correct toe te passen (algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het de 
taak is van de rechter op de hem regelmatig voorgedragen feiten de geldende rechtsregel 
toe te passen) en diende dan ook te onderzoeken of de eisers, gelet op de concrete omstan-
digheden van de zaak, en met name gelet op de door de appelrechters vastgestelde gebre-
ken, gerechtigd was haar betalingsverplichting op te schorten en of de niet-betaling van de 
huurprijs, eveneens gelet op de concrete omstandigheden, een fout uitmaakte die ernstig 
genoeg was om aanleiding te geven tot de ontbinding van de overeenkomst ten nadele van 
de eiseres.

De appelrechters stellen vast  dat het gehuurde goed een aantal  gebreken vertoonde, 
maar dat deze niet voldoende waren om op grond van artikel 2 van de Woninghuurwet de 
overeenkomst te ontbinden in het nadeel van de verweerders.

De appelrechters leiden uit deze overweging af dat de niet betaling van de huurgelden 
door de eiseres een zwaarwichtige miskenning uitmaakt van haar verplichtingen op grond 
van de huurovereenkomst, die de ontbinding in het nadeel van de eiseres rechtvaardigt.

Het enkele feit dat de verweerders geen fout hebben begaan die ernstig genoeg was om 
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op grond daarvan de overeenkomst te ontbinden ten nadele van de verweerders, impliceert 
echter niet noodzakelijk dat de verweerders geen fout hebben begaan op grond waarvan 
de eiseres haar betalingsverplichting kon opschorten. Uit het enkele feit dat de verweer-
ders geen fout hebben begaan die ernstig genoeg is om de ontbinding van de overeen-
komst te hunnen laste te rechtvaardigen, konden de appelrechters dan ook niet wettig af-
leiden dat de eiseres wel een fout heeft begaan die ernstig genoeg is om de ontbinding van 
de overeenkomst te haren nadele te rechtvaardigen. De appelrechters dienden op grond 
van de concrete omstandigheden van de zaak, en dus met inachtneming van de vastgestel-
de gebreken, te onderzoeken of de niet betaling van de huurprijs in de concrete omstan-
digheden van de zaak gerechtvaardigd was en al dan niet een fout uitmaakte die ernstig 
genoeg was om de overeenkomst ten laste van de eiseres te ontbinden.

Door na te laten te antwoorden op het verweer van de eiseres dat zij er niet toe gehou-
den was de gehele huurprijs te betalen en (impliciet) derhalve geen zware fout beging 
door haar betalingsverplichting op te schorten, schenden de appelrechters artikel 149 van 
de Grondwet.

Door verder te beslissen dat de eiseres door het niet betalen van de huurprijs een ernsti-
ge fout heeft begaan die de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding recht-
vaardigt zonder hierbij rekening te houden met de concrete omstandigheden van de zaak 
en met name met het feit dat het gehuurde goed gebreken vertoonde die volgens de eiseres 
het inroepen van de exceptie van niet uitvoering konden rechtvaardigen, en door verder 
uit de enkele vaststelling dat de verweerders geen fout hebben begaan die ernstig genoeg 
is om de overeenkomst ten hunne nadele te ontbinden, af te leiden dat het niet betalen van 
de huurprijs door de eiseres een ernstige fout uitmaakt die de ontbinding van de overeen-
komst te haren laste rechtvaardigt,  verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet 
naar recht (schending van de artikelen 1102, 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek en 
van  het  algemeen rechtsbeginsel  van  exceptie  van  niet-uitvoering  inzake  wederkerige 
overeenkomsten).

Door aldus na te laten op de door de eiseres aangevoerde feiten de correcte rechtsregel, 
en meer bepaald het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet uitvoering, toe te 
passen, schenden de appelrechters nog het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het 
de taak is van de rechter op de hem regelmatig voorgedragen feiten de geldende rechtsre-
gel toe te passen.

Door ten slotte op grond van de hierboven aangegeven overwegingen de eiseres te ver-
oordelen tot betaling van een wederverhuringsvergoeding, schenden de appelrechters nog 
de artikelen 1184, 1741 en 1760 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1184, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is de ontbinden-

de voorwaarde in wederkerige contracten altijd stilzwijgend begrepen, voor het 
geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt.

Krachtens artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, heeft de partij 
jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd de keuze om ofwel de andere partij 
te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, ofwel de ontbinding van de over-
eenkomst te vorderen met schadevergoeding.
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Krachtens artikel 1184, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek moet de ontbin-
ding van de overeenkomst in rechte worden gevorderd.

De rechter die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding van een 
wederkerige overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte te onderzoeken 
van de door de partijen aangegane verbintenissen en, aan de hand van de feitelij-
ke  omstandigheden,  te  beoordelen of  de aangevoerde wanprestatie  voldoende 
ernstig is om de ontbinding uit te spreken. 

In een wederkerige overeenkomst heeft iedere partij die bewijst dat haar mede-
contractant  in  gebreke  is  gebleven  zijn  verbintenissen met  betrekking  tot  die 
overeenkomst uit te voeren de mogelijkheid om, gelet op de onderlinge afhanke-
lijkheid van hun wederkerige verbintenissen, de uitvoering van haar eigen ver-
bintenis op te schorten en het nakomen ervan uit te stellen zolang de wederpartij 
de hare niet uitvoert.

Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering laat toe dat de 
contractant, zonder tussenkomst van de rechter, overgaat tot het opschorten van 
de uitvoering van de eigen verbintenissen. 

De rechter dient na te gaan of de partij die zich op de exceptie van niet-uitvoe-
ring beroept, bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn weder-
kerige verbintenis uit te voeren, en of de exceptie niet werd ingeroepen buiten de 
grenzen van de onderlinge afhankelijkheid van de wederkerige verbintenissen. 

Uit  de  enkele  omstandigheid  dat  de  niet-uitvoering  van  zijn  verbintenissen 
door een contractant niet ernstig genoeg is om de wederkerige overeenkomst te 
zijnen laste te ontbinden, kan niet worden afgeleid dat de medecontractant, die 
zich op de niet-uitvoeringsexceptie beroept om tot het opschorten van de eigen 
verbintenissen over te gaan, hierdoor een ernstige fout begaat die de ontbinding 
van de overeenkomst te zijnen laste rechtvaardigt.

De appelrechters oordelen dat: 
het vaststaat dat het appartement een aantal gebreken vertoonde;
deze gebreken evenwel niet voldoende waren om op grond van artikel 2 van de 

Woninghuurwet de overeenkomst te ontbinden in het nadeel van de verweerders, 
die het appartement verhuurden;

de niet-betaling van de huurgelden door de eiseres dan ook een zwaarwichtige 
miskenning  uitmaakt  van  haar  verplichtingen  op  grond  van  de  huurovereen-
komst, die de ontbinding van deze overeenkomst in haar nadeel rechtvaardigt.

Door aldus te oordelen, miskennen de appelrechters het algemeen rechtsbegin-
sel van de exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet over het 

incidenteel beroep en het principaal hoger beroep ontvankelijk verklaart.
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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 de rechtbank van eerste aanleg te Den-
dermonde, zitting houdend in hoger beroep.

24 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Smetryns –  Gelijkluidende conclusie  de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 525

1° KAMER - 24 september 2009

1º KOOP - VERKOOP VAN ANDERMANS ZAAK - VERNIETIGING - DOOR DE KOPER GELEDEN SCHADE 
- INSTRUMENTERENDE NOTARIS - AANSPRAKELIJKHEID

2º NOTARIS - AANSPRAKELIJKHEID - VERKOOP VAN ANDERMANS ZAAK - VERNIETIGING - DOOR 
DE KOPER GELEDEN SCHADE

3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - VERNIETIGING - GEVOLG

4º KOOP - VERNIETIGING - DOOR DE KOPER GELEDEN SCHADE - OMVANG - KOOPPRIJS

1º en 2° Wanneer een verkoop van een andermans zaak mede tot stand is gekomen door  
de fout van de instrumenterende notaris, dan is deze notaris mede aansprakelijk voor de 
schade die de koper ten gevolge van de vernietiging van de koop heeft geleden.  (Art. 
1599, B.W.)

3º De vernietiging van een overeenkomst die ex tunc uitwerking heeft, verplicht in de regel  
elk  van  de  partijen  ertoe  de  prestaties  terug  te  geven  die  krachtens  de  vernietigde  
overeenkomst zijn ontvangen1.

4º De koopprijs, die in geval van een vernietigde koopovereenkomst het voorwerp uitmaakt  
van de restitutieplicht, kan deel uitmaken van de door de koper geleden schade, zolang 
de restitutie niet heeft plaatsgevonden. 

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

ARREST

(AR C.08.0617.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 mei 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 21 mei 2004, AR C.03.0501.F, AC, 2004, nr 274.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren in het bestreden eindarrest het hoger beroep van de eisers en 

het incidenteel beroep van de derde verweerder grotendeels ongegrond, doen het bestre-
den vonnis slechts gedeeltelijk teniet en beslissen dienvolgens onder meer tot de in soli-
dum veroordeling van de eisers en de derde verweerder om aan de eerste en de tweede 
verweerders de som te betalen van 41.790,79 euro, te vermeerderen met vergoedende in-
terest aan de wettelijke rentevoet vanaf 19 mei 1994 op 40.183,45 euro en vanaf 1 sep-
tember 1996 op 41.790,79 euro tot op de datum van het bestreden eindarrest en vanaf dan 
met moratoire interesten eveneens aan de wettelijke rentevoet tot de dag der betaling en te 
verminderen met de som van 16.459,21 euro te vermeerderen met vergoedende interest 
aan de wettelijke rentevoet vanaf 1 september 1996 tot op de datum van het bestreden 
eindarrest en vanaf dan met moratoire interest eveneens aan de wettelijke interestvoet tot 
de dag der betaling.

Nadat zij de koopovereenkomst tussen de verweerders nietig verklaarden op grond van 
artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de appelrechters daartoe vooreerst van oor-
deel dat de eerste en de tweede verweerders ten aanzien van de derde verweerder aan-
spraak kunnen maken op de restitutie van de koopprijs ten bedrage van 34.705,00 euro 
(bestreden eindarrest, pagina 5, vierde alinea), alsmede op een vergoeding van de com-
pensatoire interesten op de terug te betalen koopprijs en van een aantal kosten die zijzelf 
omschrijven als "kosten stopzetting lening" (1.607,34 euro), kosten voor de notariële le-
ningsakte (1.254,34 euro) en de notariële koopakte (4.224,11 euro) (bestreden eindarrest, 
pagina 5, vijfde alinea tot en met pagina 7, tweede alinea), terwijl door de eerste en de 
tweede verweerders een bedrag van 16.459,21 euro, meer vergoedende interesten vanaf 
een gemiddelde datum dient te worden gerestitueerd.

Na vervolgens een professionele fout in hoofde van de eisers te hebben vastgesteld, 
oordelen de appelrechters verder dat de eerste en de tweede verweerders zonder deze fout 
van de eisers "de koopprijs niet (zouden) hebben betaald, geen aktekosten (zouden) heb-
ben betaald, geen lening (zouden) hebben aangegaan en er interesten op (zouden) hebben 
betaald en de belastingen en uitgaven die zij nu hebben betaald niet (zouden) hebben moe-
ten maken" en besluiten uiteindelijk dat "alle sommen die (de eerste en de tweede ver-
weerders) van (de derde verweerder) vorderen, derhalve schade (vormen) die door de fout 
van (de eisers) werd geleden en waarvoor deze laatsten, in solidum met (de derde ver-
weerder), jegens (de eerste en de tweede verweerders) aansprakelijk zijn.

Op grond daarvan veroordelen de appelrechters de eisers en de derde verweerder in so-
lidum tot het betalen van een welbepaalde schadevergoeding aan de eerste en de tweede 
verweerders.

Zij steunen deze beslissing voornamelijk op de volgende motieven:
"3. De nietigverklaring van de koopovereenkomst werkt retroactief en heeft tot gevolg 

dat partijen moeten worden hersteld in de oorspronkelijke toestand. Bovendien hebben (de 
eerste en de tweede verweerders), als kopers te goeder trouw, recht op schadevergoeding 
(artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek).
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3.1. De restitutieplicht houdt in de eerste plaats in dat (de derde verweerder) de koop-
prijs ten bedrage van 34.705,00 euro dient terug te betalen aan (de eerste en de tweede 
verweerders).

3.2. (De eerste en de tweede verweerders) kunnen ook aanspraak maken op compensa-
toire interest op de terug te betalen koopprijs, nu zij zelf ook aanbieden om de huurop-
brengst van de studio's - die door de gerechtsdeskundige werd geraamd op 3.500,00 euro 
per jaar per studio - aan (de derde verweerder) te restitueren. Deze concrete benadering 
verdient de voorkeur boven de weliswaar ruim aanvaarde maar meer abstracte werkwijze 
die erin bestaat om in gevallen waar de verkoper de prijs heeft ontvangen en de koper het 
genot heeft gehad van het verkochte goed, aan te nemen dat de interest op de prijs zich 
compenseert met de vruchten en/of het genot van het goed zodat noch de ene noch de an-
dere partij gehouden is tot restitutie van de interesten, respectievelijk de vruchten.

Vergoedende interest kan worden toegekend aan de wettelijke interestvoet, vanaf de da-
tum waarop de koopprijs werd betaald (19 mei 1994), zoals gevorderd. De stelling van (de 
eisers) dat slechts interest kan worden toegekend vanaf de ingebrekestelling, faalt in rech-
te. De restitutieplicht betreft een waardeschuld waarop vergoedende en geen moratoire in-
terest verschuldigd is en waarop artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, niet van toepas-
sing is. De aanvangsdatum van vergoedende interest wordt vrij door de rechter bepaald 
met als enig criterium de integrale schadeloosstelling van het slachtoffer. Vermits (de eer-
ste en de tweede verweerders) vanaf de betaling van de koopprijs interest hebben gederfd, 
kan vanaf dan vergoedende interest worden toegekend.

Wat de gevorderde kapitalisatie van interesten op 18 mei 2002 en 18 mei 2007 betreft 
dient te worden aangestipt dat artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek slechts van toe-
passing is op moratoire interest op geldschulden en niet op vergoedende interest op waar-
deschulden (vgl. Cass. 22 december 2006, RW 2006-07, 1439, noot Van Oevelen). Nu in-
terest wordt toegekend aan de wettelijke rentevoet en (de eerste en de tweede verweer-
ders) niet aantonen dat kapitalisatie van interest nodig is om de schade die zij lijden inte-
graal te vergoeden, wordt op het verzoek tot kapitalisatie niet ingegaan.

3.3. Verder vorderen (de eerste en de tweede verweerders) vergoeding van een aantal 
kosten die zijzelf omschrijven als "kosten stopzetting lening" voor een totaal bedrag van 
1.607,34 euro en van de kosten van de notariële leningsakte (1.254,34 euro) en de notarië-
le koopakte (4.224,11 euro).

De aktekosten vormen schade die (de eerste en de tweede verweerders) hebben geleden 
ingevolge de nietige koop.  (De derde verweerder) dient deze schade te  vergoeden op 
grond van artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk de koop van ander-
mans zaak grond kan opleveren tot  schadevergoeding wanneer  de koper  niet  geweten 
heeft dat de zaak aan een ander toebehoorde, wat terzake het geval is.

Op de aktekosten kan eveneens vergoedende interest worden toegekend vanaf de datum 
waarop zij werden betaald (19 mei 1994).

De "kosten stopzetting lening" (stuk 3) bestaan bij nader toezien enerzijds uit dossier- 
en schattingskosten gemaakt voor het aangaan van de lening en anderzijds uit premies van 
de schuldsaldoverzekering en de brandverzekering. Ook deze kosten vormen vergoedbare 
schade en zijn toewijsbaar op grond van artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek.

Op de dossier- en schattingskosten die reeds voor 19 mei 1994 werden betaald, kan ver-
goedende interest worden toegekend vanaf deze datum. Op de premies van de schuldsald-
overzekering en de brandverzekering kan daarentegen slechts vergoedende interest wor-
den toegekend vanaf een gemiddelde datum, namelijk vanaf 1 september 1996.

Ook hier wordt, om voormelde redenen, niet ingegaan op het verzoek tot kapitalisatie 
van interest.
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3.4. Voorts vorderen (de eerste en de tweede verweerders) het verschil tussen enerzijds 
de huuropbrengsten die zij hebben genoten of hadden kunnen genieten tot op het ogenblik 
dat zij de sleutels aan de syndicus hebben teruggestuurd, huuropbrengst die zij begroten 
op 3.500,00 euro per jaar of 16.713,68 euro tot maart 1999 en anderzijds de gemeentetaks 
(3.116,02 euro), de onroerende voorheffing (1.993,14 euro), de taks op de oppervlaktewa-
teren (47,92 euro) en de interesten op de lening die zij hebben aangegaan bij de ASLK 
voor de financiering van de aankoop van de studio's (12.215,71 euro). Dit verschil be-
draagt 456,79 euro.

Deze vordering dient samen te worden beschouwd met de oorspronkelijke tegeneis van 
(de derde verweerder), die, bij wege van restitutie ingevolge de nietigverklaring van de 
koop, betaling vordert van de huuropbrengst die hij zou hebben genoten indien de koop 
niet zou zijn gesloten en dit voor de periode vanaf 19 mei 1994 tot heden, hetzij voor een 
totaal bedrag van 94.528,76 euro (gerekend tot 16 november 2007 op basis van een huur-
waarde van 3.500,00 euro per jaar per studio), te vermeerderen met vergoedende interest 
vanaf een gemiddelde datum binnen de genotsperiode.

In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat de huurwaarde van de studio's door 
deskundige Van Laere werd geraamd op 3.500,00 euro per jaar per studio. De door (de 
eerste en de tweede verweerders) te restitueren opbrengsten voor de periode tot maart 
1999 bedragen dan ook twee maal 16.916,00 euro of 33.832,00 euro.

Ten onrechte stelt (de derde verweerder) dat hij ook voor de periode na 11 maart 1999 
aanspraak kan maken op de huuropbrengsten omdat de sleutels door (de eerste en de 
tweede verweerders) niet aan hem maar aan de syndicus werden teruggegeven. (De eerste 
en de tweede verweerders) konden, gelet op het feit dat de vereniging van mede-eigenaars 
het eigendomsrecht op de studio's claimde, niet anders dan de sleutels aan de vereniging, 
vertegenwoordigd door de syndicus, af te geven. Bovendien valt te betwijfelen of (de der-
de verweerder), gelet op de eigendomsaanspraken van de vereniging van mede-eigenaars, 
het goed had kunnen verhuren indien de sleutels niet aan de syndicus maar aan hemzelf 
waren afgegeven. (De derde verweerder) kan dan ook geen aanspraak maken op de huur-
opbrengsten voor de periode na 11 maart 1999.

Voor de voormelde som van 33.882,00 euro kunnen (de eerste en de tweede verweer-
ders)  de  onroerende voorheffing,  gemeentetaks en de taks  oppervlaktewateren,  kosten 
waarvan de betaling wel degelijk is gestaafd door stukken en die allen te beschouwen zijn 
als kosten van het genot van het goed, in mindering brengen.

Ook de interest op de lening bij de ASLK kan in mindering worden gebracht van de te 
restitueren huuropbrengst. Het betreft immers kosten die (de eerste en de tweede verweer-
ders) hebben gemaakt om het goed te verwerven en het genot ervan te kunnen hebben. 
Minstens is de interest te beschouwen als schade die zij hebben geleden ingevolge de nie-
tige koop: zonder de koop hadden zij de lening niet hoeven aan te gaan en hadden zij geen 
interest betaald. Het in rekening brengen van de op de lening betaalde interest maakt geen 
dubbel gebruik uit met de toekenning van interest op de koopprijs nu (de eerste en de 
tweede verweerders) de huuropbrengsten die zij zelf hebben ontvangen aan (de derde ver-
weerder) restitueren.

Aldus dient door (de eerste en de tweede verweerders) aan (de derde verweerder) te 
worden gerestitueerd: 33.832,00 euro - 17.372,79 euro (3.116,02 + 1.993,14 + 47,92 + 
12.215,71) of 16.459,21 euro, te vermeerderen met vergoedende interest aan de wettelijke 
interestvoet vanaf een gemiddelde datum, namelijk 1 september 1996.

3.5. Het door (de derde verweerder) gevraagde voorbehoud voor beweerde schade inge-
volge verwaarlozing van de studio's en voor kosten met betrekking tot de periode na 11 
maart 1999, dient te worden afgewezen nu het (de eerste en de tweede verweerders), zoals 
hiervoor gezegd, niet kan worden verweten de sleutels aan de syndicus te hebben terugge-
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geven.
Aansprakelijkheid van de notarissen
4. De eerste rechter dient te worden bijgetreden waar hij heeft geoordeeld dat (de eerste 

en de tweede verweerders, lees: de eisers) een professionele fout hebben begaan door de 
basisakte niet grondig te hebben bestudeerd en niet te hebben opgemerkt dat de studio's 
A11 en A12 in werkelijkheid gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw wa-
ren.

De stelling van (de eerste en de tweede verweerders, lees: de eisers) dat zij volledig 
mochten vertrouwen op de vermeldingen in de eigendomstitel van (de derde verweerder), 
namelijk de akte van 5 maart 1991 opgesteld door notaris Van Hauwaert, gaat, zeker in 
voorliggend geval, niet op.

In de akte opgesteld door notaris Van Hauwaert was bij de omschrijving van het ver-
kochte goed, aanvankelijk vermeld dat de ruimte A10 werd verkocht omvattende in priva-
tieve en uitsluitende eigendom de inkomdeur van de eigenlijke ruimte, begrijpende lokaal 
met keukennis, toilet  en stortbad en in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid 
10/3000sten in de gemene delen waaronder de grond. Nadien werd daaraan, via een ver-
zending in de marge van de akte, de ruimtes A11 en A12 toegevoegd en werd van "de 
ruimte A10" dus gemaakt "de ruimtes A10, A11 en A12". Aan de nadere omschrijving 
van het verkochte goed werd niets veranderd, wat betekent dat volgens de letterlijke tekst 
van de akte aan de drie ruimtes samen 10/3000sten in de gemene delen waaronder de 
grond verbonden waren.

In de voor hun ambt op 19 mei 1994 verleden akte hebben (de eisers) dat niet overge-
nomen. Zij hebben in hun akte vermeld dat aan elk van de verkochte studio's 10/3000sten 
in de gemene delen waaronder de grond verbonden waren. Terecht stellen (de eerste en de 
tweede  verweerders)  dat  (de  eisers),  geconfronteerd  met  de  akte  van  notaris  Van 
Hauwaert waarin was vermeld dat aan de drie ruimtes samen maar 10/3000sten in de ge-
mene delen waren verbonden, zich de vraag hadden moeten stellen hoeveel aandelen in de 
gemene delen aan de studio's verbonden waren. Daarover kon immers op basis van de 
akte van notaris Van Hauwaert, twijfel bestaan. (De eisers) dienden daartoe de basisakte 
na te kijken, waarbij zij dan zouden hebben vastgesteld dat de studio's A11 en A12 in 
werkelijkheid gemene delen waren die ten onrechte als studio's waren ingepalmd. Zij heb-
ben echter duidelijk de basisakte niet bekeken - (de eisers) beweren dat trouwens ook niet 
- en zij hebben, op basis van een eigen maar onjuiste interpretatie van de akte opgesteld 
door notaris Van Hauwaert, in hun akte vermeld dat aan elke studio 10/3000sten in de ge-
mene delen waaronder de grond verbonden waren. (De eisers) hebben zich aldus niet naar 
behoren gekweten van hun onderzoeksplicht, hetgeen een professionele fout uitmaakt.

5. (De eisers) stellen verder dat er geen oorzakelijk verband zou bestaan tussen hun fout 
en de door (de verweerders) geleden schade. Zij stellen dat de schade is ontstaan op het 
ogenblik van het ondertekenen van de onderhandse akte, lang voor hun tussenkomst. Zij 
stellen dat de koop toen gesloten was en dat zij daaraan niets meer konden veranderen.

Deze argumentatie kan niet worden gevolgd. Indien de notarissen zich naar behoren 
van hun onderzoeksplicht hadden gekweten, hadden zij ontdekt dat de studio's in werke-
lijkheid gemene delen waren. In dat geval zou de verkoop ongetwijfeld geen doorgang 
hebben gevonden en zouden (de eerste en de tweede verweerders) geen schade hebben ge-
leden.

6. Zonder de fout van (de eisers) zouden (de eerste en de tweede verweerders) de koop-
prijs niet hebben betaald, zouden zij geen aktekosten hebben betaald, geen lening hebben 
aangegaan en er interesten op hebben betaald en zouden zij de belastingen en uitgaven die 
zij nu hebben betaald niet hebben moeten maken.

Alle sommen die zij van (de derde verweerder) vorderen, vormt derhalve schade die 
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door de fout van (de eisers) werd geleden en waarvoor deze laatsten, in solidum met (de 
derde verweerder), jegens (de eerste en de tweede verweerders) aansprakelijk zijn.

De door de notarissen gemaakte opmerkingen in verband met de schadeomvang werden 
hiervoor reeds ontmoet". 

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de bena-

deelde van een onrechtmatige daad recht op een integrale schadeloosstelling, doch op 
niets meer.

Nadat zij eerder in het bestreden eindarrest oordeelden dat de eerste en de tweede ver-
weerders ten aanzien van de derde verweerder, ingevolge de vastgestelde nietigheid van 
de tussen hen gesloten koopovereenkomst, aanspraak kunnen maken op de restitutie van 
de koopprijs ten bedrage van 34.705,00 euro, welke zij terecht beschouwen als een gevolg 
van de retroactieve werking van deze sanctie (bestreden eindarrest, pagina 5, vierde en 
vijfde alinea), alsmede op een vergoeding van de compensatoire interesten op de terug te 
betalen koopprijs en van een aantal kosten die zijzelf omschrijven als "kosten stopzetting 
lening" (1.607,34 euro), kosten voor de notariële leningsakte (1.254,34 euro) en de notari-
ële koopakte (4.224,11 euro) en dat de eerste en de tweede verweerders zonder de door 
hen vastgestelde professionele fout in hoofde van de eisers de koopprijs niet zouden heb-
ben betaald en evenmin deze kosten zouden hebben moeten maken, zijn de appelrechters 
te dezen van oordeel dat "alle sommen die (de eerste en de tweede verweerders) van (de 
derde verweerder) vorderen, schade (vormen) die door de fout van (de eisers) werd gele-
den en waarvoor deze laatsten, in solidum met (de derde verweerders), jegens (de eerste 
en de tweede verweerders) aansprakelijk zijn.

Door aan te nemen dat alle door de eerste en de tweede verweerders vanwege de derde 
verweerder gevorderde sommen - of, beter gezegd, alle door hen eerder in het bestreden 
eindarrest aan de eerste en de tweede verweerders toegekende sommen -, met inbegrip 
van de koopprijs, schade vormen, miskennen de appelrechters evenwel het wettelijk be-
grip "schade", nu zij aldus de door de eerste en de tweede verweerders teruggevorderde 
koopprijs als een bestanddeel van de in hoofde van deze laatsten vergoedbare schade in 
aanmerking nemen, terwijl deze koopprijs integendeel het voorwerp uitmaakt van de resti-
tutieverplichting van de derde verweerder als rechtstreeks gevolg van de retroactieve wer-
king van de nietigverklaring van de tussen de verweerders gesloten koopovereenkomst.

Door de eisers, in solidum met de derde verweerder, jegens de eerste en de tweede ver-
weerders aansprakelijk te stellen voor de schade, welke naar hun oordeel bestaat uit alle 
sommen die deze laatsten van de derde verweerder vorderen - of, anders gezegd, uit alle 
aan de eerste en de tweede verweerders toegekende sommen -, inclusief de door de eerste 
en de tweede verweerders teruggevorderde koopprijs, miskennen de appelrechters boven-
dien het beginsel van de integrale schadeloosstelling inzake buitencontractuele aansprake-
lijkheid, nu de eisers daardoor gehouden worden tot betaling van een schadevergoeding 
die hoger is dan de eerder in het eindarrest vastgestelde schade in hoofde van de eerste en 
de tweede verweerders, waarvan voormelde koopprijs geen deel uitmaakte.

In zoverre de appelrechters aldus, in strijd met het beginsel van de integrale schadeloos-
stelling bij buitencontractuele aansprakelijkheid en met miskenning van het wettelijk be-
grip "schade", de eisers - in solidum met de derde verweerder - veroordelen tot betaling 
van alle sommen die de eerste en de tweede verweerders van de derde verweerder vorder-
den, is hun beslissing dan ook niet naar recht verantwoord. (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek)
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
2. Krachtens artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek, is de verkoop van een 

andermans zaak nietig. Hij kan ten laste van de verkoper grond tot schadevergoe-
ding opleveren, wanneer de koper niet geweten heeft dat de zaak aan een ander 
toebehoorde.

3. Wanneer een dergelijke koop mede is tot stand gekomen door de fout van de 
instrumenterende notaris, dan is deze notaris mede aansprakelijk voor de schade 
die de koper ten gevolge van de vernietiging van de koop heeft gelden.

4. De vernietiging van een overeenkomst die ex tunc uitwerking heeft, ver-
plicht in de regel elk van de partijen ertoe de prestaties terug te geven die krach-
tens de vernietigde overeenkomst zijn ontvangen.

5. De koopprijs, die het voorwerp uitmaakt van de restitutieplicht, kan deel uit-
maken van  de  door  de  koper  geleden  schade,  zolang  de  restitutie  niet  heeft 
plaatsgevonden.

6. Het arrest veroordeelt de derde verweerder, als verkoper, en de eisers, die 
als notarissen bij de verkoop foutief gehandeld hebben, in solidum tot het betalen 
aan  de  eerste  en  tweede  verweerders,  als  kopers,  van  een  schadevergoeding 
waarin de koopprijs is inbegrepen.

7. Door de eisers in solidum met de derde verweerder te veroordelen tot beta-
ling van de koopprijs als schadevergoeding, miskent het arrest het begrip "scha-
de" niet en kent het geen vergoeding toe voor niet bestaande schade.

Aldus schendt het arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

24 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Boes – Gelijkluidende conclusie de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Nelissen Grade en van Ommeslaghe.

Nr. 526

1° KAMER - 25 september 2009

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INVORDERING GEVRAAGD 
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DOOR EEN LIDSTAAT VAN DE EEG - RICHTLIJN 76/308/EEG VAN DE EG-RAAD - WET 20 JULI 
1979 - AANGEZOCHTE BELGISCHE AUTORITEIT - BETWISTE INVORDERING - BEWARENDE 
MAATREGELEN

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI - BELASTING 
OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INVORDERING GEVRAAGD DOOR EEN LIDSTAAT VAN DE EEG - 
RICHTLIJN 76/308/EEG VAN DE EG-RAAD - WET 20 JULI 1979 - AANGEZOCHTE BELGISCHE 
AUTORITEIT - BETWISTE INVORDERING - BEWARENDE MAATREGELEN

1º en 2° Uit  artikel 12, eerste lid,  Wet 20 juli  1979 betreffende de wederzijdse bijstand 
inzake  de  invordering  van  schuldvorderingen  in  de  Europese  Economische  
Gemeenschap,  die  voortvloeien  uit  verrichtingen  die  deel  uitmaken  van  het  
financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw,  
alsmede van landbouwheffingen en douanerechten, volgt dat de aangezochte Belgische  
autoriteit, in het kader van de uitvoering van een dergelijk verzoek tot invordering, net als  
voor schuldvorderingen die in het Rijk zijn ontstaan, bewarende maatregelen kan nemen 
wanneer de schuldvordering of de uitvoerbare titel die de invordering mogelijk maakt, in  
de loop van de procedure betwist worden, zelfs wanneer de buitenlandse verzoekende 
autoriteit geen enkele nieuwe aanvraag daartoe indient; artikel 17 van de wet, dat de 
omzetting is van artikel 13 van de richtlijn 76/308/E.E.G. van 15 maart 1976 van de Raad  
van  de  Europese  Gemeenschappen  betreffende  de  wederzijdse  bijstand  inzake  de 
invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken 
van  het  financieringsstelsel  van  het  Europees  Oriëntatie-  en  Garantiefonds  voor  de  
Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en douanerechten, is, conform de richtlijn, in  
dit geval niet van toepassing1.

(BELGISCHE STAAT T. B.H.L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0004.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2006 gewezen door het 

hof van beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 12 en 17 van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bij-

stand inzake de invordering van schuldvorderingen in de Europese Economische Gemeen-
schap, die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel 
van het  Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van land-
bouwheffingen en douanerechten, thans de wet betreffende de wederzijdse bijstand inzake 
de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, 
belastingen en andere maatregelen;

- de artikelen 12.2 en 13 van de richtlijn 76/308/EEG van de Raad van 15 maart 1976 
betreffende  de  wederzijdse  bijstand  inzake  de  invordering  van  schuldvorderingen  die 
voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Euro-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 526.



2112 HOF VAN CASSATIE 25.9.09 - Nr. 526 

pees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en 
douanerechten, waarvan het toepassingsgebied werd uitgebreid tot de invordering van de 
BTW, door de richtlijn 79/1071/EEG van de Raad van 6 december 1979, thans richtlijn 
van 15 maart 1976 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering 
van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en 
andere maatregelen.

Aangevochten beslissing
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis in de volgende bewoordingen:
"de hamvraag is of de Europese richtlijn 76/308/EEG, waarop de administratie zich ge-

baseerd heeft, kan worden toegepast ongeacht de wet van 20 juli 1979, die de voorwaar-
den heeft bepaald waaronder die richtlijn in het Belgisch recht wordt toegepast, en te dien 
einde in artikel 7 een striktere voorwaarde heeft ingevoerd dan die welke de richtlijn stelt, 
met name de verplichting voor de aangezochte Staat, om van de zaak kennis te nemen op 
grond van een gemotiveerd verzoek van de aanzoekende Staat, welke ertoe strekt de toe-
passing te verzekeren van de bewarende maatregelen, die de richtlijn toestaat zonder te 
vereisen dat de aanzoekende Staat die maatregelen uitdrukkelijk gevraagd heeft (cf. art. 
12);

de vraag moet negatief beantwoord worden, niet alleen om de redenen die de eerste 
rechter in aanmerking heeft genomen, maar ook op grond van de volgende gegevens:

-  het betreft  hier een voorwaarde die de rechten van de belastingplichtige beter be-
schermt en die wordt opgelegd door een Belgische wet, los van het feit dat de richtlijn 
voorzien heeft, enerzijds, in een procedure die een uitdrukkelijk verzoek vereist en, ander-
zijds, in een procedure waarin dat verzoek niet is vereist en het initiatief daartoe aan de 
fiscus van de aangezochte Staat overgelaten wordt;

- die voorwaarde is beslist niet in tegenspraak met die richtlijn maar aangezien het de 
omzetting van een richtlijn met een algemene draagwijdte betreft, mocht de nationale wet-
gever de toepassingsvoorwaarden vastleggen die hij in een bepaald aantal specifieke situ-
aties passend achtte en die zijn belastingadministratie dient na te leven;

- die administratie kan zich bijgevolg niet uitsluitend op de richtlijn beroepen en geen 
acht slaan op de bijzondere, bij de nationale wet voorgeschreven bepalingen die, in dit ge-
val, de bevoegdheden van de Belgische fiscus inzake wederzijdse bijstand in zijn betrek-
kingen met de schuldenaars van buitenlandse belastingen regelen (cfr het beginsel 'patere 
legem quam ipse fecisti');

- in die omstandigheden doet het weinig terzake dat de betrokken belastingen pas na de 
invordering in België zijn betwist in het land waar ze werden gevorderd (d.i. Duitsland);

- de administratie kon op grond van haar dwangbevelen bijgevolg slechts daden van be-
warend beslag verrichten indien ze de Belgische wetten naleefde, wat ze te dezen niet 
heeft gedaan, zodat er geen grond bestaat om de gegrondheid van de betrokken daden van 
beslag te onderzoeken".

Grieven
Luidens de artikelen 12 en 13 van de richtlijn 76/308/EEG, kunnen twee verschillende 

en volkomen van elkaar losstaande procedures de aangezochte autoriteit ertoe aanzetten 
bewarende maatregelen te nemen.

Wanneer, aldus, op het tijdstip van de verzending van het oorspronkelijk verzoek tot in-
vordering, wel degelijk voldaan is aan de voorwaarden om een dergelijk verzoek in te die-
nen (artikel 7, tweede lid, van de richtlijn 76/308/EEG), omdat de belastingplichtige de 
schuldvordering en de uitvoerbare titel pas heeft betwist nadat de verzoekende autoriteit 
het verzoek tot invordering had ingediend, bepalen de artikelen 12.1 en 12.2 van de richt-
lijn 76/308/EEG het volgende:
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"1. Indien gedurende de invorderingsprocedure de schuldvordering of de in de Lid-
Staat waar de verzoekende autoriteit is gevestigd afgegeven executoriale titel door een be-
langhebbende worden betwist, wordt de zaak door deze voor de bevoegde instantie van de 
Lid-Staat gebracht,  waar de verzoekende autoriteit  is  gevestigd,  overeenkomstig  de in 
deze laatste Lid-Staat geldende rechtsregel. Deze vordering moet door de verzoekende au-
toriteit worden genotifieerd aan de aangezochte autoriteit. Bovendien kan zij door de be-
langhebbende worden genotifieerd aan de aangezochte autoriteit.

2 . Zodra de aangezochte autoriteit de in lid 1 bedoelde notificatie heeft ontvangen, het-
zij (...), hetzij van de belanghebbende, schorst zij de executieprocedure in afwachting van 
de beslissing van de op dit gebied bevoegde instantie. Indien zij dit nodig acht, kan zij, 
onverminderd artikel 13 , overgaan tot het nemen van conservatoire maatregelen om de 
invordering te waarborgen, voor zover de in de Lid-Staat waar zij gevestigd is geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zulks toestaan voor soortgelijke schuldvorde-
ringen".

Artikel 12 heeft dus betrekking op de bewarende maatregelen die de verzoekende auto-
riteit niet uitdrukkelijk hoeft aan te vragen, maar die de aangezochte autoriteit op eigen 
initiatief kan nemen tijdens de periode van opschorting van een verzoek tot invordering, 
dat uitgaat van de verzoekende autoriteit.

De bewarende maatregelen die de verzoekende autoriteit  aanvraagt,  omdat de voor-
waarden voor de indiening van een dergelijk verzoek tot invordering op het tijdstip van de 
verzending van het verzoek niet zijn vervuld, worden behandeld in artikel 13 van de richt-
lijn 76/308/EEG, dat luidt als volgt:

"Op met redenen omkleed verzoek van de verzoekende autoriteit gaat de aangezochte 
autoriteit over tot het nemen van conservatoire maatregelen ten einde de invordering van 
een schuldvordering te waarborgen, voor zover de in de Lid-Staat waar zij gevestigd is, 
geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zulks toestaan (...)" .

De omzetting van de richtlijn 76/308/EEG in het Belgische recht biedt de Belgische au-
toriteit ook de mogelijkheid om bewarende maatregelen te nemen in het kader van twee 
onafhankelijke en afzonderlijke procedures.

De wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van 
schuldvorderingen in de Europese Economische Gemeenschap, die voortvloeien uit ver-
richtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en 
Garantiefonds voor  de Landbouw,  alsmede van landbouwheffingen  en  douanerechten, 
thans de wet betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorde-
ringen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatrege-
len, heeft de voormelde bepalingen als volgt in de Belgische rechtsorde omgezet:

Met toepassing van artikel 12 van de wet van 20 juli 1979, "gaat de aangezochte autori-
teit tot de door de vragende autoriteit gevraagde invorderingen over alsof het ging om 
schuldvorderingen die in België zijn ontstaan, wanneer het verzoek in overeenstemming is 
met de artikelen 6 tot 8".

Artikel 6 van de wet van 20 juli 1979 luidt als volgt : "§1. Het verzoek tot invordering 
mag slechts betrekking hebben op een schuldvordering waarvoor een executoriale titel be-
staat (...).

§2. De verzoekende autoriteit kan slechts een verzoek tot invordering indienen:
a) indien de schuldvordering of de titel niet betwist worden;
b) wanneer de in het Rijk ingestelde procedure en genomen maatregelen niet hebben 

geleid tot volledige betaling van de schuldvordering".
De Belgische autoriteit gaat dus over tot de door de verzoekende autoriteit gevraagde 

invorderingen alsof het ging om schuldvorderingen die in het Rijk zijn ontstaan, wat bete-
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kent dat de Belgische autoriteit, wanneer de belastingplichtige de schuldvordering en de 
uitvoerbare titel betwist nadat de verzoekende autoriteit het verzoek tot invordering heeft 
ingediend, zoals in dit geval is geschied, op eigen initiatief bewarende maatregelen kan 
nemen om de invordering te waarborgen, voor zover de in ons positief recht geldende 
wettelijke  en bestuursrechtelijke  bepalingen  zulks  voor  soortgelijke  schuldvorderingen 
toestaan.

De maatregelen die te dezen werden genomen, passen binnen dat kader.
Artikel 17 van de wet van 20 juli 1979 bepaalt dat "de aangezochte autoriteit, op ver-

zoek gedaan in overeenstemming met de artikelen 7 en 8, overgaat tot het nemen van con-
servatoire maatregelen, ten einde de invordering van een schuldvordering te waarborgen, 
overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek".

De artikelen 7 en 8 bepalen respectievelijk het volgende :
"Het verzoek tot het nemen van conservatoire maatregelen dat gegrond is op een execu-

toriale titel, moet met redenen omkleed zijn en de bijlagen en inlichtingen bevatten die be-
doeld zijn in de §§1, 3 en 5 van artikel 6".

en:
"De verzoeken als bedoeld in artikel 3 en de bijgevoegde stukken gaan vergezeld van 

een vertaling in de officiële taal of in een van de officiële talen van de andere Lid-Staat 
van de Europese Gemeenschappen tot wie ze gericht zijn, behoudens indien de bevoegde 
autoriteit van die Staat de verzoekende autoriteit ervan ontslaat".

Indien de voorwaarden voor het indienen van een verzoek tot invordering niet vervuld 
zijn op het ogenblik van de verzending van het verzoek, kan de Belgische autoriteit dus 
alleen op uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van de verzoekende Lidstaat be-
warende maatregelen nemen.

Het bestaan van twee onafhankelijke procedures valt dus logischerwijze te verklaren en 
te verantwoorden door het feit dat de toepassingsvoorwaarden van die twee procedures 
volkomen verschillend zijn en dat de wetgever, door de artikelen 12.2 van de richtlijn 
78/308/EEG en 12 van de wet van 20 juli 1979, heeft willen vermijden dat de verzoeken-
de autoriteit nog aan een aanzienlijk aantal bijkomende vormvereisten moet voldoen om 
bewarende maatregelen te vragen ingeval de verzoekende autoriteit reeds een verzoek tot 
invordering heeft verzonden en dus kan worden verondersteld dat zij - indien invorde-
ringsmaatregelen in de strikte zin van het woord onmogelijk blijken - wenst dat er bewa-
rende maatregelen worden genomen om de latere gedwongen tenuitvoerlegging te vrijwa-
ren.

De artikelen 12.2 van de richtlijn 76/308/EEG en 12 van de wet van 20 juli 1979 wijzen 
bijgevolg erop dat de bewarende maatregelen die door de aangezochte autoriteit genomen 
worden tijdens de opschorting van een verzoek tot invordering van de verzoekende autori-
teit, niet uitdrukkelijk door de verzoekende autoriteit gevraagd moeten worden maar door 
de aangezochte autoriteit op eigen initiatief genomen worden.

In tegenstelling tot wat het hof van beroep beslist, legt artikel 7 van de wet van 20 juli 
1979 voor het nemen van bewarende maatregelen, geen striktere voorwaarden op dan die 
welke uitgevaardigd zijn door de richtlijn 76/308/EEG.

Het arrest schendt derhalve de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, wanneer 
het beslist dat de Belgische Staat, die gevraagd wordt om een andere Lidstaat te helpen bij 
de invordering van fiscale schuldvorderingen in het kader van een verzoek tot invordering 
in de zin van artikel 7 van de richtlijn 76/308/EEG, slechts op uitdrukkelijk en met rede-
nen omkleed verzoek van de verzoekende Staat bewarende maatregelen kan nemen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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1. Het arrest vernietigt de bewarende beslagen die genomen zijn op grond van 
dwangbevelen die ten aanzien van de verweerder zijn uitgevaardigd en uitvoer-
baar verklaard ten gevolge van verzoeken tot invordering van schuldvorderingen 
betreffende belasting over de toegevoegde waarde, die de Duitse belastingadmi-
nistratie aan de eiser heeft gericht.

2. Het middel verwijt het arrest dat het die nietigverklaring hierop grondt dat 
de bepalingen, en inzonderheid artikel 7 van de wet van 20 juli 1979 betreffende 
de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de Euro-
pese Economische Gemeenschap, die voortvloeien uit verrichtingen die deel uit-
maken van het  financieringsstelsel  van het  Europees  Oriëntatie-  en Garantie-
fonds voor de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en douanerechten, zo-
als het op het geschil van toepassing is, in tegenstelling tot artikel 12.2 van de 
richtlijn 76/308/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen, waarvan 
deze wet de omzetting is, de bewarende maatregelen die de Belgische Staat kan 
nemen wanneer hij kennisneemt van een verzoek tot invordering van een schuld-
vordering, afhankelijk stellen van het  indienen door de verzoekende autoriteit 
van een met redenen omkleed verzoek om deze maatregelen te nemen.

3. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat, bij de omzetting, 
de inhoud van die richtlijn door de wetgever "nauwgezet werd geëerbiedigd".

4. Luidens artikel 6 van de richtlijn, gaat de aangezochte autoriteit, op verzoek 
van de verzoekende autoriteit, volgens de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen die van toepassing zijn op de invordering van soortgelijke schuldvorderin-
gen, ontstaan in de Lid-Staat waar zij gevestigd is, over tot invordering van de 
schuldvorderingen  waarvoor  een  uitvoerbare  titel  bestaat;  daartoe  wordt  elke 
schuldvordering ten aanzien waarvan een verzoek tot invordering bestaat, behan-
deld als een schuldvordering van de Lid-Staat waar de aangezochte autoriteit is 
gevestigd, behoudens toepassing van artikel 12.

Overeenkomstig  laatstgenoemde bepaling  schorst  de  aangezochte  autoriteit, 
wanneer zij tijdens de invorderingsprocedure kennisneemt van het bestaan van 
een rechtsvordering tot betwisting van de schuldvordering of van de in de Lid-
Staat waar de verzoekende autoriteit is gevestigd afgegeven uitvoerbare titel, de 
executieprocedure in afwachting van de beslissing van de op dit gebied bevoegde 
instantie, terwijl artikel 12.2., eerste lid, bepaalt dat "zij, indien zij dit nodig acht, 
onverminderd artikel 13, kan overgaan tot het nemen van conservatoire maatre-
gelen om de invordering te waarborgen, voor zover de in de Lid-Staat waar zij 
gevestigd is geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zulks toestaan 
voor soortgelijke schuldvorderingen".

Krachtens artikel 13 van de richtlijn, gaat de aangezochte autoriteit, op met re-
denen omkleed verzoek van de verzoekende autoriteit, over tot het nemen van 
bewarende  maatregelen  teneinde  de  invordering  van  een  schuldvordering  te 
waarborgen, voor zover de in de Lid-Staat waar zij gevestigd is, geldende wette-
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen zulks toestaan, waarbij artikel 6, artikel 7, 
§§1, 3 en 5, en de artikelen 8, 11, 12 en 14 van overeenkomstige toepassing zijn.

5. Artikel 16 van de voormelde wet, dat artikel 12 van de richtlijn omzet, voor-
ziet niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid, voor de aangezochte Belgische autori-



2116 HOF VAN CASSATIE 25.9.09 - Nr. 526 

teit,  om bewarende  maatregelen  te  nemen  wanneer  zij  de  executieprocedure 
schorst als gevolg van het indienen, in de loop van de invorderingsprocedure, 
van een rechtsvordering tot betwisting van de schuldvordering of van de uitvoer-
bare titel die de invordering mogelijk maakt.

De reden hiervoor is dat artikel 12, eerste lid, zoals het op het geschil van toe-
passing is, in algemene bewoordingen en zonder het voorbehoud dat geformu-
leerd wordt in het voormelde artikel 6 van de richtlijn, bepaalt dat de Belgische 
autoriteit die kennisneemt van een verzoek tot invordering, dat in overeenstem-
ming is met de artikelen 6 en 8 van die wet, "tot de door de vragende autoriteit 
gevraagde invorderingen overgaat alsof het  ging om schuldvorderingen die in 
België zijn ontstaan".

6. Uit die bepaling volgt dat de Belgische autoriteit, in het kader van de uitvoe-
ring van een dergelijk verzoek tot invordering, net als voor schuldvorderingen 
die in het  Rijk  zijn  ontstaan,  bewarende maatregelen kan nemen wanneer  de 
schuldvordering of de uitvoerbare titel die de invordering toestaat, in de loop van 
de procedure betwist worden, zelfs wanneer de buitenlandse verzoekende autori-
teit geen enkele nieuwe aanvraag daartoe indient. In dat geval is artikel 17 van de 
wet, dat artikel 13 van de richtlijn omzet, conform de richtlijn, niet van toepas-
sing.

Het arrest, dat erop wijst dat de eiser in een dergelijk geval alleen bewarende 
maatregelen kan nemen indien de buitenlandse verzoekende autoriteit, op grond 
van artikel 17 van de wet, een overeenkomstig artikel 7 met redenen omkleed 
verzoek bij hem indient, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de vordering tot schade-
vergoeding van de verweerders ongegrond 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 hof van beroep te Brussel.

25 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 527

1° KAMER - 25 september 2009



Nr. 527 - 25.9.09 HOF VAN CASSATIE 2117 

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VRIJSTELLING - WEIGERING - 
CONTROLE - GEEN BEWIJSKRACHTIGE STUKKEN - LATERE OVERLEGGING - GEVOLG

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI - ZESDE RICHTLIJN 
77/388/EEG VAN 17 MEI 1977 VAN DE EUROPESE RAAD - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE - VRIJSTELLING - WEIGERING - CONTROLE - GEEN BEWIJSKRACHTIGE STUKKEN - LATERE 
OVERLEGGING - GEVOLG

3º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - REEDS OPGELOSTE RECHTSVRAAG - OVEREENSTEMMING - HOF 
VAN CASSATIE - VERPLICHTING OM DE VRAAG TE STELLEN

1º en 2° Het bestreden arrest is niet naar recht verantwoord, wanneer het weigert om een  
belastingplichtige vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde, op grond  
dat de administratie,  op het tijdstip van de controle die aanleiding gaf tot  het proces-
verbaal en tot de litigieuze dwangsom, niet in het bezit was van een geheel van stukken  
waaruit  bleek  dat  de  belastingplichtige  kon  worden  vrijgesteld  van  belasting  op  de  
litigieuze verkopen, aangezien hij pas heel wat later het initiatief heeft genomen om die  
bewijzen te verzamelen en deze aan de administratie te overhandigen1. (Artt. 22, §8, en 
28quater,  A, b),  Zesde richtlijn  77/388/EEG van de Raad van 17 mei  1977;  vóór de 
wijziging ervan bij de, Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 nov. 2006 betreffende 
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde; Artt. 1 tot 3, 
K.B. nr 52 van 29 dec. 1992; Art. 39bis, eerste en tweede lid, W.B.T.W.)

3º Wanneer de prejudiciële vraag die aan het Hof opgeworpen wordt reeds richting werd  
gegeven in een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is het  
Hof niet gehouden deze vraag te stellen (aan laatst- genoemd Hof).

(OFF ROAD nv T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Fin.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0009.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan, waarvan het derde gesteld is als volgt.
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 22, §8, en 28quater, A, b), van de zesde richtlijn 77/388/EEG van 17 mei 

1977 van de Europese Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Sta-
ten inzake omzetbelasting (zoals die bepalingen van kracht waren vóór de wijziging ervan 
bij de richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 van de Raad betreffende het gemeen-
schappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde).

Aangevochten beslissing
Het arrest doet de in het eerste middel herhaalde vaststellingen en verwerpt vervolgens, 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 527.
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met wijziging van de beslissing van de eerste rechter, het verzet van de eiseres tegen het 
dwangbevel.

Het arrest grondt die beslissing in substantie op de volgende redenen:
Krachtens het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992 met betrekking tot de 

vrijstellingen betreffende de 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, zijn de in artikel 39-
bis van het BTW-Wetboek bepaalde vrijstellingen afhankelijk van het bewijs dat de goe-
deren zijn verzonden of vervoerd buiten België maar binnen de Gemeenschap (art. 1); de 
verkoper moet te allen tijde in het bezit zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de 
verzending of het vervoer van de goederen blijkt; hij moet die op ieder verzoek van de 
met de controle van de BTW belaste ambtenaren overleggen en die stukken zijn onder 
meer de contracten, de bestelbons, de vervoerdocumenten en de betalingsstukken (artikel 
3). Hoewel die bepalingen de vereiste bewijskrachtige stukken slechts bij wijze van voor-
beeld opsommen en niet uitsluiten dat de verkoper de echtheid van de verzending of het 
vervoer van de goederen aantoont aan de hand van andere stukken dan die welke daarin 
worden vermeld, is het niettemin vereist dat die stukken op elk ogenblik in het bezit van 
de verkoper zijn en aan de bevoegde ambtenaar kunnen worden overgelegd.

Op het ogenblik van de controle van 24 november 2003, die geleid heeft tot het proces-
verbaal en het litigieuze dwangbevel, was de administratie echter niet in het bezit van een 
geheel van stukken waaruit bleek dat de eiseres kon worden vrijgesteld van belasting op 
de litigieuze verkopen, aangezien zij pas heel wat later het initiatief heeft genomen om die 
bewijzen te verzamelen en deze aan de administratie te overhandigen.

Hoewel de Luxemburgse firma's die stukken rechtmatig in hun bezit zouden hebben, 
belette te dezen niets de eiseres om ervoor te zorgen dat haar meteen een kopie van die 
stukken werd toegezonden, teneinde die stukken, tijdens een belastingcontrole, als bewijs 
te kunnen overleggen.

De wet legt strenge bewijsregels op wegens het hoge risico op fraude en de noodzaak 
om de taak van de administratie te verlichten.

Grieven
Volgens artikel 28quater, A, b), van de zesde richtlijn inzake BTW, verlenen de Lidsta-

ten, onverminderd andere communautaire bepalingen en onder de voorwaarden die zij 
vaststellen, om een juiste en eenvoudige toepassing van de hierna genoemde vrijstellingen 
te verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen, vrijstelling voor leve-
ringen van nieuwe vervoermiddelen, door de verkoper, door de afnemer of voor hun reke-
ning naar de afnemer verzonden of vervoerd, buiten het in artikel 3 bedoelde grondgebied, 
maar binnen de Gemeenschap.

Die bepaling, samen gelezen met artikel 22, §8, van die richtlijn, geeft de Lidstaten van 
de Europese Unie de toestemming om de toepassingsvoorwaarden van de daarin vermelde 
vrijstellingen te bepalen, onder meer om fraude of misbruik te voorkomen, mits de Staten 
daarbij het evenredigheidsbeginsel naleven, krachtens hetwelk de maatregelen die de Lid-
staten kunnen treffen om de juiste inning van de belasting te verzekeren en fraude te voor-
komen, niet verder mogen reiken dat wat vereist is om die doelstellingen te bereiken.

Artikel 39bis van het BTW-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 52 zetten de voormel-
de bepaling van de zesde richtlijn in het Belgisch recht om.

Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 52 bepaalt wat volgt : "De verkoper moet te al-
len tijde in het bezit zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de verzending of het 
vervoer van de goederen blijkt, en die hij op ieder verzoek van de met de controle van de 
belasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaren moet overleggen, en dat die 
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stukken onder meer de contracten, de bestelbons, de vervoerdocumenten en de betalings-
stukken zijn".

Indien die bepaling zo moet worden uitgelegd dat zij een voorwaarde stelt op de vrij-
stelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de intracommunautaire leve-
ringen, dan miskent zij het evenredigheidsbeginsel en mag zij bijgevolg niet worden toe-
gepast.

Een nationale maatregel die het recht op vrijstelling van een intracommunautaire leve-
ring afhankelijk maakt van de naleving van formele verplichtingen, zonder rekening te 
houden met het feit dat de materiële voorwaarden voor de vrijstelling zijn vervuld, reikt 
verder dan wat vereist is om de juiste inning van de belasting te verzekeren.

Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 52, in de uitlegging volgens welke de laattijdige 
overlegging van bewijsstukken tot de belasting van de intracommunautaire levering leidt, 
ook al is aangetoond dat de materiële voorwaarden voor de vrijstelling zijn vervuld, is 
strijdig met voormeld artikel 28quater, A, b, van de zesde richtlijn.

Het arrest, dat toepassing maakt van het aldus uitgelegde artikel 3 van het koninklijk 
besluit nr. 52, schendt artikel 28quater, A, b) en artikel 22, §8, van de zesde richtlijn.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
Luidens artikel 39bis, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de belasting over de 

toegevoegde waarde, zijn van de belasting vrijgesteld, de leveringen van goede-
ren door de verkoper, 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 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.

Het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrij-
stellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de er-
mee gelijkgestelde handelingen, alsook betreffende intracommunautaire verwer-
vingen van goederen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, 
dat genomen is ter uitvoering van de artikelen 39bis en 40, §1, 1°, b, van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, bepaalt, in artikel 1, dat 
de in artikel 39bis van het Wetboek bedoelde vrijstellingen afhankelijk zijn van 
het bewijs dat de goederen zijn verzonden of vervoerd buiten België maar binnen 
de Gemeenschap, en, in artikel 3, 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 goederen blijkt, en die hij op ieder verzoek van de met de controle van de be-
lasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaren moet overleggen, en dat 
die stukken onder meer de contracten, de bestelbons, de vervoerdocumenten en 
de betalingsstukken zijn 

Voormeld artikel 39bis is de omzetting, in het interne recht, van artikel 28qua-
ter, A, b), van de zesde richtlijn 77/388/EEG van 17 mei 1977 van de Raad be-
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treffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelas-
ting - gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uni-
forme grondslag, zoals gewijzigd door de richtlijn 91/680/EEG van 16 december 
1991 van de Raad.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft, in het arrest C-
146/05 van 27 september 2007, in de considerans nr. 31, erop gewezen dat "nu 
uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat onmiskenbaar een intracommunautaire le-
vering is verricht, het beginsel van fiscale neutraliteit bijgevolg vereist (...) dat 
wanneer aan de materiële voorwaarden is voldaan, de BTW-vrijstelling wordt 
verleend, zelfs wanneer de belastingplichtigen niet voldoen aan bepaalde formele 
vereisten. Dit zou slechts anders zijn wanneer de schending van dergelijke for-
mele vereisten het leveren van het zekere bewijs dat aan de materiële voorwaar-
den is voldaan, zou hebben verhinderd".

Datzelfde arrest zegt voor recht dat "artikel 28quater, A, sub a), eerste alinea, 
van de (voormelde) zesde richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in 
de weg staat dat de belastingdienst van een lidstaat weigert om een intracommu-
nautaire levering die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden vrij te stellen van be-
lasting over de toegevoegde waarde, alleen omdat het bewijs van een dergelijke 
levering niet tijdig is geleverd". 

Aangezien de in dat arrest opgeloste vraag overeenkomt met de vraag die te 
dezen opgeworpen wordt, is het Hof niet gehouden om een prejudiciële vraag te 
stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Het bestreden arrest weigert te dezen om de eiseres vrij te stellen van de belas-
ting, hoewel zij zulks vorderde, op grond dat "op het ogenblik van de controle 
van 24 november 2003, die geleid heeft tot het proces-verbaal en het litigieuze 
dwangbevel, de administratie echter niet in het bezit was van een geheel van 
stukken waaruit bleek dat de eiseres kon worden vrijgesteld van belasting op de 
litigieuze verkopen, aangezien zij pas heel wat later het initiatief heeft genomen 
om die bewijzen te verzamelen en deze aan de administratie te overhandigen".

Het arrest verantwoordt, om die redenen, zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-
vankelijk 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 hof van beroep te Bergen.
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25 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 528

1° KAMER - 25 september 2009

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - TOEPASSINGSGEBIED - 
INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING VAN GOEDEREN - GELIJKSTELLING - VOORWAARDE

Uit de artikelen 25quater, §1 en 12bis, eerste en tweede lid, 6° en 7°, W.B.T.W., volgt dat  
de  gelijkstelling  met  een  intracommunautaire  verwerving,  van  een  goed  onder  
bezwarende titel, veronderstelt dat een belastingplichtige een goed, dat hij zelf of voor  
eigen rekening voor bedrijfsdoeleinden heeft verzonden of vervoerd, bestemt voor zijn  
bedrijfsdoeleinden1.

(BELGISCHE STAAT, Min. v. Fin. T. Vennootschap naar Luxemburgs recht, COUGAR)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0023.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 november 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12bis, inzonderheid eerste en tweede lid, 6° en 7°, en 25quater, inzonder-

heid §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna : BTW-
Wetboek).

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart, met bevestiging van het door de rechtbank van eerste aanleg te 

Luik gewezen beroepen vonnis van 8 september 2005, de vordering van de verweerster tot 
teruggave van de door haar betaalde belasting over de toegevoegde waarde, voor een be-
drag van 89.086,00 euro, vermeerderd met de interest en de geldboeten, ontvankelijk en 
gegrond om de volgende redenen:

"Te dezen moet alleen herhaald worden dat de (verweerster), een eenpersoonsvennoot-
schap die gevestigd is in het Groothertogdom Luxemburg, aan haar zaakvoerster, die in 
België gedomicilieerd is, een Porsche Carrera ter beschikking stelt die zij hoofdzakelijk 
gebruikt voor haar verplaatsingen van haar woonplaats naar de zetel van de (verweerster) 
en, nu en dan, voor verplaatsingen die geen verband houden met de activiteit van de (ver-
weerster) in België;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 528. 
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(De eiser) betoogt dat de terbeschikkingstelling van dat voertuig een belastbare intra-
communautaire verwerving is, wat door (de verweerster) betwist wordt;

Het geschil heeft dus betrekking op de toepassing van de artikelen 25quater, §1, en 12-
bis van het BTW-Wetboek, en op de belastbaarheid, in België, van de intracommunautai-
re verwerving van goederen;

(De verweerster) exploiteert in het Groothertogdom Luxemburg een onderneming voor 
de productie van schuurmaterialen en heeft een tiental mensen in dienst;

De zaakvoerster woont in België en werkt zonder arbeidsovereenkomst;
De zaakvoerster beschikt, voor het vervullen van haar mandaat, over een Porsche, die 

aan (de verweerster) toebehoort;
Het wordt niet betwist dat het voertuig in België niet gebruikt wordt voor commerciële 

doeleinden, ten behoeve van de activiteiten van (de verweerster) (...);
Uit het feit dat het voertuig aan de zaakvoerster ter beschikking wordt gesteld om zich 

naar haar onderneming in het buitenland te begeven, leidt de administratie ten onrechte af 
dat de (verweerster) het goed ter beschikking heeft gesteld binnen het kader van haar eco-
nomische activiteit, terwijl het door de zaakvoerster hoofdzakelijk wordt gebruikt om zich 
naar de in het buitenland gevestigde onderneming te begeven en, nu en dan, voor haar pri-
vé-verplaatsingen in België (...);

De administratie maakt, op grond van de circulaire nr. 1/2000 van 3 mei 2000, aan-
spraak op de belasting over de toegevoegde waarde op de waarde van het voertuig, dat zij 
krachtens artikel 25bis van dat wetboek als een belastbare intracommunautaire verwer-
ving omschrijft;

Het hof (van beroep) stelt vast dat de administratie zich baseert op de bepalingen van 
haar circulaire, die de voorwaarden bepaalt waaronder vrijstelling van de belasting kan 
worden verleend, zoals voorgeschreven bij de uitzonderingsbepalingen van artikel 12bis, 
6° en 7° van het wetboek (zogenaamde gevallen van niet-overbrenging), om te beslissen 
dat de 'overbrenging' van de Porsche naar België belastbaar is;

Die argumentatie kan niet worden aangenomen, omdat er in beginsel, zoals de eerste 
rechter zeer terecht heeft opgemerkt, geen belastbare overbrenging heeft plaatsgevonden, 
daar het voertuig niet is overgebracht binnen het kader van de economische activiteit van 
de onderneming ('voor bedrijfsdoeleinden': zie artikel 25quater, §1; artikel 12bis); het kan 
niet worden betwijfeld dat die activiteit uitsluitend in Luxemburg en niet in België wordt 
uitgeoefend (...);

De administratie erkent dit zelf, aangezien zij in haar conclusie erop wijst dat het op 
Belgisch grondgebied gebruikte voertuig niet door de belastingplichtige Luxemburgse on-
derneming, die de eigenaar van het voertuig is, voor dienstverrichtingen wordt aangewend 
(...);

Uit die vaststelling blijkt geen enkele discriminatie tussen de belastingplichtigen, aan-
gezien alle goederen die in België gebruikt worden met het oog op de economische activi-
teit, op dezelfde wijze behandeld worden (...);

De redenering van de administratie berust niet op het bewijs van het belastbaarheidsbe-
ginsel, maar in zekere zin op een redenering a contrario, volgens welke (de verweerster) 
zich niet kon beroepen op de voormelde uitzonderingsbepalingen 6° en 7° van artikel 12-
bis van het wetboek, die, op grond van haar eigen circulaires die de wet uitleggen maar, in 
de regel, geen normatief karakter hebben, te dezen niet van toepassing zouden zijn;

Het is duidelijk dat de beginselbepalingen die de administratie aanvoert en die, in voor-
komend geval, als grondslag voor het belastbaarheidsbeginsel kunnen dienen, niet alleen 
vereisen dat er een goed van een Lidstaat naar een andere is overgebracht (overschrijding 
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van de grens), maar ook dat dit goed, in het land van bestemming, wordt bestemd voor de 
economische activiteit van de belastingplichtige, d.w.z. dat het is overgebracht 'ten behoe-
ve van de onderneming' (zie uitdrukkelijk : 'Wanneer een onderneming (...) die in het ka-
der van zijn economische activiteit optreedt (...) een voertuig verzendt (...)', wat impliceert 
dat zij dit, uiteraard, ook buiten het kader van haar economische activiteit zou kunnen 
doen);

Aangezien (de eiser) het hem opgedragen bewijs niet levert, te weten dat (de verweer-
ster) het goed in België heeft ingevoerd 'voor de doeleinden van zijn economische activi-
teit', moet de bestreden beslissing bevestigd worden".

Grieven
Hoewel  de  overbrenging,  zoals  artikel  12bis van  het  BTW-Wetboek  vereist,  moet 

plaatsvinden "voor bedrijfsdoeleinden", vereist de wet niet dat de belastingplichtige die 
het goed ter beschikking stelt, een economische activiteit in de Lidstaat van bestemming 
van het aldus verzonden of vervoerde goed uitoefent en ontplooit. Het is voldoende dat 
het goed, dat aan de onderneming toebehoort en dat voor of door de belastingplichtige 
wordt overgebracht, nuttig is voor die onderneming.

In dit geval gebruikt de zaakvoerster, die over het litigieuze voertuig beschikt, dat voer-
tuig hoofdzakelijk voor haar verplaatsingen van haar woonplaats in België naar de zetel 
van de verweerster in Luxemburg, waar zij haar activiteit krachtens een mandaat uitoe-
fent. Het staat dus vast dat die terbeschikkingstelling de belangen van de verweerster dient 
en dat dit voertuig is overgebracht ten behoeve van de onderneming of zelfs van haar eco-
nomische activiteit.

Het arrest, dat de uitlegging van de eerste rechter overneemt en opnieuw bevestigt dat 
"er geen belastbare overbrenging heeft plaatsgevonden, daar het voertuig niet is overge-
bracht binnen het kader van de economische activiteit van de onderneming en het niet kan 
worden betwijfeld dat die activiteit uitsluitend in Luxemburg en niet in België wordt uit-
geoefend", voegt een voorwaarde aan de wet toe.

De goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van een overbrenging of een bestem-
ming van goederen die gelijkgesteld kan worden met een intracommunautaire verwerving 
onder bezwarende titel door een onderneming, zijn de lichamelijke roerende goederen van 
die onderneming, d.w.z. de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van een verrich-
ting die, in hoofde van een deponerende belastingplichtige, gelijkgesteld wordt met een 
levering onder bezwarende titel, overeenkomstig artikel 12 van het BTW-Wetboek (arti-
kel 25quater/20, Commentaar BTW). Het gaat dus om de goederen die het vermogen van 
de onderneming uitmaken. Hieronder vallen met name de bedrijfsmiddelen, zoals het liti-
gieuze voertuig.

Een vennootschap is een abstracte "rechtspersoon", die opgericht wordt door een over-
eenkomst, luidens welke een of meerdere personen overeenkomen om aan een gezamen-
lijke onderneming goederen of waarden toe te kennen teneinde een of meerdere welbe-
paalde activiteiten uit te oefenen, met het doel om aan de vennoten een rechtstreeks of on-
rechtstreeks vermogensvoordeel te verschaffen. De in de balans vermelde bestemmingen 
weerspiegelen de samenstelling van het vermogen van een vennootschap en de bedrijfs-
middelen die op de actiefzijde geboekt worden, zijn verkregen ter verwezenlijking van het 
"professionele" maatschappelijke doel, zoals het in de statuten omschreven wordt en zo-
doende de juridische bestaansreden van die rechtspersoon zelf verantwoordt.  Een ven-
nootschap kan per  definitie  geen privé-vermogen hebben: elke aankoop moet  geboekt 
worden en de totaalwaarde ervan moet op de actiefzijde van de balans vermeld worden. 
Dit moet ook met het litigieuze voertuig gebeurd zijn.

Het is daarenboven ondenkbaar dat de (verweerster), enerzijds, bij de aankoop van het 
voortuig de belasting over de toegevoegde waarde kan aftrekken maar, anderzijds, niet 
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zou handelen in het kader van haar economische activiteit wanneer zij dat voertuig aan 
haar zaakvoerster ter beschikking stelt. Het lijdt geen twijfel dat de verweerster, door oor-
spronkelijk de belasting op dat voertuig af te trekken, te kennen heeft gegeven dat zij het 
wou gebruiken voor haar economische activiteit en dat de terbeschikkingstelling van dat 
voertuig aan haar zaakvoerster nog steeds binnen het kader van die economische activiteit 
valt en dat die terbeschikkingstelling bijgevolg in zijn geheel past binnen het kader van ar-
tikel 12bis van het BTW-Wetboek.

Daarenboven voegt de overweging dat de bepalingen van de artikelen 12bis, eerste en 
tweede lid, en 25quater, §1, van het BTW-Wetboek, alleen van toepassing zouden zijn in-
dien de onderneming een economische activiteit zou uitoefenen in de Lidstaat van be-
stemming, niet alleen een voorwaarde aan de wet toe, maar heeft ze ook tot gevolg dat 
sommige bepalingen die vermeld worden in de tekst zelf van artikel 12bis, eerste en twee-
de lid, niet meer toepasselijk zijn.

Bij wijze van voorbeeld kan erop gewezen worden dat, wanneer een onderneming goe-
deren verzendt naar een andere Lidstaat om ze daar te stockeren, zij in de Lidstaat van be-
stemming geen enkele economische activiteit uitoefent - deze wordt uitgeoefend door de 
entrepothouder - maar het kan evenwel niet worden betwist dat zij handelt in het kader 
van haar economische activiteit en bijgevolg goederen overbrengt in de zin van artikel 12-
bis, eerste lid, van het BTW-Wetboek.

In dezelfde zin kan erop gewezen worden dat, wanneer een onderneming goederen ver-
zendt naar een andere Lidstaat met de bedoeling om daar werken uit te voeren en die goe-
deren haar na die werken terugbezorgd worden, maar geen enkele economische activiteit 
in de Lidstaat van verzending uitoefent, aangezien deze uitgeoefend wordt door de werk-
nemer aan wie zij de goederen toevertrouwt, zij ook handelt voor haar bedrijfsdoeleinden 
en dus een niet-overbrenging verricht in de zin van artikel 12bis, tweede lid, 5°, van het 
BTW-Wetboek.

De soortgelijke hypothese waarnaar het hof van beroep verwijst, kan op geen enkele 
manier als grondslag dienen voor de beslissing van de appelrechters, aangezien de zaak 
betrekking had op een natuurlijke persoon.

Het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing dus niet naar recht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 25quater, §1, van het Wetboek van de belasting over de toe-

gevoegde waarde, wordt met een intracommunautaire verwerving van een goed 
onder  bezwarende  titel  gelijkgesteld,  het  door  een  belastingplichtige  voor  de 
doeleinden van zijn economische activiteit bestemmen van een goed dat door of 
voor rekening van de belastingplichtige wordt verzonden of vervoerd uit een an-
dere Lidstaat waar het is vervaardigd, gewonnen, bewerkt, aangekocht, verwor-
ven in de zin van artikel 25ter, of door de belastingplichtige in het kader van zijn 
economische activiteit in die andere Lidstaat is ingevoerd, waarbij die gelijkstel-
ling slechts van toepassing is in de gevallen waar overeenkomstig artikel 12bis 
de overbrenging van het goed naar een andere Lidstaat met een levering van goe-
deren zou worden gelijkgesteld..

Artikel 12bis van dat wetboek, dat, in het eerste lid, de overbrenging door een 
belastingplichtige van een goed van zijn bedrijf naar een andere Lidstaat gelijk-
stelt met de levering van goederen onder bezwarende titel, bepaalt, in het tweede 
lid, dat als overgebracht naar een andere Lidstaat wordt beschouwd, elk lichame-
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lijk goed dat door of voor rekening van de belastingplichtige buiten België maar 
binnen de Gemeenschap wordt verzonden of vervoerd voor bedrijfsdoeleinden, 
voor zover het niet om een van de volgende handelingen gaat : 6° het tijdelijk ge-
bruik van dat goed op het grondgebied van de Lidstaat van aankomst van de ver-
zending of het vervoer van het goed, ten behoeve van een dienstverrichting door 
de in België gevestigde belastingplichtige; 7° het tijdelijk gebruik van dat goed 
voor een periode van ten hoogste 24 maanden op het grondgebied van een andere 
Lidstaat waar de invoer van hetzelfde goed uit een derde land met het oog op tij-
delijk gebruik in aanmerking zou komen voor de regeling voor tijdelijke invoer 
met volledige vrijstelling van invoerrechten.

Uit die bepalingen volgt dat de gelijkstelling met een intracommunautaire ver-
werving van een goed onder bezwarende titel, veronderstelt dat een belasting-
plichtige een goed, dat hij zelf of voor eigen rekening voor bedrijfsdoeleinden 
heeft verzonden of vervoerd, bestemt voor zijn bedrijfsdoeleinden.

Het arrest stelt vast dat de verwerende vennootschap, waarvan de maatschap-
pelijke zetel gevestigd is in het Groothertogdom Luxemburg, aan haar zaakvoer-
ster, die in België gedomicilieerd is, een voertuig ter beschikking heeft gesteld 
dat deze "hoofdzakelijk gebruikt voor haar verplaatsingen van haar woonplaats 
naar de zetel" van de verweerster en "nu en dan, voor haar privé-verplaatsingen 
in België", met uitsluiting van elk gebruik "voor commerciële doeleinden, ten 
behoeve van de activiteiten" van laatstgenoemde.

Het arrest dat, op grond van die vaststellingen, beslist dat de verweerster dat 
voertuig niet  naar  België heeft  overgebracht  "voor bedrijfsdoeleinden" en dat 
voertuig evenmin heeft bestemd voor haar economische activiteit, verantwoordt 
naar recht zijn beslissing volgens welke de terbeschikkingstelling van dat voer-
tuig krachtens de voormelde bepalingen niet belastbaar is.

Voor het overige is de reden dat de verweerster haar economische activiteit 
"uitsluitend in Luxemburg en niet in België" ontplooit, overtollig.

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

25 september 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 529

3° KAMER - 28 september 2009

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - BESCHIKKINGSBEGINSEL - AMBTSHALVE AANGEVULDE REDEN - 
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DEBAT OP TEGENSPRAAK

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - BESCHIKKINGSBEGINSEL - AMBTSHALVE AANGEVULDE REDEN - RECHT VAN 
VERDEDIGING - DEBAT OP TEGENSPRAAK

1º en 2° De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten  
onderzoeken  en  mag,  ongeacht  de  juridische  omschrijving  die  de  partijen  daaraan 
hebben  gegeven,  de  door  hen  aangevoerde  redenen  ambtshalve  aanvullen,  op  
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan 
hebben uitgesloten, enkel steunt op feiten die hem regelmatig zijn voorgelegd en het 
voorwerp  noch  de  oorzaak  van  de  vordering  wijzigt;  daarbij  moet  hij  het  recht  van  
verdediging  van  partijen  eerbiedigen1.  (Art.  1138,  2°,  Ger.W.;  Beschikkingsbeginsel; 
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(L. e.a. T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.04.0253.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen de arresten,  op 8 april  en 10 november 

2003 gewezen door het hof van beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 18 augustus 2009 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is 

als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- beschikkingsbeginsel;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van 8 april 2003 beslist, om de redenen die hier als volledig weer-

gegeven worden beschouwd, dat "uit het geheel van de feitelijke gegevens blijkt dat de 
kandidaat-kopers geen duidelijke en begrijpelijke informatie hebben ontvangen van (de 
eisers), die deze, als beroepsverkoper, hadden moeten verstrekken" en beveelt een herope-
ning van het debat, op grond dat "de partijen geen conclusie hebben genomen over het 
mogelijke incidentele of essentiële bedrog, of de culpa in contrahendo of over gelijk wel-
ke andere juridische omschrijving van de door (de verweerster) bekritiseerde verzwijgin-
gen (...) en (over) de juridische gevolgen van die omschrijvingen".

Grieven
De verweerster vorderde in haar conclusie vóór het arrest van 8 april 2003 een gedeelte 

(een derde) van de prijs die de eisers verkregen hadden door de verkoop, aan mevrouw D., 
van 1000/2000sten van de bijzondere gemene delen, op grond dat zij mede-eigenaar ervan 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 529.
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was. Het bestreden arrest van 8 april 2003 verwerpt die eis.
De verweerster vorderde daarenboven "de vergoeding van de schade die zij lijdt door-

dat de lift en de verschillende gangen niet langer alleen maar bestemd zijn voor de perso-
nen die het pand met nummer 22 bewonen en het gebruik ervan gedeeld moet worden met 
de personen die wonen en verblijven in het pand met nummer 20". Zij vorderde daarvoor 
"een vergoeding van 100.000 frank, d.i. 2.478,94 euro", "wegens de genotshinder die zij 
ondervindt door het voorbijkomen en het komen en gaan van mensen, en door het her-
haaldelijk dichtslaan van deuren ", terwijl zij betwistte dat zij, vóór de aankoop van het 
appartement, weet had "van de voorziene verbouwingswerken en, vooral, van de verbou-
wingswerken die in samenspraak met de eigenaar van het aanpalende pand waren opge-
zet".

Hoewel de verweerster, aldus, in haar hoedanigheid van eigenaar, een derde vorderde 
van de prijs van de bijzondere gemene delen die aan mevrouw D. waren verkocht en daar-
enboven een vergoeding van 100.000 frank wegens genotshinder, vroeg zij noch de ont-
binding van de verkoopovereenkomst noch de vermindering van haar eigen aankoopprijs 
en beriep zij zich geenszins op "verzwijgingen" door de eisers, en betoogde zij evenmin 
dat zij, als beroepsverkopers, hun informatieplicht niet zouden zijn nagekomen.

Het bestreden arrest van 8 april 2003, dat reeds uitspraak doet over " het gebrek aan 
duidelijke en begrijpelijke informatie die (de eisers), als beroepsverkoper, aan de kandi-
daat-kopers hadden moeten verstrekken" en over het feit dat zij bepaalde zaken zouden 
hebben "verzwegen", wijzigt ambtshalve het voorwerp en de oorzaak van de vordering, 
zonder de eisers in staat te stellen ze te betwisten en hierover uitleg te verschaffen, aange-
zien het het debat alleen heropent over de juridische kwalificatie van de fouten die het in 
aanmerking neemt, maar niet over het bestaan van die fouten. Het schendt aldus artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, miskent het beschikkingsbeginsel en het beginsel 
van het recht van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten 

onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daar-
aan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het 
bestaan hebben uitgesloten, enkel steunt op feiten die hem regelmatig zijn voor-
gelegd en het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt; daarbij moet 
hij het recht van verdediging van partijen eerbiedigen.

Het bestreden arrest van 8 april 2003 beslist dat de verweerster zich niet op 
haar hoedanigheid van mede-eigenaar kon beroepen om van de eisers een ge-
deelte te vorderen van de prijs van de verkoop, aan een derde, van bijzondere ge-
mene delen van het  litigieuze pand, waarop zij volgens dat  arrest geen enkel 
recht had, en overweegt vervolgens dat "uit het geheel van de feitelijke gegevens 
evenwel blijkt dat de kandidaat-kopers geen duidelijke en begrijpelijke informa-
tie  hebben  ontvangen  van  (de  eisers),  die  deze,  als  beroepsverkoper,  hadden 
moeten verstrekken", en beveelt de heropening van het debat om de partijen de 
mogelijkheid te bieden om conclusie te nemen "over het mogelijke incidentele of 
essentiële bedrog, of de culpa in contrahendo of over gelijk welke andere juridi-
sche omschrijving van de door (de verweerster) bekritiseerde verzwijgingen van 
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de (eisers) en (over) de juridische gevolgen van die omschrijvingen".
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat, enerzijds, de 

verweerster niet heeft aangevoerd dat de eisers de informatieplicht, die in hun 
hoedanigheid van beroepsverkoper op hen rust, niet zouden zijn nagekomen of 
dat zij bepaalde zaken zouden hebben verzwegen, en dat, anderzijds, het hof van 
beroep de partijen niet de mogelijkheid heeft geboden om tegenspraak te voeren 
over dat verzuim of over de verzwijgingen, die het ambtshalve heeft aangevoerd.

Het bestreden arrest van 8 april 2003 miskent derhalve het recht van verdedi-
ging van de eisers.

Het middel is in zoverre gegrond.
De vernietiging van het bestreden arrest van 8 april 2003 leidt tot de nietigver-

klaring van het arrest van 10 november 2003, dat het gevolg ervan is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 8 april 2003 en verklaart het arrest van 10 

november 2003 nietig, dat het gevolg is van het vernietigde arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest en van het nietig verklaarde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

28 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Draps en Gérard.

Nr. 530

3° KAMER - 28 september 2009

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - REGIE DER POSTERIJEN - PROCEDURE - 
VOORAFGAAND PLAN

Uit artikel 4, §3, §4, tweede lid, en §5, W. 6 juli 1971 houdende oprichting van de Regie der  
Posterijen, kan niet worden afgeleid dat deze, tijdens een onteigeningsprocedure, eerst  
een aankoop- en bouwplan zou moeten opstellen. (Art. 4, §§3, 4 en 5, Wet 6 juli 1971)

(COMPAGNIE D'ENTREPRISE CFE nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Mobiliteit en Vervoer e.a. ; t.a.v. De Post, nv 
van publiek recht)

ARREST (vertaling)

(AR C.06.0215.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 november 2005 gewezen 
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door het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 11 september 2009 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16, 149 en 159 van de Grondwet;
- artikel 1 van het Eerste Aanvullend 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;

- artikel 1 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

- artikel 4, §3, 4 en 5, van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van de Regie der 
Posterijen;

- de artikelen 1315, 1348, 1349, 1353, 1382, 1383, 1984, 1985, 1989 en 1998 van het 
Burgerlijk Wetboek;

- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest overweegt dat de eiseres "de door haar aangevoerde fout moet aantonen door 

te bewijzen (...) dat de beslissing tot onteigening te dezen onrechtmatig was omdat ze ken-
nelijk lichtzinnig was genomen, zonder dat ze door feitelijke en juridische gegevens te 
verantwoorden was, of omdat zij met een ander doel werd genomen dan het aangevoerde 
openbaar nut (machtsafwending)", dat "de eerste aangevoerde fout, volgens (de eiseres), 
dus hierin zou bestaan dat er een onverantwoorde beslissing tot onteigening is genomen, 
omdat het aangevoerde algemeen nut niet voorhanden was" en dat "de tweede aangevoer-
de fout erin zou bestaan dat de (verweerster) gehandeld heeft zonder daartoe de opdracht 
te hebben gekregen van de Regie der Posterijen (of van het Ministerie van P.T.T.), terwijl 
zij krachtens de wet van 6 juli 1971 (...) en volgens de overeenkomst van 15 april 1974 
(...)  eerst een plan van de Regie der Posterijen had moeten ontvangen alvorens tot  de 
voorgenomen onteigening te kunnen overgaan". Het arrest oordeelt vervolgens "dat de on-
rechtmatigheid van de beslissing tot onteigening niet is aangetoond", "dat de tweede aan-
gevoerde fout niet is bewezen" en "dat de eerste rechter de vordering van (de eiseres) te-
recht heeft verworpen".

Die beslissing is gegrond op alle redenen van het arrest die hier als volledig weergege-
ven worden beschouwd en inzonderheid op die welke vermeld worden in de bladzijden 3 
tot 19.

Grieven
Hoewel een koninklijk besluit tot onteigening zelf geen enkele eigendomsoverdracht tot 

stand brengt en slechts een machtiging is die aan de onteigenende overheid wordt gegeven 
om tot de onteigening over te gaan, neemt zulks niet weg dat het aan het wezen van de ei-
gendom zelf raakt, met dien verstande dat het op voorhand erkent dat de onteigening wet-
tig geschiedt, zodat het eigendomsrecht precair wordt, dat het kan worden herroepen en 
niet kan worden gevaloriseerd.
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De rechter die kennisneemt van een rechtsvordering die de Regie der Gebouwen en de 
Staat aansprakelijk stelt voor het feit dat zij een besluit tot onteigening respectievelijk ge-
vraagd en genomen hebben, moet, overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet, de exter-
ne dan wel de interne wettigheid van dat besluit toetsen en dienaangaande nagaan of aan 
de wettelijke vormvereisten is voldaan en of het aangevoerde algemeen nut voorhanden 
is.

Het algemeen nut dat, krachtens artikel 16 van de Grondwet, artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden en artikel 1 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtsple-
ging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, een ko-
ninklijk besluit tot onteigening kan verantwoorden wanneer de Regie der Posterijen de 
onteigenende overheid is, is enkel het nut dat onlosmakelijk verbonden is met het vervul-
len van de opdrachten van deze administratie.

Artikel 4 van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van de Regie der Posterijen 
bepaalt dat deze hetzij in der minne, hetzij bij wege van onteigening, al de onroerende 
goederen kan verkrijgen die voor het vervullen van haar opdracht nodig zijn (§3), dat zij 
"beslist over de gepastheid van de werken, over het oprichten van de gebouwen en van 
hun aanhorigheden nodig voor de Postdienst en de dienst der Postchecks", dat "de Regie 
der Gebouwen ermede is belast, namens en voor rekening van de Regie der Posterijen, de 
onroerende goederen te bouwen, in te richten, te onderhouden, aan te kopen en te onteige-
nen, in huur te nemen en te geven, en alle verrichtingen te doen die haar gevraagd wor-
den", dat de ambtenaren van het bestuur der registratie en domeinen bevoegd zijn om de 
akten te verlijden waardoor de Regie de voor haar diensten nodige onroerende goederen 
zal  verkrijgen  en  de  vervolgingen  verrichten  en  de  onteigeningsprocedures  voeren  in 
naam van de Minister van Openbare Werken (§4) en, ten slotte, dat die verrichtingen het 
voorwerp uitmaken van een algemene overeenkomst, af te sluiten tussen de Regie der 
Posterijen en de Regie der Gebouwen (§5), hetgeen gebeurde op 15 april 1974.

Uit die bepalingen kan het volgende worden afgeleid:
1° de Regie der Gebouwen kan haar wettelijke opdracht inzake onteigening namens en 

voor rekening van de Regie der Posterijen pas uitvoeren wanneer laatstgenoemde beslist 
heeft om een onroerend goed te kopen dat nodig is om haar opdracht te vervullen;

2° zolang de Regie der Posterijen geen koop- en bouwplan heeft opgesteld, d.w.z. zo-
lang de noden voor het vervullen van haar opdracht niet zijn bepaald en geen enkele be-
slissing is genomen over de daartoe vereiste gebouwen en over de plaats waar deze geves-
tigd moeten zijn, kunnen noch de Postdienst noch de Dienst der Postchecks aanspraak ma-
ken op enig algemeen nut  voor  de onteigening van een welbepaald goed,  waarbij  de 
"voorgenomen" verhuizing van een bepaald aantal diensten van de Regie der Posterijen 
op zich niet volstaat om een dergelijk nut aan te tonen;

3° de Regie der Gebouwen kan, bij ontstentenis van enig plan waarin de noden van de 
Regie der Posterijen worden bepaald en van enige beslissing van laatstgenoemde om een 
welbepaald goed te kopen, de onteigening ervan niet aanvragen en de Koning kan niet be-
sluiten dat er grond bestaat om de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 toe te passen op 
de onteigening van dat goed.

Bijgevolg:
Eerste onderdeel
Het arrest, dat beslist dat uit artikel 4 van de wet van 6 juli 1971 niet kan worden afge-

leid dat "de Regie der Posterijen eerst een plan" moest opstellen, dat dit plan een substan-
tieel vormvereiste was "en dat de (verweerster), in geval van niet-naleving ervan, (...) niet 
langer wettelijk bevoegd was of niet langer de Regie der Posterijen kon vertegenwoordi-
gen", schendt die bepaling.
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(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 4 van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van de Regie der 

Posterijen bepaalt, in de derde paragraaf, dat de Regie hetzij in der minne, hetzij 
bij wege van onteigening, al de onroerende goederen kan verkrijgen die voor het 
vervullen van haar opdracht nodig zijn, en, in de vierde paragraaf, eerste lid, dat 
zij beslist over de gepastheid van de werken, over het oprichten van de gebou-
wen en van hun aanhorigheden nodig voor de Postdienst en de dienst der Post-
checks.

Artikel 4, §4, tweede lid, bepaalt dat de Regie der Gebouwen ermee is belast, 
namens en voor rekening van de Regie der Posterijen, de onroerende goederen te 
bouwen, in te richten, te onderhouden, aan te kopen en te onteigenen, in huur te 
nemen en te geven, en alle verrichtingen te doen die haar gevraagd worden. Het 
derde lid van dezelfde paragraaf kent aan de ambtenaren van het bestuur der re-
gistratie en domeinen de bevoegdheid toe om de vervolgingen te verrichten en de 
onteigeningsprocedures te voeren in naam van de Minister van Openbare Wer-
ken.

Artikel 4, §5, ten slotte, bepaalt dat de in de vierde paragraaf bedoelde verrich-
tingen het voorwerp uitmaken van een algemene overeenkomst die tussen beide 
instellingen moet worden afgesloten.

Uit geen van die bepalingen kan worden afgeleid dat de Regie der Posterijen, 
tijdens een onteigeningsprocedure, eerst een aankoop- en bouwplan zou moeten 
opstellen.

Het onderdeel, dat het tegendeel beweert, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het ar-

rest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

28 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Batselé – Gelijkluidende conclusie de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Draps, Simont, Gérard en De Gryse.

Nr. 531

3° KAMER - 28 september 2009
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1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - PERSOONLIJKE RECHTSVORDERING - NIEUWE WET - NIEUWE TERMIJN - 
WERKING VAN DE WET IN DE TIJD - OVERGANGSBEPALING - AANVANG

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OVERGANGSRECHT - VERJARING - 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSOONLIJKE RECHTSVORDERING - TERMIJNEN - NIEUWE WET - NIEUWE 
TERMIJNEN - AANVANG

1º en 2° Wanneer de rechtsvordering is ontstaan vóór de inwerkingtreding van W. 10 juni  
1998 tot wijziging van art. 2262bis B.W., beginnen de nieuwe verjaringstermijnen waarin  
zij voorziet slechts te lopen vanaf haar inwerkingtreding, zonder dat de totale duur van de  
verjaringstermijn meer dan dertig jaar mag bedragen1. (Art. 2262bis, B.W.; Artt. 5 en 10, 
Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring)

(R.V.A. T. G.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0144.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 september 2008 gewezen 

door het arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2261 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betref-

fende de verjaring;
- de artikelen 169, eerste lid, en 170, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 

25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Het arrest bevestigt de beslissingen waarbij de eiser op 17 januari 1997 de verweerder 

uitgesloten heeft van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor de periode van 10 janua-
ri tot 12 oktober 1996, op grond dat de door de verweerder begane overtredingen van de 
werkloosheidsreglementering bewezen zijn, en inzonderheid op grond dat "(de verweer-
der) zijn effectieve verblijfplaatsplaats niet heeft opgegeven en aldus artikel 71, eerste lid, 
2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 heeft overtreden, zodat hij terecht is 
uitgesloten van het recht  op werkloosheidsuitkeringen voor  de periode van 10 januari 
1996 tot 12 oktober 1996", en dat de eiser, "zoals de heer advocaat-generaal terecht op-
merkt, op grond van de controle door zijn diensten en van de verhoren van de (verweer-
der), aantoont dat (de verweerder), tijdens de litigieuze periode, niet verbleef op het adres 
dat vermeld wordt in het formulier C.1, maar tijdens de litigieuze periode daarentegen 
heeft samengeleefd met andere personen, die inkomsten of sociale uitkeringen genoten", 
verklaart het hoger beroep van de verweerder vervolgens gegrond en wijzigt het beroepen 
vonnis, door de tegenvordering, die de eiser heeft ingesteld blijkens zijn conclusie, die op 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 531. 
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6 april 2007 ter griffie is ontvangen en die strekt tot terugbetaling van de uitkeringen die 
de verweerder onrechtmatig heeft ontvangen tijdens de litigieuze periode van 10 januari 
1996 tot 12 oktober 1996, d.i. een bedrag van 2.489,62 euro, verjaard te verklaren om de 
volgende redenen:

"Verder verjaart, volgens artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 
1944, het recht (van de eiser) om de terugvordering van onverschuldigd betaalde werk-
loosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede de rechtsvorderingen van de uitbetalings-instel-
lingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen, na drie 
jaar; die termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer de onverschuldigde betaling het ge-
volg is van arglist of bedrog van de werkloze.

Uit die bepaling kan worden afgeleid dat (de eiser) over een verjaringstermijn van drie 
jaar beschikt, die in geval van arglist of bedrog op vijf jaar wordt gebracht, om de terug-
betaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen; die bepa-
ling onderwerpt de rechtsvordering (van de eiser) tot terugvordering van het onverschul-
digd betaalde evenwel niet aan een specifieke verjaringstermijn.

Die termijn, waarbinnen (de eiser) dat onverschuldigd betaalde moet terugvorderen, 
kan alleen de termijn zijn die krachtens het gemeen recht van toepassing is.

Die termijn, die ten tijde van de betwiste beslissingen van 17 januari 1997 was vastge-
steld op dertig jaar, werd teruggebracht tot tien jaar ten gevolge van de inwerkingtreding, 
op 27 juli 1998, van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, dat in dat wetboek werd 
ingevoegd door de wet van 10 juni 1998, en was definitief verstreken toen (de eiser) , blij-
kens zijn conclusie, die op 6 april 2007 ter griffie is ontvangen, zijn tegenvordering instel-
de (zie, in die zin : Cass., 27 maart 2006, J.T.T., 2006, 293).

De tegenvordering (van de eiser) moet bijgevolg verjaard worden verklaard".
Grieven
Krachtens artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het is inge-

voegd bij de wet van 10 juni 1998 en in werking is getreden op 27 juli 1998, d.w.z. tien 
dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 1998, werd de 
verjaringstermijn van alle persoonlijke rechtsvorderingen teruggebracht van dertig tot tien 
jaar; die verjaringstermijn is van toepassing op alle persoonlijke rechtsvorderingen waar-
voor geen bijzondere verjaringstermijnen gelden.

Krachtens artikel 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-
dende de werkloosheidsreglementering, dient elke onrechtmatig ontvangen som te worden 
terugbetaald; artikel 170, tweede lid, van datzelfde koninklijk besluit, bepaalt dat de direc-
teur de terugvordering van de onrechtmatig betaalde bedragen beveelt en voor de terug-
vordering zorgt, eventueel in samenwerking met de uitbetalingsinstelling, in al de geval-
len waarin de terugvordering met toepassing van artikel 167 niet op de uitbetalingsinstel-
ling zelf rust.

Terwijl, zoals het arrest vaststelt, het recht van de directeur om de terugvordering van 
de onrechtmatig betaalde bedragen te bevelen, krachtens artikel 7, §13, tweede lid, van de 
besluitwet van 28 december 1944 verjaart na verloop van drie jaar - een termijn die op vijf 
jaar wordt gebracht in geval van arglist of bedrog -, geldt voor de rechtsvordering tot te-
rugvordering van het onverschuldigd betaalde de termijn die van toepassing is krachtens 
het gemeen recht, d.i., sinds 27 juli 1998, een verjaringstermijn van tien jaar, die krach-
tens artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing is op alle 
persoonlijke rechtsvorderingen.

Het staat vast dat de eiser, gelet op zijn beslissingen van 17 januari 1997, tijdig de te-
rugbetaling heeft bevolen van de bedragen die onrechtmatig zijn verkregen in de periode 
van 10 januari 1996 tot 12 oktober 1996. Hij heeft dit immers, in de zin van artikel 7, §13, 
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tweede lid, gedaan binnen de termijn van drie jaar, aangezien de discussie alleen betrek-
king had op de rechtsvordering tot terugvordering van dat onverschuldigd betaalde.

Artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betref-
fende de verjaring bepaalt dat, wanneer de rechtsvordering is ontstaan vóór de inwerking-
treding van deze wet, de nieuwe verjaringstermijnen waarin zij voorziet slechts beginnen 
te lopen vanaf haar inwerkingtreding, zonder dat de totale duur van de verjaringstermijn 
meer dan dertig jaar mag bedragen.

Uit de vaststellingen van het arrest en van de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de eiser zijn rechtsvordering tot terugvordering van de bedragen die hij 
onrechtmatig heeft uitbetaald van 10 januari 1996 tot 12 oktober 1996, heeft ingediend bij 
wege van een tegenvordering die hij in zijn ter griffie op 6 april 2007 ontvangen conclusie 
heeft ingesteld.

De dertigjarige verjaringstermijn waarover de eiser beschikte vóór de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet, was op dat tijdstip nog niet verstreken.

Bijgevolg was de termijn van tien jaar, die was beginnen te lopen op 27 juli 1998 om te 
eindigen op 27 juli 2008, nog niet verstreken op 6 april 2007.

Het arrest verklaart de vordering van de eiser tot terugbetaling van het onverschuldigd 
betaalde verjaard, op grond dat "(die) termijn, die ten tijde van de betwiste beslissingen 
van 17 januari 1997 was vastgesteld op dertig jaar, werd teruggebracht tot tien jaar ten ge-
volge van de inwerkingtreding, op 27 juli 1998, van artikel 2262bis van het Burgerlijk 
Wetboek, dat in dat wetboek werd ingevoegd door de wet van 10 juni 1998, en was defi-
nitief verstreken toen (de eiser), blijkens zijn conclusie, die op 6 april 2007 ter griffie is 
ontvangen, zijn tegenvordering instelde".

Aangezien de rechtsvordering tot terugvordering van de onverschuldigd betaalde bedra-
gen niet was verjaard op de datum van de inwerkingtreding van artikel 2262bis van het 
Burgerlijk Wetboek, was die bepaling pas vanaf die datum van toepassing op de rechts-
vordering, zodat het arrest zijn beslissing om die rechtsvordering van de eiser verjaard te 
verklaren, niet naar recht verantwoordt (schending van alle in het middel bedoelde bepa-
lingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het 

in dat wetboek is ingevoegd bij de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van som-
mige bepalingen betreffende de verjaring en op 27 juli 1998 in werking is getre-
den, wordt de verjaringstermijn van alle persoonlijke rechtsvorderingen terugge-
bracht van dertig tot tien jaar.

Artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 bepaalt dat, wanneer de rechtsvorde-
ring is ontstaan vóór de inwerkingtreding van deze wet, de nieuwe verjaringster-
mijnen waarin zij voorziet slechts beginnen te lopen vanaf haar inwerkingtre-
ding, maar dat de totale duur van de verjaringstermijn evenwel niet meer dan 
dertig jaar mag bedragen.

Het arrest vermeldt dat de verjaringstermijn van eisers rechtsvordering tot te-
rugvordering van het onverschuldigd betaalde, "die ten tijde van de (betwiste ad-
ministratieve) beslissingen van 17 januari 1997 was vastgesteld op dertig jaar, 
werd teruggebracht tot tien jaar ten gevolge van de inwerkingtreding, op 27 juli 
1998, van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, (...) (en) was definitief 
verstreken toen (de eiser), blijkens zijn conclusie, die op 6 april 2007 ter griffie 
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is ontvangen, zijn tegenvordering instelde".
Het arrest verklaart een rechtsvordering verjaard die is ingesteld binnen de ter-

mijn van tien jaar, welke is ingegaan op 27 juli 1998, en schendt bijgevolg de ar-
tikelen 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, en 10 van de wet van 
10 juni 1998.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de rechtsvordering van de eiser 

tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde verjaard verklaart.
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.

28 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Simon –  Gelijkluidende conclusie  de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
Foriers.

Nr. 532

3° KAMER - 28 september 2009

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
DEVOLUTIEVE KRACHT - DRAAGWIJDTE - BEPERKING

Hoewel, luidens artikel 1068, eerste lid, Ger. W., hoger beroep tegen een eindvonnis of  
tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep 
aanhangig  maakt,  zijn  het  de  partijen  zelf  die,  door  hun  hoofdberoep  of  incidenteel  
beroep, de grenzen bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep uitspraak moet doen 
over de betwistingen die bij de eerste rechter aanhangig zijn gemaakt1. (Art. 1068, eerste 
lid, Ger.W.)

(L.C.M. T. P.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0012.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 15 mei 2008 en 6 no-

vember 2008 zijn gewezen door het arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 532. 
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Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat de rechter, in burgerlijke 

zaken, verbiedt ambtshalve een betwisting op te werpen die de openbare orde niet raakt en 
die de partijen niet hebben opgeworpen of die zij in hun conclusies hebben uitgesloten, 
zoals het met name is vastgelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;

- algemeen beginsel van gerechtelijk recht, relatieve werking van het hoger beroep ge-
naamd, zoals het is vastgelegd in artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;

- de artikelen 19, eerste lid, en 775 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2220 en 2223 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 174, eerste lid, 5°, tweede en vierde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

Aangevochten beslissing
Terwijl het arbeidshof alleen had kennisgenomen van het hoger beroep dat de eiser had 

ingesteld tegen de beslissing van het beroepen vonnis, dat hem had veroordeeld om aan de 
verweerster een vergoeding van 875,41 euro te betalen wegens de vermeende fout van de 
eiser, en van het incidenteel beroep van de verweerster, die vroeg om die veroordeling van 
de eiser te brengen op een bedrag van 2.634,81 euro, en terwijl geen enkele partij kritiek 
had uitgeoefend op de beslissing waarbij de eerste rechter de oorspronkelijke tegenvorde-
ring van de eiser tot terugbetaling van de bedragen die hij onverschuldigd aan de verweer-
ster had uitbetaald, ontvankelijk en gegrond had verklaard en die de verweerster bijgevolg 
had veroordeeld om aan de eiser een bedrag van 2.634,81 euro terug te betalen, doet het 
bestreden arrest van 15 mei 2008 ambtshalve uitspraak over de vraag betreffende de ver-
jaring van de rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde, die de 
eiser bij wege van tegenvordering voor de eerste rechter had ingesteld, om de volgende 
redenen:

"Het wordt blijkbaar niet betwist dat het onverschuldigd betaalde, in dit geval, zijn oor-
sprong vindt in een fout, of op zijn minst een vergissing, die werd begaan door de dien-
sten van (de eiser). Het verjaringsstelsel dat voorzien is in artikel 174, eerste lid, van de 
gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen,  valt,  behoudens uitdrukkelijke  afwijking,  onder de 
toepassing van de gemeenrechtelijke bepalingen (Cass., 30 juni 1997, Larc. Cass., 1997, 
nr. 1752). De verjaring die overeenkomstig artikel 174, vierde lid, van de voormelde ge-
coördineerde wet van 14 juli 1994, is gestuit door de verzending, op 26 oktober 2001, van 
een ter post aangetekende brief, heeft, met toepassing van artikel 2242 van het Burgerlijk 
Wetboek, een nieuwe verjaringstermijn van twee jaar doen ingaan die, in voorkomend ge-
val, kon zijn verstreken op het ogenblik dat (de eiser), bij conclusie van 10 januari 2005, 
een tegenvordering instelde waarin hij verzocht om (de verweerster) te veroordelen tot te-
rugbetaling van het onverschuldigd betaalde.

Aangezien het middel van de verjaring van artikel 174, eerste lid, 5°, van de gecoördi-
neerde wet 14 juli 1994, dat te dezen de openbare orde raakt (Cass., 25 oktober 1993, 
Larc. Cass., 1993, nr. 1043), ambtshalve is opgeworpen door het (arbeidshof), moet de 
heropening van het debat bevolen worden om de partijen de mogelijheid te bieden hier-
over een debat te voeren",

herhaalt het bestreden arrest van 6 november 2008 de hierboven weergegeven overwe-



Nr. 532 - 28.9.09 HOF VAN CASSATIE 2137 

gingen van het arrest van 15 mei 2008 en merkt het, wat dat betreft, op dat "het (arbeids-
hof), in deze zaak, nu reeds het volgende in aanmerking neemt", en beslist het vervolgens 
dat, aangezien (de eiser) de bij artikel 174, eerste lid, 5°, en 3, van de gecoördineerde wet 
van 14 juli 1994, voorgeschreven verjaring niet heeft gestuit binnen de hem toegekende 
termijn van twee jaar, die op 26 oktober 2001 is ingegaan, zijn rechtsvordering tot terug-
vordering verjaard moet worden verklaard", zodat het, met wijziging van het beroepen 
vonnis, de rechtsvordering van de eiser niet-ontvankelijk verklaart, ze verwerpt en hem 
veroordeelt in de kosten van het hoger beroep.

Grieven
In geval van een beperkt hoger beroep, staat het niet aan de rechter in hoger beroep te-

rug te komen op een betwisting waarover de eerste rechter uitspraak heeft  gedaan en 
waartegen, op het tijdstip van de uitspraak van het appelgerecht, geen enkel hoofd- of in-
cidenteel beroep is ingesteld. De rechter in hoger beroep schendt derhalve artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer hij uitspraak doet over een betwisting waarover in 
het eerste vonnis definitief uitspraak is gedaan, omdat er tegen die betwisting niet tijdig 
een hoofd- of incidenteel beroep is ingesteld.

Wat dat betreft verbiedt artikel 775, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de geïnti-
meerde in hoofdzaak om een incidenteel beroep in te stellen of uit te breiden, dat betrek-
king heeft op de litigieuze vraag die de heropening van het debat verantwoord heeft, aan-
gezien de partijen alleen het recht hebben om "hun schriftelijke opmerkingen over het 
middel of de verdediging ter rechtvaardiging ervan" mee te delen.

Daarenboven verbiedt het algemeen beginsel van gerechtelijk recht, beschikkingsbegin-
sel genaamd, zoals het inzonderheid is uitgedrukt in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, ook het beginsel van de autonomie van de procespartijen genaamd, de rechter 
om in burgerlijke zaken een betwisting op te werpen die de openbare orde niet raakt en 
die de partijen hem niet hebben voorgelegd of die zij van het debat hebben uitgesloten, 
ook al heeft hij wat dat betreft het recht van verdediging geëerbiedigd door, zoals in dit 
geval, de partijen te verzoeken om zich uit te spreken over de door hem ambtshalve opge-
worpen exceptie, die daarenboven betrekking heeft op een kwestie die door geen enkel 
hoger beroep van de voormelde partijen bij hem aanhangig was gemaakt, daar het vonnis 
niet was aangevochten in zoverre het de door de eiser ingestelde rechtsvordering tot terug-
vordering van het onverschuldigd betaalde ontvankelijk had verklaard.

Enerzijds kan uit het beginsel betreffende het ambt van de rechter weliswaar worden af-
geleid dat laatstgenoemde gehouden is de passende rechtsnormen toe te passen op het 
hem voorgelegde geschil. Dat houdt echter vooreerst in dat hij kennisgenomen heeft van 
de litigieuze kwestie die hij op die manier wil oplossen, wat niet het geval is wanneer die 
kwestie, die de eerste rechter heeft opgelost, hem, in hoger beroep, noch door het hoofd-
beroep noch door een incidenteel beroep is voorgelegd op het ogenblik waarop hij ambts-
halve ervan kennisneemt, waardoor hij dus ook zijn bevoegdheid overschrijdt en derhalve 
artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

Anderzijds is bovendien ook vereist dat geen enkele wettelijke bepaling hem uitdrukke-
lijk verbiedt om die bijzondere betwisting op te werpen. Welnu, inzake verjaring bepaalt 
artikel 2223 van het Burgerlijk Wetboek dat "de rechter het middel van verjaring niet 
ambtshalve mag toepassen" en bepaalt artikel 2220 van datzelfde wetboek dat "men voor-
af geen afstand kan doen van de verjaring; men kan wel afstand doen van een verkregen 
verjaring".

Ondanks de rol die zijn ambt hem toebedeelt, kan de rechter dus geen enkel middel van 
verjaring ambtshalve opwerpen of dergelijk middel aan de partijen voorstellen : hij moet 
hierover de stilte bewaren, met uitzondering van de verjaringen die, op zich, de openbare 
orde raken.
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De verjaring van de door de verzekeringsinstelling in te stellen rechtsvordering tot te-
rugvordering van het onverschuldigd betaalde, die de begunstigde aan die vordering kan 
tegenwerpen, raakt de openbare orde echter niet, in tegenstelling tot de verjaring van de 
rechtsvordering tot betaling van de uitkeringen of rechten die krachtens de wetgeving in-
zake  ziekte-  en  invaliditeitsverzekering  aan  de  sociaal  verzekerde  worden  toegekend, 
waarvan de verzekeringsinstelling geen afstand kan doen, daar artikel 174 van de gecoör-
dineerde wet van 14 juli 1994, in het eerste lid, 5°, bepaalt dat "de vordering tot terugvor-
dering van de waarde der ten laste van de uitkeringsverzekering ten onrechte verleende 
prestaties, twee jaar na het einde van de maand waarin die prestaties zijn uitbetaald, ver-
jaart", maar in het tweede lid hieraan toevoegt dat "van de in 1°, 2°, 3° en 4° bedoelde, ten 
gunste van de verzekeringsinstelling ingevoerde verjaringen niet mag worden afgezien" - 
welke bepalingen geen verband houden met de door haar ingestelde rechtsvordering tot 
terugvordering van het onverschuldigd betaalde - en het vierde lid van dezelfde bepaling 
hieraan toevoegt dat "een ter post aangetekend schrijven volstaat om een in dit artikel be-
doelde verjaring te stuiten. De stuiting kan worden vernieuwd".

Uit die teksten kan worden afgeleid dat de verjaring van de rechtsvordering tot terug-
vordering van het onverschuldigd betaalde, die de verzekeringsinstelling tegen de sociaal 
verzekerde instelt, de openbare orde niet raakt, in tegenstelling tot de verjaring van de 
rechtsvordering tot betaling van de rechten, uitkeringen en tegemoetkomingen die de ver-
zekerde van die instelling vordert, waarbij alleen laatstgenoemde in geen enkele omstan-
digheid kan afzien van de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de uitkerin-
gen, terwijl de verzekerde de mogelijkheid heeft om zich niet te beroepen op de verjaring 
die hem ten goede komt en de rechter, wegens de artikelen 2220 en, vooral, 2223 van het 
Burgerlijk Wetboek, hieraan niets kan veranderen.

Hoewel er bij het arbeidshof nooit een hoofdberoep of een incidenteel beroep aanhan-
gig was gemaakt dat gericht was tegen het beroepen vonnis, in zoverre het de tegenvorde-
ring van de eiser tot terugvordering van de door hem aan de verweerster onverschuldigd 
betaalde bedragen ontvankelijk en gegrond had verklaard - het onverschuldigd betaalde 
was op zich nooit betwist -, maar het arbeidshof uitsluitend kennisgenomen had van een 
hoger beroep tegen de beroepen beslissing die uitspraak deed over de veroordeling van de 
eiser tot betaling van een schadevergoeding, wegens een fout die hij zou hebben begaan 
toen hij vooraf besliste over het recht van de verweerster, als gezinshoofd, op de ziekte-
uitkeringen, volgt uit het voorgaande dat het bestreden arrest van 15 mei 2008 ambtshalve 
niet  wettig de exceptie heeft kunnen opwerpen die het baseert  op de verjaring van de 
rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde, die door de eerste 
rechter was toegewezen, aangezien geen enkele partij die beslissing bij hoger beroep bij 
het arbeidshof aanhangig had gemaakt (schending van artikel 1068, eerste lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek), en overschrijdt het wat dat betreft zijn bevoegdheid, aangezien er 
geen enkel rechtsmiddel tegen het beroepen vonnis was voorgelegd en dat vonnis wat dat 
betreft niet opnieuw onderzocht kon worden (schending van artikel 19, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek), en mocht het, krachtens de wet, geen betwisting opwerpen die de 
openbare orde niet raakt (schending van artikel 174, eerste lid, 5°, tweede en vierde lid, 
van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994), die de partijen niet overwogen hadden, niet 
aan het arbeidshof hadden voorgelegd en van hun debat hadden uitgesloten, aangezien zij 
het voorgelegde vonnis wat dat betreft niet hadden aangevochten (miskenning van het al-
gemeen  rechtsbeginsel,  beschikkingsbeginsel  of  autonomie  van  de  procespartijen  ge-
naamd, en schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek), en die het ar-
beidshof in elk geval uitdrukkelijk niet ambtshalve moet opwerpen (schending van de arti-
kelen 2223 en, indien nodig, 2220 van het Burgerlijk Wetboek). Daarenboven volgt uit 
het voorgaande dat het bestreden arrest van 6 november 2008, dat, bijgevolg en wegens de 
onwettige beslissingen van het arrest dat de heropening van het debat beveelt, uitspraak 
doet over de exceptie van verjaring die het arbeidshof onwettig ambtshalve heeft opge-
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worpen en de door de eiser, bij wege van tegenvordering, ingestelde rechtsvordering tot 
terugvordering van het onverschuldigde betaalde niet-ontvankelijk verklaart omdat deze 
zou zijn verjaard, alle in het middel bedoelde bepalingen schendt, evenals artikel 775 van 
het Gerechtelijk Wetboek, omdat de verweerster, in die stand van de rechtspleging, tegen 
het beroepen vonnis geen ontvankelijk incidenteel beroep had kunnen instellen, aangezien 
een dergelijk beroep, als zij dat al had kunnen instellen, de onwettigheid van het arrest 
van 15 mei 2008 niet ongedaan had kunnen maken.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest van 15 mei 2008 stelt het volgende vast:
- de eiser heeft de verweerster op 26 oktober 2001 kennisgegeven van haar be-

slissing om een bedrag van 2.634,81 euro aan onverschuldigd betaalde uitkerin-
gen terug te vorderen;

- de verweerster heeft tegen die beslissing hoger beroep ingesteld "en gevraagd 
om, daar (de eiser) zelf voor het onverschuldigd betaalde verantwoordelijk is, 
hem de last hiervan te laten dragen";

- de eiser heeft voor de eerste rechter een tegenvordering ingesteld die ertoe 
strekte de verweerster tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde te doen 
veroordelen;

- de eerste rechter heeft de verweerster, bij het beroepen vonnis van 12 oktober 
2007, veroordeeld om het onverschuldigd betaalde terug te betalen en heeft de 
eiser veroordeeld om aan de verweerster een bedrag van 875,41 euro te betalen 
als "vergoeding voor de schade die ze ten gevolge van de fout van zijn diensten 
heeft geleden".

Dat arrest vermeldt dat het hoofdberoep van de eiser "strekt tot wijziging van 
het  (beroepen)  vonnis,  in  zoverre  het  (hem veroordeelt)  tot  betaling van een 
schadevergoeding", terwijl de verweerster "een incidenteel beroep (...) instelt (...) 
en vordert om haar een schadevergoeding toe te kennen die overeenstemt met 
haar reële schade, d.i. het onverschuldigd betaalde bedrag van 2.634,81 euro dat 
van haar wordt gevorderd".

Het arrest werpt vervolgens ambtshalve de kwestie van de verjaring van de 
door de eiser voor de eerste rechter ingestelde tegenvordering op.

Hoewel, luidens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hoger 
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het ge-
schil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt, zijn het de partijen zelf 
die, door hun hoofdberoep of incidenteel beroep, de grenzen bepalen waarbinnen 
de rechter in hoger beroep uitspraak moet doen over de betwistingen die bij de 
eerste rechter aanhangig zijn gemaakt. Het arbeidshof was derhalve niet bevoegd 
om, in zijn arrest van 15 mei 2008, uitspraak te doen over de verjaring van de te-
genvordering die bij het hof, volgens zijn vaststellingen, niet aanhangig was ge-
maakt.

Het middel is gegrond.

De vernietiging van het bestreden arrest van 15 mei 2008 leidt tot de nietigver-
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klaring van het arrest van 6 november 2008, dat het gevolg ervan is.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest van 15 mei 2008 en verklaart het arrest van 6 
november 2008 nietig.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest en van het nietig verklaarde 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 Bergen.

28 september 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Simon –  Gelijkluidende conclusie  de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
T'Kint.

Nr. 533

2° KAMER - 29 september 2009

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 35 - STUREN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP OF SOORTGELIJKE STAAT - STRAF - 
VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN - AARD

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 35 - STUREN IN STAAT 
VAN DRONKENSCHAP OF SOORTGELIJKE STAAT - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT 
STUREN - AARD

1º en 2° Het verval van het recht tot het besturen van een voertuig, opgelegd aan diegene 
die  op  een  openbare  plaats  een  voertuig  of  een  rijdier  bestuurt  of  een  bestuurder  
begeleidt met het oog op scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een  
soortgelijke  staat  met  name ten  gevolge  van drugs of  van geneesmiddelen,  is  geen 
hoofdstraf maar enkel een bijkomende straf, ook al voorziet artikel 35 Wegverkeerswet in  
een verplichte vervallenverklaring. (Art. 35, Wegverkeerswet)

(J.)

ARREST

(AR P.09.0467.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Leuven van 19 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 35 Wegverkeerswet en artikel 

37ter, §1, Strafwetboek: de krachtens artikel 35 Wegverkeerswet op te leggen 
hoofdstraf omvat niet enkel de geldboete maar ook het rijverbod; de werkstraf 
vervangt dan ook zowel de geldboeten als het rijverbod; de appelrechters veroor-
delen de eiser dan ook onterecht én tot een werkstraf én tot een rijverbod.

2. Volgens artikel 37ter, §1, Strafwetboek kan de rechter, indien een feit van 
die aard is om door een politiestraf of een correctionele straf gestraft te worden, 
als hoofdstraf een werkstraf opleggen.

Artikel 35 Wegverkeerswet straft met een geldboete van 200 euro tot 2.000 
euro en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor 
een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, diegene 
die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder 
begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap ver-
keert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs 
of van geneesmiddelen.

3. Anders dan waarvan het middel uitgaat, is het verval van het recht tot het 
besturen van een voertuig geen hoofdstraf maar enkel een bijkomende straf, ook 
al voorziet artikel 35 Wegverkeerswet in een verplichte vervallenverklaring.

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.

29 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. J. Vanoost, Brussel.

Nr. 534

2° KAMER - 29 september 2009

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - DUBBELE 
INCRIMINATIE - BEGRIP

De dubbele incriminatie vereist bij artikel 5, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel houdt in  
dat het feit waarvoor de uitvaardigende staat een Europees aanhoudingsbevel aflevert,  
ook door de Belgische wet strafbaar is gesteld, en bedoelt de essentie van het feit; ze  
vereist niet dat de kwalificatie van het feit in de respectieve wetgevingen dezelfde is noch  
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dat het strafbare feit volgens de beide wetgevingen een misdrijf oplevert met dezelfde  
constitutieve bestanddelen1. (Art. 5, §1, Wet 19 dec. 2003)

(P.)

ARREST

(AR P.09.1399.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 14 september 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 2 Straf-

wetboek, en artikel 5, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel: het arrest oordeelt 
ten onrechte dat de vereiste van dubbele strafbaarstelling niet belet dat de be-
standdelen van het strafbare feit of de kwalificatie ervan volgens de buitenlandse 
wetgeving verschillend zouden zijn van deze bepaald in de Belgische strafwet; 
de dubbele strafbaarstelling vereist integendeel dat de constitutieve bestanddelen 
van het strafbare feit in de uitvaardigende staat en de uitvoerende staat dezelfde 
zouden zijn.

2. Artikel 5, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt: "De tenuitvoerleg-
ging  [van  het  Europees  aanhoudingsbevel]  wordt  geweigerd  ingeval  het  feit 
waarop het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft,  krachtens het Belgi-
sche recht niet strafbaar is."

De dubbele incriminatie, vereist bij die bepaling, houdt in dat het feit waarvoor 
de uitvaardigende staat  een Europees  aanhoudingsbevel  aflevert,  ook door de 
Belgische wet strafbaar is gesteld. De dubbele strafbaarstelling bedoelt de essen-
tie van het feit. Het is evenwel niet vereist dat de kwalificatie van het feit in de 
respectieve wetgevingen dezelfde is noch dat het strafbare feit volgens de beide 
wetgevingen een misdrijf oplevert met dezelfde constitutieve bestanddelen.

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

3. Voor het overige blijkt uit de stukken van de rechtspleging dat het Europees 
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd wegens het misdrijf bepaald in artikel 233, 
§1, van het Poolse strafwetboek dat strafbaar stelt een valse getuigenis of verkla-
ring gedaan in rechte of in een rechtspleging conform de wet, die de rechter in 
zijn beoordeling van de hem voorgelegde bewijselementen heeft misleid. Dit feit 
is in essentie het feit dat volgens de Belgische wetgeving bij artikel 218 Straf-

1 Zie: Cass., 15 feb. 2006, AR P.05.1594.F, AC, 2006, nr 96 met conclusie adv.-gen. VANDERMEERSCH.
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wetboek strafbaar is gesteld. Het arrest dat aldus oordeelt, is naar recht verant-
woord.

Het middel kan in zoverre niet aangenomen worden.

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.

29 september 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. G. Fransis, Leuven.

Nr. 535

2° KAMER - 30 september 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - EISER IN 
CASSATIE - GRIEF DIE EEN TEGENSTRIJDIGHEID AANVOERT TUSSEN TWEE BESCHIKKINGEN VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING - NIEUWE WET VAN KRACHT TIJDENS HET CASSATIEGEDING - GEVOLG - LOT 
VAN DE VORDERING VOOR DE RECHTER OP VERWIJZING NA CASSATIE - ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
MIDDEL

2º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEPALING VAN DE RENTEVOET 
- VERSCHULDIGD HOOFDBEDRAG NIET AANGEPAST - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
INTEREST - COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEPALING VAN DE RENTEVOET - VERSCHULDIGD 
HOOFDBEDRAG NIET AANGEPAST - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

4º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEPALING VAN DE RENTEVOET 
- VERSCHULDIGD HOOFDBEDRAG NIET AANGEPAST - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
INTEREST - COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEPALING VAN DE RENTEVOET - VERSCHULDIGD 
HOOFDBEDRAG NIET AANGEPAST - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º Is ontvankelijk het middel dat een tegenstrijdigheid aanvoert tussen twee beschikkingen  
van de bestreden beslissing, terwijl de verweerder aanvoert dat krachtens een nieuwe,  
tijdens het cassatiegeding in werking getreden wet, in geval van vernietiging, de rechter  
op verwijzing de vordering van de eiser niet kan inwilligen; het belang van een middel  
wordt immers objectief, afhankelijk van de mogelijkheid tot  vernietiging beoordeeld en 
niet  op  grond  van de  slaagkansen  van  de bij  de  rechter  op  verwijzing  in  te  stellen  
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vordering1.

2º en 3° Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de rechter om compensatoire interesten  
tegen de wettelijke rentevoet toe te kennen, wanneer hij het verschuldigde hoofdbedrag  
niet aanpast.

4º en 5° In geval van veroordeling tot betaling van een op de dag van de uitspraak niet  
aangepast bedrag, raamt de rechter, die compensatoire interesten moet toekennen voor  
zowel het herstel van de schade voortvloeiend uit de vertraging bij de toekenning van de 
vergoeding,  als  voor  de  schade  die  door  muntontwaarding  is  veroorzaakt,  op  
onaantastbare wijze de rentevoet die de voormelde vergoeding moet verzekeren2.

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

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1102.F)

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

correctionele rechtbank te Dinant van 13 november 2006 en 9 juni 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen het vonnis van 13 novem-

ber 2006
(...)
Over de tegen het  tweede middel  opgeworpen grond van niet-ontvankelijk-

heid, volgens welk dat middel gedeeltelijk belang mist
De verweerster voert aan dat in geval van vernietiging, de rechter op verwij-

zing haar niet kan veroordelen om de eisers een vergoeding te betalen voor de 
kosten van hun advocaat, omdat het nieuwe artikel 1022, zesde lid, Gerechtelijk 
Wetboek niet toestaat die kosten toe te kennen boven het bedrag van de rechts-

1 Zie andersluidende concl. O.M. in AC, 2009, nr 535. 
2 Zie (1). Deze beslissing wijkt af van de beslissing van het Hof in een arrest van 8 mei 2003 (AC, nr 
285).  Het Hof heeft immers,  in  antwoord op het  tweede onderdeel van het  tweede middel,  erop 
gewezen  dat  de  appelrechters,  door  de  eiser  voor  de  materiële  schade  voortvloeiend  uit  diens 
volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid,  een vergoeding van 659.065 frank toe te  kennen,  wat 
overeenkomt  met  de  loonderving  die  van  14  augustus  1988  tot  30  april  1989  is  geleden,  die 
vergoeding op de dag van de uitspraak van het arrest niet hebben aangepast, en vervolgens beslist dat 
de rechters,  door de compensatoire interesten op de voormelde vergoeding vast  te  stellen op de 
verlaagde rentevoet van 5 pct. en door te oordelen dat die vergoeding was aangepast, de schade van 
de eiser niet volledig hebben vergoed. Het Hof beslist aldus dat de rechter, aangezien de wettelijke 
rentevoet wordt vastgesteld, rekening houdend met de vermindering van de koopkracht van de munt 
en de vertraging bij de toekenning van de vergoeding (Cass., 16 mei 2001, AC, nr 286), wanneer hij 
de verschuldigde bedragen niet aanpast, geen rentevoet mag toekennen die lager is dan de wettelijke 
rentevoet, zonder de reden op te geven waarom hij daarvan afwijkt. 
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plegingvergoeding, die bij vonnis van 9 juni 2008 was toegekend.
Het belang van een middel wordt objectief, afhankelijk van de mogelijkheid 

tot vernietiging, beoordeeld en niet op grond van de slaagkansen van de bij de 
verwijzingsrechter in te stellen vordering.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Nadat het vermeldt dat er grond was om de verweerster te veroordelen tot be-

taling van de kosten die de burgerlijke partij voor een medisch adviseur en juridi-
sche adviezen heeft gemaakt, bevestigt het vonnis de beroepen beslissing die de 
daartoe strekkende vorderingen van de eerste eiser had afgewezen.

Aangezien het vonnis tegenstrijdige beschikkingen bevat, schendt het artikel 
1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
Derde middel
Eerste onderdeel
De schadelijder  heeft  in  de  regel  recht  op  integrale  schadeloosstelling.  De 

rechter beoordeelt in feite het bestaan en de omvang van de schade die door een 
onrechtmatige daad is veroorzaakt, alsook het bedrag van de integrale schade-
loosstelling.

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de rechter om vergoedende interest 
tegen de wettelijke rentevoet toe te kennen, wanneer hij het verschuldigde hoofd-
bedrag niet actualiseert.

Hoewel de rechter, in geval hij het bij de veroordeling toegekende bedrag niet 
actualiseert op de dag van de uitspraak, vergoedende interest moet toekennen 
voor zowel het herstel van de schade voortvloeiend uit de vertraging bij de toe-
kenning van de vergoeding, als voor de schade die door muntontwaarding is ver-
oorzaakt, raamt hij op onaantastbare wijze de rentevoet die de voormelde ver-
goeding moet verzekeren.

Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Met de vermelding dat zij de "gevorderde" vergoedende interest toekent, zon-

der daaraan een bepaalde rentevoet te verbinden, oordeelt de rechtbank niet dat 
de eiser deze tot 5% had herleid.

Het onderdeel dat op een foutieve interpretatie van het vonnis berust, mist fei-
telijke grondslag.

Vierde middel
Het vierde middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, behoeft geen ant-

woord.
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen het vonnis van 9 juni 2008
De eisers voeren geen middel aan.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden vonnis  van 13 november 2006, in  zoverre het  uit-

spraak doet over de kosten en uitgaven, de genotschade, de esthetische schade en 
de door de eerste eiser gevorderde kosten van verdediging.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

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

Veroordeelt de eerste eiser in twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep 
en de verweerster in het overige derde.

Veroordeelt de tweede en de derde eiser elk in de kosten van hun cassatiebe-
roep.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Namen, zit-
ting houdende in hoger beroep.

30 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Cornelis – Andersluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Draps, Oosterbosch en Geinger.

Nr. 536

2° KAMER - 30 september 2009

1º TUSSENKOMST - STRAFGERECHT - VERZEKERAAR - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST IN HOGER 
BEROEP - VORDERING TOT VEROORDELING VAN DE BENADEELDE PERSOON - VORDERING TOT 
VRIJWARING VAN DE VERZEKERDE - ONTVANKELIJKHEID

2º VORDERING IN RECHTE - STRAFGERECHT - VERZEKERAAR - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST 
IN HOGER BEROEP - VORDERING TOT VEROORDELING VAN DE BENADEELDE PERSOON - VORDERING 
TOT VRIJWARING VAN DE VERZEKERDE - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Wanneer tussen twee partijen geen geding is aangegaan voor de eerste rechter,  
kan één van hen, voor de eerste maal in hoger beroep, tegen de andere geen vordering 
tot vrijwaring of tot veroordeling instellen1. (Art. 812, tweede lid, Ger.W.; Art. 89, §5, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

(AXA BELGIUM nv T. C.S. e.a. En F.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0597.F)

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

rectionele rechtbank te Verviers, van 12 maart 2009.

1 Zie Cass., 11 jan. 2001, AR C.99.0388.F, AC, 2001, nr 18; Cass., 29 okt. 2004, AR C.02.0406.N, 
AC, 2004, nr 517; Cass., 16 dec. 2004, AR C.02.0212.N-C.02.0251.N, AC, 2004, nr 614
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De eerste eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Axa Belgium 
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de bur-

gerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen de eiseres, uitspraak doet 
over haar verplichting om de burgerlijke partijen te vergoeden en haar verzeker-
de te vrijwaren

De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep op grond dat het krachtens ar-
tikel 416 Wetboek van Strafvordering, te vroeg is ingesteld.

Krachtens het tweede lid van deze bepaling staat onmiddellijk cassatieberoep 
open tegen de beslissing zowel over het beginsel van aansprakelijkheid als over 
het beginsel van de verplichting voor de aansprakelijkheidsverzekeraar om het 
slachtoffer van een ongeval schadeloos te stellen.

Aangezien de afstand op dwaling berust is er geen grond om akte daarvan te 
verlenen.

Eerste middel
De eiseres verwijt het bestreden vonnis dat het de burgerlijke rechtsvorderin-

gen ontvankelijk en gegrond heeft verklaard alsook de door de verweerders tegen 
haar in hoger beroep ingestelde vordering tot vrijwaring, ofschoon zij voor de 
eerste maal in hoger beroep vrijwillig was tussengekomen in haar hoedanigheid 
van verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van de beklaagde.

Krachtens artikel 89, §5, Wet Landverzekeringsovereenkomst, kan de verzeke-
raar, wanneer het geding tegen de verzekerde is ingesteld voor het strafgerecht, 
door de benadeelde of door de verzekerde in de zaak worden betrokken en tus-
senkomen onder dezelfde voorwaarden als indien de vordering voor het burger-
lijk gerecht zou zijn gebracht.

Naar luid van artikel 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, kan tussenkomst 
tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal plaatsvinden in 
hoger beroep.

Artikel 812, tweede lid, sluit uit dat, wanneer tussen twee partijen geen geding 
is aangegaan voor de eerste rechter, één van hen, voor de eerste maal in hoger 
beroep, tegen de andere een vordering tot vrijwaring of tot veroordeling zou kun-
nen instellen. Een dergelijke handelwijze zou de betreffende partij immers een 
aanleg ontnemen en tegelijkertijd haar tegenstrever het bij wet verboden voor-
deel van gedwongen tussenkomst in hoger beroep toekennen.

In haar conclusie die zij op de rechtszitting van 12 februari 2009 heeft neerge-
legd, heeft de eiseres aangevoerd dat zij  voor het eerst vrijwillig tussenkwam 
voor de correctionele rechtbank om met name de aansprakelijkheid van haar ver-
zekerde te betwisten. De tussenkomende partij heeft eveneens aangevoerd dat in 
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ieder geval, in deze fase van de rechtspleging, tegen haar geen enkele veroorde-
ling kon worden uitgesproken. Aldus beroept zij zich op de regel die in het voor-
melde artikel 812, tweede lid, is vastgelegd.

Het vonnis past deze bepaling echter niet toe op grond dat zij niet van openba-
re orde is, dat rechtspraak in twee instanties geen algemeen rechtsbeginsel is en 
geen voorwaarde is voor een eerlijke behandeling van de zaak, dat in het hoofd-
geschil de rechter dezelfde is als in het tussengeschil en dat de vordering tot ver-
oordeling van de verzekeraar een accessoire vordering is bij de vorderingen die 
tegen de beklaagde zijn ingesteld.

Deze redenen verantwoorden niet naar recht de beslissingen om de door de 
verweerders tegen de eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen ontvanke-
lijk te verklaren, niettegenstaande de regelmatig door haar opgeworpen exceptie.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om het tweede middel te onderzoeken dat niet tot ruimere 

cassatie of cassatie zonder verwijzing kan leiden.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de bur-

gerlijke rechtsvorderingen van A. S. en C. S., uitspraak doen over de omvang 
van hun schade

De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep.

Niettegenstaande die afstand die niet geldt als een berusting, brengt de hierna 
uit te spreken vernietiging van de eindbeslissing over de verplichting van de ei-
seres om de slachtoffers van het ongeval schadeloos te stellen en haar verzekerde 
te vrijwaren, de vernietiging mee van de niet-definitieve beslissingen over de 
omvang van de schade, die eruit voortvloeien.

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlij-
ke rechtsvorderingen en de door A. S., C. S. en C. F. tegen de eerste eiseres inge-
stelde vordering tot vrijwaring.

Verwerpt het cassatieberoep van de tweede eiseres.

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

Veroordeelt de tweede eiseres in de kosten van haar cassatieberoep en de ver-
weerders A. S., C. S. en C. F., ieder in een derde van de kosten van het cassatie-
beroep van de eerste eiseres.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Hoei, zit-
ting houdende in hoger beroep.

30 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
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Kirkpatrick, Nudelholc en P. Dion, Luik.

Nr. 537

2° KAMER - 30 september 2009

1º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - AANRANDING VAN DE 
EERBAARHEID - BESTANDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL - DEFINITIE

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BIJKOMENDE STRAF VAN ONTZETTING VAN RECHTEN - GEEN VERMELDING VAN 
HET DESBETREFFENDE ARTIKEL - UITWERKING

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - UITSPRAAK 
VAN EEN BIJKOMENDE STRAF VAN ONTZETTING VAN RECHTEN - GEEN VERMELDING VAN HET 
DESBETREFFENDE ARTIKEL - UITWERKING

1º Aanranding van de eerbaarheid is een opzettelijk misdrijf; het veronderstelt dat de pleger  
de bij wet verboden handeling wil stellen, in de objectieve wetenschap dat deze immoreel  
of  obsceen is;  er  wordt  niet  vereist  dat  de dader daarnaast  gedreven werd door het 
verlangen om aan de eigen driften te voldoen. (Artt. 373, 374 en 377, Sw.)

2º en 3° Het niet vermelden van het artikel waarop de veroordeling tot de bijkomende straf  
van ontzetting van rechten is gegrond, levert op zich geen schending van art. 195, eerste 
lid,  Sv. op, aangezien de straf  in deze bepaling niet dezelfde is als die welke op het  
tenlastegelegde feit staat1. (Art. 195, eerste lid, Sv.)

(V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0709.F)

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

correctionele kamer, van 2 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de eiser 

wordt vrijgesproken van onmenselijke behandeling van verschillende minderjari-
gen (telastlegging A.1)

De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de eiser 

1 Zie Cass., 22 nov. 1988, AR 2163, AC, 1988-89, nr 499.
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wordt veroordeeld wegens aanrandingen van de eerbaarheid en opzettelijke sla-
gen (telastleggingen B.2 tot D.4)

Eerste middel
De eiser verwijt het arrest dat het hem veroordeelt wegens inbreuk op de arti-

kelen 373, 374 en 377 Strafwetboek, zonder dat het arrest het voor deze misdrij-
ven vereiste en door hem betwiste moreel bestanddeel vaststelt.

Aanranding van de eerbaarheid is een opzettelijk misdrijf. Het veronderstelt 
dat de pleger de bij wet verboden handeling wil stellen, in de objectieve weten-
schap dat deze immoreel of obsceen is. In strijd met wat de eiser aanvoert, wordt 
niet vereist dat de dader daarnaast gedreven werd door het verlangen om aan de 
eigen driften te voldoen.

Het arrest wijst erop dat de eiser zich, met de minderjarige dochters van zijn 
bijzit, heeft overgegeven aan seksspelletjes met erotisch getinte poses en dat zijn 
misplaatste  gebaren,  die  hij  met  misbruik  van  zijn  gezag  heeft  gemaakt,  de 
slachtoffers, van wier broosheid hij zich bewust was, hebben verrast.

Met deze overwegingen, die de onopzettelijke of onbedoelde aard uitsluiten 
van de aan de eiser toegeschreven onzedige aanrakingen, verantwoorden de ap-
pelrechters hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Nadat het arrest een zelfde misdadig opzet heeft toegeschreven aan de sub B.2 

bewezen verklaarde aanrandingen van de eerbaarheid en een zelfde misdadig op-
zet aan de sub C.3 en D.4 ten laste gelegde slagen, legt het arrest de eiser voor de 
eerste reeks misdrijven een gevangenisstraf en voor de tweede reeks een werk-
straf op.

De beslissing, die voortvloeit uit een feitelijke beoordeling volgens welke de 
gepleegde misdrijven onder twee categorieën vallen, is niet aangetast door de 
dubbelzinnigheid waarover de eiser klaagt zonder deze te preciseren.

Aangezien bij de appelrechters geen conclusie dienaangaande is neergelegd, 
dienden zij de redenen niet op te geven van het door hen op onaantastbare wijze 
gemaakte onderscheid en dienden zij evenmin uit te leggen waarin de aan de ei-
ser toegeschreven opzet in beide gevallen verschilt.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Het middel verwijt het arrest dat de eiser wegens aanranding van de eerbaar-

heid veroordeelt, dat het artikel 378 Strafwetboek niet vermeldt waarop de ver-
oordeling tot de bijkomende straf van ontzetting van de rechten is gegrond.

De straf in deze bepaling is evenwel niet dezelfde als die welke op aanranding 
van de eerbaarheid staat, zodat de weglating ervan op zich alleen geen schending 
van artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering kan opleveren.

Het middel faalt naar recht.
Vierde middel
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De eiser verzocht in zijn conclusie om de bevestiging van het gehele vonnis 
dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beval.

Het middel verwijt het arrest dat het de oplegging van een effectieve ontzetting 
van rechten niet met redenen omkleedt.

Het arrest veroordeelt de eiser tot de bij wet voorgeschreven straf van ontzet-
ting van rechten en legt de strafmaat vast op het bij wet opgelegde minimum. De 
vermelding dat de aard van de bewezen verklaarde aanrandingen van de eerbaar-
heid vereist dat de eiser deze straf ondergaat, slaat bijgevolg niet op de beslissing 
om hem die straf op te leggen, welke niet met redenen diende te worden om-
kleed, maar op de beslissing om deze uit te spreken, zonder uitstel te gelasten.

Het arrest wijst erop dat de aanrakingen die de eiser aan bijzonder kwetsbare 
pubermeisjes heeft  opgedrongen, een diep trauma hebben veroorzaakt,  dat de 
straf de eiser moet doen inzien dat de eerbiediging van andermans fysieke, more-
le en psychische integriteit, inzonderheid van kinderen, een onwrikbare regel is 
en dat het hof van beroep, door, zoals hier, het uitstel in te perken, het aldus be-
schreven ontradend en helend effect heeft nagestreefd.

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoorden haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Vijfde middel

De rechter kan, zonder in tegenstrijdigheid te vervallen, het uitstel van tenuit-
voerlegging  van  een  bijkomende  straf  niet  toekennen,  nadat  hij  het  voor  de 
hoofdgevangenisstraf wel heeft toegekend. Het is evenmin tegenstrijdig om veel-
eer een werkstraf dan een gevangenisstraf op te leggen, en tegelijkertijd een ef-
fectieve ontzetting van rechten uit te spreken.

De overweging dat de straffen zowel bedoeld zijn om te vermijden dat de eiser 
zijn graad zou verliezen als om hem zijn hoedanigheid van politieambtenaar te 
ontnemen, staat in het middel en niet in het arrest.

Het middel mist feitelijke grondslag. 

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,

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is te-
gen de beslissing waarbij de eiser wordt vrijgesproken van de telastlegging A.1.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
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S. Douin, Luik, A. Masset, Verviers en V. Evertz, Brussel.

Nr. 538

2° KAMER - 30 september 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - VERKLARING 
VAN CASSATIEBEROEP AAN EEN PENITENTIAIRE BEAMBTE - ONTVANKELIJKHEID

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - VORMEN - VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VERKLARING VAN CASSATIEBEROEP AAN EEN PENITENTIAIRE 
BEAMBTE - ONTVANKELIJKHEID

1º  en  2°  De  verklaring  van  een  gedetineerde  aan  een  penitentiaire  beambte  is  geen 
cassatieberoep, wanneer niet blijkt dat die beambte een gemachtigde is van de directeur.  
(Art. 1, Wet 25 juli 1893)

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1409.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 16 september 2009.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening 

van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde 
personen, wordt de voorziening in verbreking van de gevangenzittende persoon 
gedaan aan de bestuurder van de inrichting waar de gedetineerde is opgesloten, 
of aan zijn gemachtigde.

Daaruit volgt dat de verklaring van de gedetineerde aan een penitentiaire be-
ambte geen cassatieberoep is, wanneer niet blijkt dat die beambte een gemachtig-
de is van de directeur.

Het arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft werd op 17 september 2009 
aan de eiser betekend.

De verklaring van cassatieberoep werd op 21 september 2009 aan de gemach-
tigde van de gevangenisdirecteur gedaan.

Dat stuk vermeldt dat de eiser "op 18 september 2009 uitdrukkelijk heeft ver-
klaard cassatieberoep in te stellen", maar deze verklaring is geen geldig cassatie-
beroep omdat zij niet vermeldt dat zij aan de bestuurder of zijn gemachtigde was 
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gedaan.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk omdat het is ingesteld buiten de termijn 

van vierentwintig uur als bepaald in artikel 31, §2, van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.

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

30 september 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal.
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