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Nr. 633

2° KAMER - 3 november 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - AANPASSINGS- EN AANVULLINGSDECREET - 
HERSTEL - VORDERING OP GROND VAN INSTANDHOUDING - OPHEFFING VAN STRAFBAARHEID - 
GEVOLG

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STEDENBOUW - AANPASSINGS- EN 
AANVULLINGSDECREET - HERSTELVORDERING OP GROND VAN INSTANDHOUDING - OPHEFFING VAN 
STRAFBAARHEID - GEVOLG

1º en 2° Artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals ingevoegd bij artikel 50, 7°,  
van het Aanpassings- en aanvullingsdecreet, houdt in dat de door het bestuur ingestelde  
herstelvorderingen  op  grond  van  instandhouding  vanaf  de  inwerkingtreding  van  dit  
aanpassingsdecreet niet  langer worden ingewilligd indien deze instandhouding op het  
ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is gesteld; deze bepaling geldt niet voor de  
herstelvordering waarover vóór 1 september 2009, datum van inwerkingtreding van die  
bepaling,  reeds  uitspraak  werd  gedaan,  ook al  is  er  op  voormelde datum nog geen  
uitspraak over het daartegen ingestelde cassatieberoep.

(V. e.a. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST

(A.R. P.09.0756.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 8 april 2009.
De eisers voeren in een memorie (p. 35 tot 38), die aan dit arrest wordt ge-

hecht, grieven aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BELSISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Grieven
1. Zonder verdere precisering van enige geschonden wettelijke bepaling voe-

ren de eisers vooreerst aan dat het bestreden arrest niet "correct" motiveert omdat 
het geen rekening houdt met de bepalingen van het aanpassings- en aanvullings-
decreet van 27 maart 2009 waarbij het landschappelijk waardevol agrarisch ge-
bied onttrokken wordt aan het "ruimtelijk kwetsbaar gebied" en de daarmee ver-
band houdende verdere strafbaarstelling van het instandhoudingsmisdrijf.

2. In zoverre de eisers doelen op een onjuiste motivering, vormt dit geen moti-
veringsgebrek in de zin van artikel 149 Grondwet, en faalt de grief naar recht.

3. Artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals ingevoegd bij artikel 



2538 HOF VAN CASSATIE 3.11.09 - Nr. 633 

50, 7° van het Aanpassings- en aanvullingsdecreet, houdt in dat de door het be-
stuur ingestelde herstelvorderingen op grond van instandhouding vanaf de inwer-
kingtreding  van  dit  aanpassingsdecreet  niet  langer  worden  ingewilligd  indien 
deze instandhouding op het ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is ge-
steld,

4. Deze bepaling geldt niet voor de herstelvordering waarover vóór 1 septem-
ber 2009, datum van inwerkingtreding van die bepaling, reeds uitspraak werd ge-
daan, ook al is er op voormelde datum nog geen uitspraak over het daartegen in-
gestelde cassatieberoep. 

Ook in zoverre faalt de grief naar recht.
5. Anders dan in een grief wordt gesteld, geven de appelrechters de redenen 

aan waarom geen plaatsbezoek wordt bevolen.
Deze grief mist feitelijke grondslag.
6. Door een dwangsom op te leggen verwerpen de appelrechters eisers verzoek 

om dit niet te doen en beantwoorden aldus hun verweer.
Ook deze grief mist feitelijke grondslag.
7. In zoverre voor het overige wordt aangevoerd dat "weinig of geen reactie 

gekomen is" op eisers' verweer, zonder verdere precisering op welk verweer niet 
werd geantwoord, is deze grief bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.

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

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

3 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. G. Kindermans, Tongeren.

Nr. 634

2° KAMER - 3 november 2009

1º VERLATING VAN FAMILIE - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN UITKERING TOT 
ONDERHOUD - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG

2º VERLATING VAN FAMILIE - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN UITKERING TOT 
ONDERHOUD - VOORWAARDE - VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING VAN DE SCHULDENAAR

1º Het feit dat het bedrag van de onderhoudsuitkering "definitief"  werd begroot dan wel  
slechts  "provisioneel",  doet  geen  afbreuk  aan  de  verplichting  tot  betaling  van  de  
onderhoudsuitkering  waartoe  de  schuldenaar  is  veroordeeld  volgens  een  rechterlijke 
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beslissing waartegen geen verzet of hoger beroep meer openstaat op het ogenblik van  
de hem ten laste gelegde feiten. (Art. 391bis, Sw.)

2º Voor het misdrijf  verlating van familie dient de strafrechter na te gaan of er nog een  
gewoon  rechtsmiddel  openstaat  tegen  de  rechterlijke  beslissing  van  veroordeling  tot  
betaling van een uitkering tot  onderhoud; een voorafgaande ingebrekestelling van de 
schuldenaar is geen noodzakelijke voorwaarde om hem schuldig te verklaren aan het  
misdrijf  van  verlating  van  familie,  zoals  bepaald  in  artikel  391bis,  eerste  lid,  
Strafwetboek1. 

(B. T. B.)

ARREST

(AR P.09.0884.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 29 april 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt 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 391bis Strafwetboek: het vonnis 

van de vrederechter te Hasselt (kanton 2) van 10 juni 2005 waarop de veroorde-
ling is gesteund, is "geen veroordeling tot het betalen van een onderhoudsgeld 
(...) waarop niet volledig kan worden teruggekomen, en die bijgevolg definitief 
is"; aldus is eisers schuldigverklaring niet naar recht verantwoord.

2. Artikel 391bis, eerste lid, Strafwetboek stelt strafbaar "hij die, na door een 
rechterlijke beslissing waartegen geen verzet of hoger beroep meer openstaat, te 
zijn veroordeeld om een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn echtgenoot, 
aan zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn, meer dan 
twee maanden vrijwillig in gebreke blijft de termijnen ervan te kwijten". 

3. De strafrechter dient na te gaan of de beslissing niet meer vatbaar is voor 
verzet of hoger beroep. Het feit dat het bedrag van de onderhoudsuitkering "defi-
nitief" werd begroot dan wel slechts "provisioneel", doet geen afbreuk aan de 
verplichting tot betaling van de onderhoudsuitkering waartoe de schuldenaar is 
veroordeeld volgens een rechterlijke beslissing waartegen geen verzet of hoger 
beroep meer openstaat op het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten.

In zoverre het middel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
4. De appelrechters stellen vast dat de eiser bij vonnis van de vrederechter te 

Hasselt van 10 juni 2005 dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld werd 
om "met ingang van de maand januari 2005 een provisionele uitkering na echt-

1 Cass., 24 nov. 1958, Arr. Verbr., 1959, 261. 
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scheiding te betalen van" 500 euro per maand.
Zij oordelen: "dat de uitkering een provisionele uitkering betreft, belet niet dat 

het vonnis in kracht van gewijsde trad en dus verbindend was voor [de eiser], on-
geacht een eventuele latere herziening dan wel andere uitspraak ingevolge de 
nog hangende tegeneis met betrekking tot de echtscheidingsvordering."

Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht. 
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 391bis Strafwetboek en artikel 

1247 Burgerlijk Wetboek, evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
van de voorafgaande ingebrekestelling : een "pro memorie aanmaning" kan on-
mogelijk een voldoende ingebrekestelling inhouden waarbij duidelijk gemaakt 
wordt dat de schuldeiser aandringt op betaling; bovendien voldoet een aanma-
ning "pro memorie" niet aan de wetten op het taalgebruik in gerechtszaken.

6. In zoverre het middel artikel 1247 Burgerlijk Wetboek als geschonden aan-
wijst, zonder nauwkeurig aan te geven hoe en waardoor de bestreden beslissing 
die bepaling schendt, is het niet ontvankelijk.

7. Artikel 391bis, eerste lid, Strafwetboek stelt strafbaar "hij die, na door een 
rechterlijke beslissing waartegen geen verzet of hoger beroep meer openstaat, te 
zijn veroordeeld om een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn echtgenoot, 
aan zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn, meer dan 
twee maanden vrijwillig in gebreke blijft de termijnen ervan te kwijten".

8. De strafrechter dient na te gaan of er nog een gewoon rechtsmiddel open-
staat tegen de rechterlijke beslissing. Een voorafgaande ingebrekestelling van de 
schuldenaar is geen noodzakelijke voorwaarde om hem schuldig te verklaren aan 
het misdrijf van verlating van familie, zoals bepaald in artikel 391bis, eerste lid, 
Strafwetboek.

In zoverre het middel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
9. In zoverre het middel aanvoert dat de vermelding "pro memorie" in het ge-

rechtsdeurwaardersexploot van 26 april 2006 in strijd is met "de wetten op het 
taalgebruik in gerechtszaken", is het niet gericht tegen de bestreden beslissing.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 
Derde middel
Eerste onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 63 Wetboek van Strafvorde-

ring: de rechtstreekse dagvaarding maakt geen enkel gewag van enige mogelijke 
schade zodat niet voldaan is aan de voorwaarden om zich burgerlijke partij te 
stellen.

10. Hij die beweert door een wanbedrijf te zijn benadeeld, kan zich krachtens 
de artikelen 63 en 182 Wetboek van Strafvordering burgerlijke partij stellen en 
dat wanbedrijf bij de correctionele rechtbank aanhangig maken door rechtstreek-
se dagvaarding van de beklaagde.

Het is voor de ontvankelijkheid van de rechtstreekse dagvaarding en het instel-
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len van de strafvordering voldoende dat de dagende partij aanvoert benadeeld te 
zijn door het aangegeven misdrijf, zonder dat zij haar vordering tot schadever-
goeding hoeft te detailleren. 

11. In haar rechtstreekse dagvaarding geeft de verweerster een uitvoerig feiten-
relaas om aan te tonen dat de eiser zich schuldig maakt aan het misdrijf van ver-
lating van familie en vraagt zij "vergoeding van de door haar naar aanleiding van 
het misdrijf van familieverlating geleden schade" waarvoor zij een voorschot van 
1 euro vordert.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de rechtstreekse dagvaarding geen gewag 
maakt van enige mogelijke schade, mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: de appel-

rechters motiveren niet waarom de burgerlijke vordering ontvankelijk is en be-
antwoorden eisers verweer daarover niet.

13. In haar rechtstreekse dagvaarding geeft de verweerster een uitvoerig feiten-
relaas om aan te tonen dat de eiser zich schuldig maakt aan het misdrijf van ver-
lating van familie en vraagt zij "vergoeding van de door haar naar aanleiding van 
het misdrijf van familieverlating geleden schade" waarvoor zij een voorschot van 
1 euro vordert.

De eerste rechter neemt deze rechtstreekse dagvaarding en de daarin vermelde 
vordering tot schadevergoeding over, verklaart het misdrijf met redenen bewezen 
en verklaart de eis van de verweerster die op het bewezen verklaarde misdrijf is 
gesteund, ontvankelijk maar slechts ten dele gegrond.

De appelrechters verwijzen op burgerlijk gebied naar de redenen van de eerste 
rechter.

Aldus beantwoorden zij eisers verweer en verantwoorden zij hun beslissing 
naar recht.

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

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

3 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. L. Robben, Hasselt.

Nr. 635
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2° KAMER - 3 november 2009

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEVEL TOT AANHOUDING MET HET OOG OP 
OVERLEVERING - AFWIJZING VAN DE VRAAG TOT TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - GEVOLG

Artikel  20,  §1,  Wet  Europees  Aanhoudingsbevel  bepaalt  dat  de  beschikking  van  de 
onderzoeksrechter gegeven overeenkomstig artikel 11 van die wet blijft gevolg hebben 
tot het besluit tot uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel definitief is geworden;  
bij definitieve afwijzing van de tenuitvoerlegging is het bevel tot aanhouding met het oog 
op overlevering vervallen. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. E.)

ARREST

(AR P.09.1543.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 oktober 2009. 
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.  Ingevolge  het  arrest  van  het  Hof  van  3  november  2009  in  de  zaak 

P.09.1542.N, waarbij het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof 
van beroep te Antwerpen wordt verworpen, treedt de beslissing van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van 19 oktober 2009, waarbij de vraag tot  tenuit-
voerlegging van het Europees aanhoudingsbevel van 11 augustus 2009 ten laste 
van M. E. wordt afgewezen, in kracht van gewijsde. 

2. Artikel 20, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de beschikking 
van de onderzoeksrechter gegeven overeenkomstig artikel 11 van die wet blijft 
gevolg hebben tot het besluit tot uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel 
definitief is geworden. 

3. Dienvolgens is het bevel tot aanhouding met het oog op overlevering van M. 
E. van 17 september 2009 thans vervallen. 

4. Het cassatieberoep dat betrekking heeft op het verzoek tot voorlopige invrij-
heidstelling van M. E. wegens de hoger vermelde maatregel van vrijheidsbero-
ving, heeft geen bestaansreden meer.

Middel
5. Het middel dat niet de ontvankelijkheid van het cassatieberoep betreft, be-

hoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

3 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. E. Thijs, Antwerpen en W. Damen, Antwerpen.

Nr. 636

2° KAMER - 4 november 2009

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - 
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK IS GESTELD - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - 
VEROORDELING IN DE KOSTEN - VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK IS 
GESTELD - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - VEROORDELING IN DE KOSTEN - VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ DIE IN HET 
ONGELIJK IS GESTELD - GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VEROORDELING TOT 
BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

1º, 2° en 3° De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en  
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij; krachtens art. 1022 Ger.W.  
valt  zij  ten  laste  van  de  partij  die  in  het  ongelijk  is  gesteld;  aangezien  het  
Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds  voor  het  strafgerecht  onder  dezelfde 
voorwaarden als voor de burgerlijke rechter in de zaak mag worden betrokken, kan art.  
162bis, eerste lid, Sv., niet gelezen worden als een verbod op de veroordeling van de  
vrijwillig tussengekomen partij die in het ongelijk is gesteld1.

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1526.F)

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

onele rechtbank te Namen van 16 september 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. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie Cass., 9 sept. 2009, AR P.09.0360.F, AC, 2009, nr.485. 
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Beide onderdelen samen
De correctionele rechtbank steunt niet alleen op de indeplaatsstelling van het 

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in de rechten van de benadeelde, om 
daaruit af te leiden dat het tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding kon wor-
den veroordeeld.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op deze, overtollige, grondslag van de 
beslissing, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

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 19bis-17, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat, wan-
neer de burgerlijke vordering tot vergoeding van de door een motorrijtuig ver-
oorzaakte schade wordt ingesteld voor het strafgerecht, het Gemeenschappelijk 
motorwaarborgfonds door de benadeelde in het geding kan worden geroepen en 
ook vrijwillig kan tussenkomen onder dezelfde voorwaarden als wanneer de vor-
dering voor het burgerlijk gerecht was 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.

Daaruit volgt dat de eiser voor de burgerlijke rechter tot betaling van de voor-
melde vergoeding had kunnen worden veroordeeld, ook al bepaalt artikel 19bis-
11, §1, WAM 1989 dat niet uitdrukkelijk.

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

De appelrechters die oordelen dat het Fonds, net als de aansprakelijke voor het 
ongeval, in de kosten kon worden veroordeeld omdat "de rechtzoekenden die 
voor een burgerlijk gerecht of voor een strafgerecht het herstel vorderen van een 
schade, gelijk moeten behandeld worden",  verantwoorden hun beslissing naar 
recht.

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

4 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
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neraal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 637

2° KAMER - 4 november 2009

1º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - PERSOONLIJKE BEVOEGDHEID - BESLISSING 
TOT ONTTREKKING - CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD OF WANBEDRIJF - BEVOEGD 
VONNISGERECHT - KAMER VAN DE JEUGDRECHTBANK, MET BIJZONDERE SAMENSTELLING, BESTAANDE 
UIT DRIE RECHTERS - ARTIKELEN 76, VIJFDE LID, EN 97, §1, 7°, GER.W. - TOEPASSING IN DE 
TIJD

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WETTEN VAN RECHTERLIJKE ORGANISATIE, BEVOEGDHEID EN 
RECHTSPLEGING - PERSOONLIJKE BEVOEGDHEID - JEUGDBESCHERMING - BESLISSING TOT 
ONTTREKKING - CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD OF WANBEDRIJF - BEVOEGD VONNISGERECHT - 
JEUGDRECHTBANK - KAMER VAN DE JEUGDRECHTBANK, MET BIJZONDERE SAMENSTELLING, 
BESTAANDE UIT DRIE RECHTERS - ARTIKELEN 76, VIJFDE LID, EN 97, §1, 7°, GER.W.

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
PERSOONLIJKE BEVOEGDHEID - JEUGDBESCHERMING - BESLISSING TOT ONTTREKKING - 
CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD OF WANBEDRIJF - BEVOEGD VONNISGERECHT - 
JEUGDRECHTBANK - KAMER VAN DE JEUGDRECHTBANK, MET BIJZONDERE SAMENSTELLING, 
BESTAANDE UIT DRIE RECHTERS - ARTIKELEN 76, VIJFDE LID, EN 97, §1, 7°, GER.W. - 
WERKING IN DE TIJD

4º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - PERSOONLIJKE BEVOEGDHEID - BESLISSING 
TOT ONTTREKKING - CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD OF WANBEDRIJF - BEVOEGD 
VONNISGERECHT - KAMER VAN DE JEUGDRECHTBANK, MET BIJZONDERE SAMENSTELLING, BESTAANDE 
UIT DRIE RECHTERS - VERVOLGINGEN TEGEN EEN MINDERJARIGE EN TEGEN MEERDERJARIGEN - 
SAMENHANG - BEGRIP

5º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
PERSOONLIJKE BEVOEGDHEID - JEUGDBESCHERMING - BESLISSING TOT ONTTREKKING - 
CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD OF WANBEDRIJF - BEVOEGD VONNISGERECHT - 
JEUGDRECHTBANK - KAMER VAN DE JEUGDRECHTBANK, MET BIJZONDERE SAMENSTELLING, 
BESTAANDE UIT DRIE RECHTERS - VERVOLGINGEN TEGEN EEN MINDERJARIGE EN TEGEN 
MEERDERJARIGEN - SAMENHANG - BEGRIP

6º SAMENHANG - STRAFZAKEN - PERSOONLIJKE BEVOEGDHEID - JEUGDBESCHERMING - 
BESLISSING TOT ONTTREKKING - CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD OF WANBEDRIJF - BEVOEGD 
VONNISGERECHT - JEUGDRECHTBANK - KAMER VAN DE JEUGDRECHTBANK, MET BIJZONDERE 
SAMENSTELLING, BESTAANDE UIT DRIE RECHTERS - VERVOLGINGEN TEGEN EEN MINDERJARIGE EN 
TEGEN MEERDERJARIGEN - SAMENHANG - BEGRIP

1º, 2° en 3°  De artt. 76, vijfde lid, en 97, §1, 7°, Ger.W., krachtens welke de personen ten  
aanzien  van  wie  een  beslissing  tot  uithandengeving  is  genomen  overeenkomstig  de  
Jeugdbeschermingswet, worden berecht, ingeval van een correctionaliseerbare misdaad  
of een wanbedrijf, door een kamer bestaande uit drie rechters van de jeugdrechtbank, 
samengesteld zoals in art. 78, derde lid, van het voormelde wetboek is bepaald, zijn van  
toepassing op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan de  
instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de  
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uitzonderingen bij de wet bepaald1. (Art. 3, Sw.)

4º, 5° en 6° Feiten die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoren, kunnen niet  
samenhangend  zijn  met  feiten  waarvoor  de  correctionele  rechtbank  bevoegd  is,  
aangezien samenhang veronderstelt dat een zelfde rechter bevoegd is om over alle hem  
voorgelegde feiten uitspraak te doen2. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1390.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is ge-

hecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een beschikking 
van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi van 25 februa-
ri 2008 en een vonnis van de correctionele rechtbank van dit rechtsgebied van 2 
maart 2009.

Op 7 oktober 2009 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een con-
clusie neergelegd.

Op de rechtszitting van 4 november 2009 heeft raadsheer Gustave Steffens 
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tegen de beklaagde werd op 21 november 2006 een beschikking tot onttrek-

king van de zaak aan de jeugdrechtbank uitgevaardigd en hij werd bij beschik-
king van 25 februari 2008 naar de correctionele rechtbank verwezen.

Bij vonnis van 2 maart 2009 heeft de correctionele rechtbank zich onbevoegd 
verklaard om van alle aan de beklaagde verweten feiten kennis te nemen, op 
grond dat artikel 76 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dat op 1 oktober 2007 
in werking is getreden ingevolge de wijziging ervan door artikel 32 van de wet 
van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescher-
ming en het ten laste nemen van de minderjarigen die een als misdrijf omschre-
ven feit  hebben gepleegd,  bepaalt  dat  deze feiten tot  de bevoegdheid van de 
jeugdrechtbank behoren.

Tegen de beschikking van de raadkamer staat vooralsnog geen rechtsmiddel 
open en het vonnis van de correctionele rechtbank heeft kracht van gewijsde.

De tegenstrijdigheid van die beslissingen doet een geschil over rechtsmacht 
ontstaan dat de rechtsgang belemmert, zodat er grond is tot regeling van rechts-
gebied.

Krachtens de artikelen 76, vijfde lid, en 97, §1, 7°, van het Gerechtelijk Wet-
boek, worden de personen ten aanzien van wie, zoals in deze zaak, een beslissing 
tot uithandengeving is genomen overeenkomstig de wet van 8 april 1965 betref-
fende de jeugdbescherming,  ingeval  van een correctionaliseerbare misdaad of 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.637.
2 Ibid.
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een wanbedrijf, berecht door een kamer bestaande uit drie rechters van de jeugd-
rechtbank, samengesteld zoals in artikel 78, derde lid, van het voormelde wet-
boek is bepaald.

Met toepassing van artikel 3 van hetzelfde wetboek zijn de wetten op de rech-
terlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging, van toepassing op de 
hangende rechtsgedingen, zonder dat die nochtans worden onttrokken aan de in-
stantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behou-
dens de uitzonderingen bij de wet bepaald.

Zoals het vonnis doet opmerken zijn de nieuwe bepalingen inzake toewijzing 
van bevoegdheid in werking getreden op 1 oktober 2007, i.e. voordat de raadka-
mer uitspraak moet doen over de vordering van het openbaar ministerie strekken-
de tot regeling van de rechtspleging. Deze bepalingen waren dus van toepassing 
op het onderzoeksgerecht.

Feiten die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoren, kunnen niet sa-
menhangend zijn  met feiten waarvoor de correctionele rechtbank bevoegd is, 
aangezien samenhang veronderstelt dat een en dezelfde rechter bevoegd kan zijn 
om over alle hem voorgelegde feiten uitspraak te doen.

Daaruit volgt dat de correctionele rechtbank terecht haar beslissing van onbe-
voegdheid heeft beperkt tot de vervolgingen tegen de minderjarige en zijn ou-
ders.

Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied, 
Vernietigt de beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aan-

leg te Charleroi van 25 februari 2008, in zoverre zij de correctionele rechtbank 
van dit rechtsgebied aanwijst om van de vervolgingen die tegen K. E. en diens 
ouders, in hun hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partijen, zijn in-
gesteld, kennis te nemen.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de speciaal daartoe bevoegde kamer van 
de jeugdrechtbank te Charleroi, samengesteld overeenkomstig artikel 78, derde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

4 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 638

2° KAMER - 4 november 2009

1º VREEMDELINGEN - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - MAATREGEL VAN 
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VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - OMVANG 
VAN HET TOEZICHT

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 
VERLATEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - 
OMVANG VAN HET TOEZICHT

3º VREEMDELINGEN - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - MAATREGEL VAN 
VRIJHEIDSBEROVING - VOORWAARDEN - RISICO OP VLUCHTEN

1º en 2° Krachtens art. 72, tweede lid, Vreemdelingenwet, gaan de onderzoeksgerechten  
na of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in  
overeenstemming zijn met de wet, zonder zich te mogen uitspreken over hun gepastheid;  
door de rechter te verbieden uitspraak te doen over de opportuniteit, heeft de wet hem  
alleen de bevoegdheid toegekend om de werkelijke toedracht en de juistheid van de door  
de administratieve overheid aangevoerde feiten na te gaan1. 

3º De maatregel van vrijheidsberoving die op grond van art. 7, eerste, tweede en derde lid,  
Vreemdelingenwet, is bevolen, houdt in dat de persoon op wie hij van toepassing is, in  
het Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn van de vereiste documenten, en kan worden  
bevolen in de gevallen waarin de minister of zijn gevolmachtigde het nodig achten de 
betrokkene  zonder  verwijl  naar  de  grens  terug  te  geleiden;  de  voormelde  wettelijke 
bepaling noch enige andere bepaling doen de inhechtenisneming van de vreemdeling,  
wiens verwijdering nodig wordt geacht en die weigert daarop in te gaan, afhangen van de  
verplichting voor de overheid om het bestaan vast te stellen van het gevaar dat hij zal  
vluchten  indien  hij  in  vrijheid  werd  gelaten  gedurende  de  tijdspanne  waarin  de  
gedwongen repatriëring wordt georganiseerd. 

(STAATSSECRETARIS VAN MIGRATIE- en ASIELBELEID T. A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1457.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 16 september 2009 werd tegen de verweerder een bevel uitgevaardigd om 

het grondgebied te verlaten samen met een beslissing tot teruggeleiding naar de 
grens en een daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving.

De steller van de beslissing heeft zich beroepen op artikel 7, eerste, tweede en 
derde lid,  van de wet  van 15 december 1980 betreffende de toegang tot  het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Hij heeft in substantie vermeld dat de verweerder, die verklaard heeft van Al-
gerijnse nationaliteit te zijn, in het Rijk verbleef zonder in het bezit te zijn van 
een paspoort met visum, dat hij het grondgebied niet wettig op eigen kracht kon 

1 Zie  C.DEVALKENEER en  A.WINANTS,  "Les  régimes  particuliers  de  détention",  in  La  détention 
préventive, o.l.v. B. DEJEMEPPE, Larcier, 1992, p. 368. 
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verlaten, dat hij weigerde een einde te maken aan zijn onwettige toestand, ver-
mits hij reeds eerder op onwettig verblijf was gecontroleerd nadat hij alle moge-
lijke administratieve beroepen met het oog op een machtiging om in België te 
verblijven had aangewend, dat, gezien zijn persoonlijkheid en zijn toestand zoals 
deze uit het ongunstig verslag in het dossier bleek, het weinig waarschijnlijk was 
dat hij aan een tweede bevel om het grondgebied te verlaten gevolg zou geven en 
dat een gedwongen repatriëring nodig was.

Met bevestiging van de beschikking van de raadkamer, beslist het arrest om de 
maatregel tot vrijheidsberoving van de verweerder niet te handhaven.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
Eerste onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het geen uitspraak doet over de wettigheid van 

de vrijheidsberoving van de verweerder met het oog op diens verwijdering van 
het grondgebied, doch over de gepastheid van deze maatregel.

Krachtens artikel 72, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffen-
de de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, gaan de onderzoeksgerechten na of de maatregelen van vrij-
heidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn 
met de wet, zonder zich te mogen uitspreken over hun gepastheid.

Door de rechter te verbieden uitspraak te doen over de opportuniteit, heeft de 
wet hem alleen de bevoegdheid toegekend om de werkelijke toedracht en de 
juistheid van de door de administratieve overheid aangevoerde feiten na te gaan.

De vrijheidsberovende maatregel die, zoals te dezen, op grond van artikel 7, 
eerste, tweede en derde lid, van de voormelde wet is bevolen, houdt in dat de 
persoon die het voorwerp ervan uitmaakt in het Rijk verblijft zonder in het bezit 
te zijn van de vereiste documenten. Deze maatregel kan worden bevolen in de 
gevallen waarin de minister of zijn gevolmachtigde het nodig achten de betrok-
kene zonder verwijl naar de grens terug te leiden.

De voormelde wettelijke bepaling noch enige andere bepaling doen de inhech-
tenisneming van de vreemdeling, wiens verwijdering nodig wordt geacht en die 
weigert daarop in te gaan, afhangen van de verplichting voor de overheid om het 
bestaan vast te stellen van het gevaar dat hij zal vluchten indien hij in vrijheid 
werd gelaten gedurende de tijdspanne waarin de gedwongen repatriëring wordt 
georganiseerd.

Het arrest oordeelt dat het bevel om het grondgebied te verlaten door geen en-
kele formele onwettigheid is aangetast. Het vermeldt vervolgens dat de betrokke-
ne geenszins de intentie heeft om de verblijfplaats van zijn ouders in België te 
verlaten, na erop te hebben gewezen dat hij over geen enkele titel beschikt om al-
daar te verblijven. Het verklaart ten slotte dat de Dienst Vreemdelingenzaken 
niet aantoont waarin het ernstig risico zou bestaan dat de betrokkene, indien hij 
in vrijheid werd gelaten, zou onderduiken.

De eerste twee redenen, met name de wettigheid van het bevel om het grond-
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gebied te verlaten en de weigering van de vreemdeling om daaraan gevolg te ge-
ven, verantwoorden de invrijheidstelling niet.

De derde reden, inzake het ontbreken van het risico op onderduiken, voegt aan 
de wet een voorwaarde toe die er niet in voorkomt en draagt aan het onderzoeks-
gerecht een toezicht op dat artikel 72, tweede lid, van de wet, er niet aan toekent.

Het onderdeel is 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

4 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. F. Motulsky, Brussel.

Nr. 639

2° KAMER - 4 november 2009

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - DWINGENDE 
GROND TOT WEIGERING - AANTASTING VAN DE GRONDRECHTEN - DRAAGWIJDTE

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN 
BELGIË - DWINGENDE GROND TOT WEIGERING - AANTASTING VAN DE GRONDRECHTEN - 
DRAAGWIJDTE

1º  en  2°  Naar  luid  van  art.  4,  5°,  Wet  19  dec.  2003  betreffende  het  Europees  
aanhoudingsbevel,  wordt  de  tenuitvoerlegging  van  het  aanhoudingsbevel  geweigerd 
ingeval er redenen bestaan te denken dat zij  afbreuk zou doen aan de fundamentele  
rechten  van  de  betrokken  persoon,  zoals  die  worden  bevestigd  door  art.  6  van  het 
Verdrag Europese Unie; de weigering tot overlevering moet met omstandige gegevens 
worden verantwoord die wijzen op een kennelijk gevaar voor de rechten van betrokkene,  
met name bekeken vanuit het standpunt van de eerbiediging van de juridische waarborg  
in de zin van art. 6, E.V.R.M.1 

(J.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1524.F)

1 Cass., 27 juni 2007, AR P.07.0867.F, AC, 2007, nr 363; Cass., 24 juni 2008, AR P.08.0967.N, AC, 
2008, nr 393; B. DEJEMEPPE, "Deux années d'application du mandat d'arrêt européen", in Colloque en 
droit pénal et en procédure pénale, Brussel, Uitg. Jeune Barreau de Bruxelles, 2006, p. 144-145. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 oktober 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
Naar luid van artikel 4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, wordt de tenuit-

voerlegging van het bevel geweigerd ingeval ernstige redenen bestaan te denken 
dat zij afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokken persoon, 
zoals die worden bevestigd door artikel 6 EU-verdrag.

De weigering tot overlevering moet met omstandige gegevens worden verant-
woord die wijzen op een kennelijk gevaar voor de rechten van betrokkene, met 
name bekeken vanuit het standpunt van de eerbiediging van de juridische waar-
borg in de zin van artikel 6 EVRM.

De eiser heeft voor de kamer van inbeschuldigingstelling een conclusie neer-
gelegd waarin hij aanvoert dat de bijzondere opsporingsmethode die tegen hem 
is aangewend, zijn grondrechten aantast, omdat de processen-verbaal betreffende 
de uitvoering ervan niet "beantwoordden aan de in de artikelen 47ter en volgende 
van het Wetboek van Strafvordering gestelde vereisten inzake controle".

De bewering dat de infiltratie van de Duitse politie onwettig zou zijn, is in der-
mate onduidelijke bewoordingen gesteld dat zij het vermoeden van eerbiediging 
van de rechten van de Mens, dat de Uitvaardigende Staat ten goede komt, niet 
kan omkeren.

Het arrest schendt bijgevolg noch artikel 6 EVRM, noch artikel 4, 5°, Wet Eu-
ropees Aanhoudingsbevel, door te weigeren de voormelde bewering te verheffen 
tot een afdoende grond tot weigering van de tenuitvoerlegging van het Europees 
aanhoudingsbevel.

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.

4 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
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vocaat: mr. P. Delbouille, Luik.

Nr. 640

2° KAMER - 4 november 2009

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — VREEMDELING - BETEKENING AAN 
DE PROCUREUR DES KONINGS - GELDIGHEID - DE PERSOON AAN WIE BETEKEND WORDT IS OP HET 
OGENBLIK VAN DE BETEKENING AANGEHOUDEN OM ANDERE REDENEN - OPSLUITING IN HET 
BUITENLAND - VERHOOR IN HET BUITENLAND VAN DE PERSOON AAN WIE BETEKEND WORDT

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - VERBLIJFPLAATS - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN

1º De betekening aan de procureur des Konings is ongedaan wanneer de partij op wiens 
verzoek  zij  werd  verricht  de  woon-  of  verblijfplaats  kende  of  diende  te  kennen  van 
degene aan wie betekend wordt; het feit dat de eiser in een gevangenis in het buitenland  
werd  verhoord,  maakt  van  die  inrichting  niet  de  vermoedelijke  verblijfplaats  van  
betrokkene voor de betekening van de verdere akten van de rechtspleging1.  (Art.  40, 
Ger.W.)

2º De rechter beoordeelt in feite waar de verblijfplaats van een partij  gelegen is, onder  
voorbehoud van het toezicht door het Hof op de eerbiediging van het wettelijk begrip  
verblijfplaats2. (Art. 36, Ger.W.)

(E.A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0972.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht, enerzijds, tegen de beschikking tot verwij-

zing van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 28 sep-
tember 1999 en, anderzijds tegen het tussen-, verbeterend en veroordelend arrest 
van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 25 februari, 25 en 27 
mei 2009.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep tegen de beschikking tot verwijzing
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep. 
B. Het cassatieberoep tegen het tussenarrest van 25 februari 2009
Eerste middel in zijn geheel

1 Cass., 29 april 2009, AR P.09.0107.F, AC, 2009, nr.285. 
2 Ibid.
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In zoverre het middel op de bewering steunt dat het arrest aan de betekening 
van het bevel tot dagvaarding van 2 maart 2000 de waarde toekent van een verja-
ringstuitende daad, ofschoon de appelrechters de geldigheid van die betekening 
alleen beoordeeld hebben om vast te stellen of het verstek was toe te schrijven 
aan de verzetdoende partij, steunt het op een foutieve lezing van het arrest en 
mist het feitelijke grondslag.

De eiser verwijt het arrest dat het beslist dat de betekening van de dagvaarding 
aan het parket van de procureur des Konings het belang niet heeft geschaad van 
degene aan wie betekend wordt, rekening houdend met name met het feit dat hij 
op de rechtszittingen vertegenwoordigd wordt door een advocaat. Hij werpt op 
dat de betekening van een dagvaarding in strafzaken, als zij in strijd is met arti-
kel 40 Gerechtelijk Wetboek, ongedaan moet worden verklaard, ook al bereikt 
zij het door de wet bepaalde doel ervan.

Het arrest beslist evenwel niet dat de betekening in strijd met artikel 40 werd 
verricht. Het oordeelt, integendeel,  dat de betekening regelmatig is.  De reden 
waarop kritiek wordt uitgeoefend is een overtollige reden omdat de weigering 
om de dagvaarding ongedaan te verklaren niet alleen daarop berust.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
De reden waarom het arrest beslist dat de strafvordering niet verjaard is, is dat 

de verjaring, nadat zij door de beschikking tot verwijzing was gestuit, tijdens de 
buitengewone termijn om verzet aan te tekenen werd geschorst, termijn die vol-
gens de appelrechters vijftien dagen na de betekening van het verstekvonnis is 
ingegaan.

De eiser verwijt het arrest dat het op de voormelde betekening steunt ofschoon 
die, net als het bevel tot dagvaarding, aan het parket van de procureur des Ko-
nings werd gedaan en niet aan de strafinrichting in het buitenland waar hij een 
langdurige gevangenisstraf uitzat. Hij werpt op dat de Belgische overheid wist 
dat hij daar was opgesloten vermits zij hem in de loop van het voorbereidend on-
derzoek aldaar heeft doen verhoren. Hij leidt daaruit af dat, vermits de gevange-
nis zijn verblijfplaats is, het vonnis hem, krachtens artikel 40, eerste lid, Gerech-
telijk Wetboek, aldaar diende te worden betekend.

De betekening wordt geregeld in de artikelen 33 tot 37 en 40 Gerechtelijk 
Wetboek en wordt aan de geadresseerde gedaan op iedere plaats waar de ge-
rechtsdeurwaarder hem aantreft. Alleen wanneer zij niet aan de persoon kan wor-
den gedaan, geschiedt zij aan de woonplaats, de verblijfplaats of aan de gekozen 
woonplaats van de geadresseerde, of bij gebreke daarvan, aan het parket.

Daaruit volgt dat de betekening aan de procureur des Konings als ongedaan 
moet worden beschouwd wanneer de partij op wier verzoek zij werd verricht, de 
woon- of verblijfplaats kende of diende te kennen van degene aan wie betekend 
wordt. De rechter gaat dit na in het licht van de feitelijke gegevens die eigen zijn 
aan iedere zaak. Ook gaat hij in feite na waar de verblijfplaats van een partij ge-
legen is, onder voorbehoud van het toezicht door het Hof op de eerbiediging van 
het wettelijk begrip verblijfplaats.

Naar luid van artikel 36 Gerechtelijk Wetboek wordt onder woonplaats ver-
staan, de plaats waar de persoon op de bevolkingsregisters is ingeschreven als 
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hebbende aldaar zijn hoofdverblijf en, onder verblijfplaats, iedere andere vesti-
ging, zoals de plaats waar de persoon kantoor houdt of een handels- of nijver-
heidszaak heeft.

Het arrest oordeelt dat
- de eiser tijdens zijn verhoor in de gevangenis van Tanger deze inrichting niet 

heeft opgegeven als verblijfplaats, maar integendeel melding heeft gemaakt van 
een adres in de stad;

-  de  tenuitvoerlegging  van  een,  zelfs  langdurige,  vrijheidsstraf  buiten  het 
grondgebied van het Rijk, het vermoeden niet wettigt dat gevangenissen de ver-
blijfplaats zijn van hen die er zijn opgesloten;

- het verhoor van de eiser in een gevangenis in het buitenland tijdens het on-
derzoek, van die inrichting niet de vermoedelijke verblijfplaats van betrokkene 
maakt voor de betekening van de verdere akten van de rechtspleging.

Het hof van beroep heeft uit die overwegingen kunnen afleiden dat de procu-
reur des Konings op het ogenblik van de gedinginleidende dagvaarding en van 
het verstekvonnis, op 2 maart en 1 december 2000, niet verondersteld werd te 
weten dat de gevangenis van Tanger de verblijfplaats was van de eiser, in de zin 
van de artikelen 36 en 40, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.

Het arrest omkleedt aldus zijn beslissingen betreffende de toerekenbaarheid 
van het verstek en de verjaring, regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar 
recht.

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

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. Cassatieberoep tegen het verbeterend arrest van 25 mei 2009
Tweede middel
De eiser verwijt het hof van beroep dat het onder het mom van een verbete-

ring, het arrest van 25 februari 2009, dat met name uitspraak doet over de ont-
vankelijkheid van de strafvordering, heeft gewijzigd.

Het arrest van 25 februari 2009 had beslist dat de vervolgingen niet ontvanke-
lijk waren in zoverre zij feiten betroffen die, als misdrijf omschreven in artikel 
505, eerste lid, 2° en 3°, van het Strafwetboek, vóór 20 mei 2005 werden ge-
pleegd. Het bestreden arrest zegt dat het die datum verbetert. Het vermeldt dat de 
niet-ontvankelijkheid betrekking heeft op de misdrijven die dagtekenen van vóór 
20 mei 1995 en niet van vóór 2005. 

De verschrijving, die kon worden verbeterd, is een nalatigheid die duidelijk uit 
de stukken van de rechtspleging blijkt, die de wettigheid of de regelmatigheid 
van de beslissing niet aantast en waarvan de verbetering de rechten die de verbe-
terde beslissing heeft bekrachtigd, intact laat.

De vermelding van het jaar "2005" in plaats van "1995" is een verschrijving 
waarvan de aard uit de volgende gegevens blijkt:

- de raadkamer had bij het hof van beroep alleen de telastlegging witwassen 
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aanhangig gemaakt, welke feiten gepleegd zijn tussen 1 januari 1993 en 15 mei 
1996;

- op de rechtszitting van 21 januari 2009, waar de zaak werd onderzocht en in 
beraad genomen, werd de eiser verzocht verweer te voeren wat hij ook aanvaard 
heeft te doen op grond van een telastlegging die in twee tijdvakken is opgesplitst, 
met name het tijdvak tussen 1 januari 1993 en 20 mei 1995, enerzijds, en het tijd-
vak tussen 19 mei 1995 en 15 mei 1996, anderzijds;

- de vervolgingen werden alleen niet ontvankelijk verklaard voor de feiten uit 
het eerste tijdvak, omdat het tussenarrest, nadat het de telastlegging beperkt had 
tot de feiten uit het tweede tijdvak, de eiser verzocht daartegen verweer te voe-
ren, de uitspraak aanhield en het onderzoek over de feiten zelf naar een latere 
rechtszitting verdaagde;

-  de  gedeeltelijke  niet-ontvankelijkheid  waarnaar  het  tussenarrest  verwijst, 
wordt alleen maar afgeleid uit de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 
april 1995 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. Deze wet werd in 
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 10 mei 1995 en is tien dagen later in 
werking getreden, namelijk op 20 mei 1995 en niet op 20 mei 2005. Uit het tus-
senarrest blijkt dat de appelrechters, niettegenstaande de vermelding van een ver-
keerd jaar, een gedeelte van de bij hen aanhangig gemaakte feiten van de telast-
legging, hebben willen onttrekken aan de toepassing van een tekst die nog niet 
bestond op het ogenblik dat die feiten werden gepleegd.

Het arrest van 25 mei 2009 beperkt dus de niet-ontvankelijkheid niet van de 
vervolgingen, die door het arrest dat het verbetert is uitgesproken aangezien dat 
arrest niet alle vervolgingen onontvankelijk had verklaard.

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.
D. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het veroordelend arrest van 27 

mei 2009

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 tegen de beschikking tot 
verwijzing van 28 september 2009.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
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– Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 641

1° KAMER - 5 november 2009

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — ONDERVERHURING EN 
HUUROVERDRACHT - HOOFDHUUR - BEËINDIGING VOOR HET EINDE VAN DE HUURTIJD - 
SCHULD, INITIATIEF OF INSTEMMING VAN DE HOOFDHUURDER - GEVOLG - ONDERHUURDER - 
RECHTSTREEKSE HUURDER VAN DE VERHUURDER - HUUROVEREENKOMST - AARD - VOORWAARDEN

Wanneer  bij  een  handelshuur  de  onderhuurder  rechtstreekse  huurder  wordt  van  de 
verhuurder, indien de hoofdhuur door de schuld, op het initiatief of met de instemming 
van  de  hoofdhuurder  een  einde  neemt  voor  het  einde  van  de  huurtijd,  is  de  
huurovereenkomst  tussen  de  hoofdverhuurder  en  de  vroegere  onderhuurder  geen 
nieuwe huurovereenkomst; het is in de regel de voortzetting van de huur die bestond 
tussen  de  hoofdverhuurder  en  de  hoofdhuurder,  onder  de  voorwaarden  die  de  
hoofdverhuurder en de vroegere onderhuurder in onderlinge overeenstemming hebben 
bepaald of die door de rechter zijn bepaald. (Art. 11, II, derde lid, Handelshuurwet)

(THE STING bvba T. THOMAS DE RUDDER nv)

ARREST

(AR C.08.0458.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis op 17 april 2008, in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van koophandel te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL 
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6 en 11.11, derde lid van de Handelshuurwet van 30 april 1951, opgeno-

men in afdeling IIbis, hoofdstuk II, titel VIII, boek III van het Burgerlijk Wetboek (hier-
na: "Handelshuurwet").

Aangevochten beslissing
De rechtbank van koophandel te Antwerpen verklaart in het bestreden vonnis van 17 

april 2008 het door de eiseres tegen het vonnis van de vrederechter van het tweede kanton 
te Antwerpen van 8 juni 2006 aangetekende hoger beroep ongegrond, bevestigt het bestre-
den vonnis in al zijn beschikkingen en verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet 
terzake dienend.

Met bevestiging van het beroepen vonnis verklaart de rechtbank van koophandel de 
vordering van de verweerster, ertoe strekkende op grond van artikel 6 van de Handels-
huurwet een herziening van de huurprijs te bekomen met betrekking tot de gehuurde goe-
deren, gelegen aan de Meir 77-79 en 77 te Antwerpen vanaf 1 februari 2006, ontvankelijk.
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De rechtbank van koophandel stoelt deze beslissing op volgende gronden:
"I. Feiten en procedurevoorgaanden
(De verweerster) is eigenaar van de panden 79, +77 en, sinds 1997, van het pand 79 op 

de Meir in Antwerpen.
Bij akte van 27 mei 1993 werden de panden 79 en +77 in handelshuur gegeven aan de 

nv Camaïeu Belgium, thans niet in het geding. Deze overeenkomst werd bij akte van 6 de-
cember 1996 gewijzigd in die zin dat de duurtijd van de handelshuur werd verlengd tot 31 
december 2013.

Camaïeu sloot op 20 april 2005 eveneens een handelshuurovereenkomst met de toen-
malige eigenares van het pand 77, eveneens tot 31 december 2013.

Bij akte van 16 januari 1997 verhuurde Camaïeu de drie panden ineens onder aan (de 
eiseres) en dit van 1 februari 1997 tot op 31 december 2013.

Bij akte van 6 november 1998 werd bepaald dat partijen rechtstreeks in contractueel 
verband met elkaar zouden staan, nu Camaïeu haar verbintenissen - minnelijk - zou ont-
binden, hetgeen ook gebeurde bij akte van 8 december 1998. Thans vraagt de (de ver-
weerster) de herziening van de huurprijs, waartegen (de eiseres) zich echter verzette.

Het geding werd ingeleid bij dagvaarding betekend op 24 januari 2006.
Ter discussie staat hoe in de concrete situatie tussen partijen moet worden bepaald wan-

neer de driejaarlijkse periode ingaat (vonnis, p. 2),
"II. De vordering
De vordering van (de eiseres) strekt ertoe het bestreden vonnis te horen vernietigen, en 

opnieuw recht doende, de oorspronkelijke vordering te horen afwijzen als niet-ontvanke-
lijk en/of ongegrond.

Zij formuleert als grieven tegen het bestreden vonnis
'dat de eerste rechter volkomen verkeerdelijk is voorbijgegaan aan de niet voor enige 

interpretatie vatbare inhoud van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten en 
zich heeft blind gestaard op de bepaling dat (de eiseres) als huurster onderworpen zou 
blijven aan de modaliteiten en bepalingen van de onderhuurovereenkomst van 16 novem-
ber 1997'.

en
'dat het evident is dat men niet met terugwerkende kracht het statuut van huurder kan 

verwerven en voorwaarden waaraan de rechtstreekse huur tussen (partijen) tot stand is ge-
komen mogelijk terugvallen op de oorspronkelijke  hoofdhuur  wat  betreft  de huurprijs 
doch geenszins wat betreft de aanvangsdatum van de rechtstreekse huur'.

III. Beoordeling
1. Het hoger beroep van (de eiseres).
Het is de stelling van (de eiseres), dat:
De eerste rechter verwees terecht naar artikel 11, II, lid 3, van de Handelshuurwet, dat 

bepaalt dat indien de hoofdhuur door de schuld, op het initiatief of met de instemming van 
de hoofdhuurder een einde neemt vóór het einde van de huurtijd, de onderhuurder recht-
streekse huurder wordt van de verhuurder, onder voorwaarden in onderlinge overeenstem-
ming te bepalen.

Dit is inderdaad wat er in de concrete situatie tussen partijen gebeurde.
Artikel 6 van de Handelshuurwet bepaalt:
'Bij het verstrijken van elke driejarige periode hebben partijen het recht aan de vrede-

rechter herziening van de huurprijs te vragen, mits zij bewijzen dat de normale huurwaar-
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de van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15 (pct.) 
hoger of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald of bij de laatste 
herziening is vastgesteld.

De rechter doet uitspraak naar billijkheid, zonder te letten op het gunstig of ongunstig 
rendement dat uitsluitend aan de huurder is toe te schrijven. De vordering kan slechts 
worden ingesteld gedurende de laatste drie maanden van de lopende driejarige periode. 
De herziene huurprijs zal gelden te rekenen van de eerste dag van de volgende driejarige 
periode, maar de vroegere huurprijs kan voorlopig worden gevorderd tot op de dag der 
eindbeslissing'.

Uit de bewoordingen van de verschillende notariële akten, door de eerste rechter cor-
rect geanalyseerd, blijkt nergens de wil om een nieuwe verbintenis tot stand te brengen 
('animus novandi').

In de akte van 6 november 1998 werd de overeenkomst tussen (de eiseres) en Camaïeu 
integendeel door deze laatste aan (de verweerster) overgedragen. In tegenstelling tot bij de 
schuldhernieuwing, ontstaat er in geval van overdracht van verbintenissen geen nieuwe 
verbintenis maar blijft de oude verbintenis, met al haar bestaande gevolgen, voortbestaan 
(zie H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1967, p. 354, 
nr. 372). In dergelijk geval van contractsoverdracht wordt het geheel van rechten en ver-
plichtingen van één partij overgedragen aan een andere, waardoor deze in de contractuele 
verhouding de plaats inneemt van de eerste (zie W. Van Gerven en S. Covemaeker, Ver-
bintenissenrecht, Acco, Leuven, 2006, 584).

Vermits moet worden aangenomen dat de oorspronkelijke overeenkomst al haar uitwer-
king blijft behouden, moet samen met (de verweerster) en met de eerste rechter tegelijk 
worden vastgesteld dat de driejaarlijkse periode waarvan sprake in art. 6 van de Handels-
huurwet moeten worden berekend in functie van de datum waarop de oorspronkelijke 
handelshuur is ingegaan.

(De eiseres) kan dus niet beweren 'met terugwerkende kracht het statuut van huurder' 
opgedrongen te krijgen, nu zij dit reeds van meet af aan had.

Het bestreden vonnis moet daarom integraal worden bevestigd" (vonnis, pp. 3-4).
De vrederechter van het tweede kanton te Antwerpen besliste als volgt in het vonnis 

van 8 juni 2006 (pp. 2-4):
"(...) dat in rechte en na kennis te hebben genomen van de nuttige stukken blijkt dat er 

over de feitelijke omstandigheden geen betwisting is gerezen en samenvattend gesteld 
mag worden dat (de verweerster) eigenares is van een pand gelegen aan de Meir nummers 
79 en 77 te Antwerpen, en bij notariële akte van 6 maart 1997 eveneens eigenares werd 
van nummer 77;

Dat (de verweerster) bij akte van 27 mei 1993, verleden door notaris Linker een han-
delshuurovereenkomst sloot met betrekking tot nummer 79 en 77 voor een periode van 18 
jaar, ingaande op 1 juni 1993 en eindigend op 31 mei 2011 met de nv Camaieu, voor een 
initiële prijs van 10.000.000 frank of 247.893,52 euro;

Dat de huurovereenkomst werd aangepast bij akte van 6 december 1996 waarbij de 
huurtermijn verlengd werd tot 31 december 2013, zijnde met 2 jaren en 7 maanden;

Dat de nv Camaieu met de rechtsvoorgangster van (de verweerster) eveneens met be-
trekking tot nummer 77 een handelshuurovereenkomst op 20 april 1995 heeft afgesloten 
voor een periode van 18 jaar, ingaande op 1 januari 1996 en eindigend eind december 
2013;

Dat de nv Camaieu bij akte van 16 januari 1997 verleden voor notaris Linker het gehele 
pand onderverhuurd heeft aan (de eiseres) voor een periode ingaande op 1 februari 1997 
om te eindigen per 31 december 2013, voor een jaarlijkse huurprijs van 16.000.000 frank 
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of 396.629,63 euro;
Dat  aangezien  tussen  partijen  overeengekomen  werd  dat  (de  eiseres)  rechtstreekse 

huurster zou worden van (de verweerster), werd op 6 november 1998 een notariële akte 
voor Notaris Linker afgesloten, waarbij het voornemen om de hoofdhuurovereenkomsten 
van 27 mei 1993 en 25 april 1995, minnelijk te beëindigen, geacteerd werd;

Dat er tevens overeengekomen werd dat de rechtstreekse huur tussen (de verweerster) 
en (de eiseres) onderworpen wordt aan elke bepaling en voorwaarde opgenomen in de 
huurovereenkomsten van 16 januari 1997, afgesloten tussen de nv Camaieu en de huurster 
(de eiseres);

Dat bij notariële akte van 8 december 1998 de minnelijke ontbinding van de huurover-
eenkomsten afgesloten tussen (de verweerster) en de nv Camaieu werd vastgelegd;

Dat aangezien wij ons thans enkel moeten uitspreken over de al dan niet tijdige vraag 
tot huurprijsherziening op grond van artikel 6 van de wet op de handelshuur, is het dan 
ook nuttig de bepalingen van de notariële akten nauwlettend na te lezen;

Dat indien (de eiseres) terecht stelt dat de minnelijke verbreking van de huurovereen-
komsten afgesloten tussen (de verweerster) en de nv Camaieu slechts in de akte van 8 de-
cember 1998 werd opgenomen, waarbij (de eiseres) bij toepassing van artikel 11, II, ali-
nea 3, van de handelshuurwet rechtstreekse huurster geworden is, tevens werd bedongen 
dat zij rechtstreekse huurster werd overeenkomstig de voorwaarden tussen hen aangegaan 
in de akte van 6 november 1998, waarvan kopij gehecht blijft;

Dat aangezien in de akte van 6 november 1998 nogmaals werd gestipuleerd dat de 
huurovereenkomst tussen (de verweerster) en (de eiseres), als huurster onderworpen blijft 
aan de modaliteiten en bepalingen van de onderhuurovereenkomst van 16 januari 1997, 
waarin ten aanzien van de duur van de overeenkomst bedongen werd dat de huur zou in-
gaan per 1 februari 1997 om te eindigen per 31 december 2013, meteen bewezen is dat zij 
akkoord waren om alle bepalingen, met inbegrip van de begindatum en huurperiode van 
de onderhuurovereenkomst van 16 januari 1997 over te nemen;

Dat derhalve gesteld mag worden dat de vertrekdatum van huidige handelshuurover-
eenkomst wel degelijk 1 februari 1997 is, zodat huidige vordering die op 24 januari 2006 
werd ingeleid wel degelijk werd ingesteld bij het verstrijken van een drie jarige huurperio-
de en gedurende de laatste drie maanden van de lopende driejarige periode, conform de 
bepalingen en voorwaarden van artikel 6 van de wet op de handelshuur;

Dat de vordering dan ook ontvankelijk is". 
Grieven
1.1 Artikel 11, II, derde lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat, indien de hoofdhuur 

door de schuld, op het initiatief of met de instemming van de hoofdhuurder een einde 
neemt voor het eindigen van de huurtijd, de onderhuurder rechtstreeks huurder van de ver-
huurder wordt,  onder voorwaarden in onderlinge overeenstemming te bepalen.  Komen 
partijen niet  tot  overeenstemming,  dan bepaalt  de  rechter  daartoe  aangezocht  door  de 
meest gerede partij, die voorwaarden naar billijkheid en past hij, wat de huurprijs betreft, 
het in artikel 19 bepaalde toe.

Wanneer dus de hoofdhuurovereenkomst met instemming van de huurder wordt beëin-
digd, wordt de onderhuurder rechtstreeks huurder van de verhuurder. Noch de oorspron-
kelijke (hoofd)huurovereenkomst, noch de oorspronkelijke onderhuurovereenkomst wor-
den voortgezet, doch er komt een nieuwe huurovereenkomst tussen de onderhuurder en de 
verhuurder tot stand onder de voorwaarden die zij in onderlinge overeenstemming bepa-
len of die, bij gebreke aan akkoord, door de rechter worden bepaald.

1.2 Artikel 6 van de Handelshuurwet voorziet dat bij het verstrijken van elke driejarige 
periode partijen het recht hebben aan de vrederechter herziening van de huurprijs te vra-
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gen, mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed tengevolge van 
nieuwe omstandigheden ten minste 15 (pct.) hoger of lager is dan de huurprijs die in de 
huurovereenkomst is bepaald of bij de laatste herziening is vastgesteld.

De vordering kan slechts ingesteld worden gedurende de laatste drie maanden van de 
lopende driejarige periode. De herziene huurprijs zal gelden te rekenen van de eerste dag 
van de volgende driejarige periode maar de vroegere huurprijs zal voorlopig worden ge-
vorderd tot op de dag der eindbeslissing.

Artikel  6  van  de Handelshuurwet  is  een dwingende wetsbepaling  ten voordele  van 
huurder en verhuurder.

1.3 Wanneer de onderhuurder, op grond van artikel 11, II, derde lid, van de Handels-
huurwet  rechtstreeks huurder van de verhuurder is  geworden en aldus tussen hen een 
nieuwe huurovereenkomst  is  totstandgekomen,  zal  de  herziening  van  de huurprijs  op 
grond van artikel 6 van de Handelshuurwet kunnen gevraagd worden na het verstrijken 
van elke driejarige periode vanaf het totstandkomen van de nieuwe huurovereenkomst.

2. Uit het aangevochten vonnis blijkt dat:
- bij akte van 27 mei 1993 de verweerster een handelshuurovereenkomst sloot met de 

nv Camaieu Belgium met betrekking tot het pand aan de Antwerpse Meir 79+77 voor een 
periode van 18 jaar, ingaand op 1 juni 1993 en eindigend op 31 mei 2011;

- deze handelshuurovereenkomst bij akte van 6 december 1996 werd aangepast, waarbij 
de huurtermijn verlengd werd tot 31 december 2013;

- op 20 april 1995 een handelshuurovereenkomst werd gesloten tussen de rechtsvoor-
gangster van de verweerster en de nv Camaieu Belgium met betrekking tot het pand aan 
de Antwerpse Meir 77, voor een duur van 18 jaar, ingaand op 1 januari 1996 en eindigend 
op 31 december 2013;

- beide panden bij akte van 16 januari 1997 onderverhuurd werden door de nv Camaieu 
Belgium aan de eiseres voor een periode ingaand op 1 februari 1997 om te eindigen op 31 
december 2013;

- bij akte van 6 november 1998 tussen de eiseres en de verweerster het voornemen tot 
beëindiging van de overeenkomsten tussen de verweerster en de nv Camaieu Belgium 
werd geacteerd, werd overeengekomen dat de eiseres rechtstreeks huurder van de ver-
weerster zou worden en deze rechtstreekse huur onderworpen zou worden aan elke bepa-
ling en voorwaarde opgenomen in de huurovereenkomsten van 16 januari 1997, gesloten 
tussen de nv Camaieu Belgium en de eiseres;

- bij notariële akte van 8 december 1998 de minnelijke beëindiging van de huurover-
eenkomsten tussen de verweerster en de nv Camaieu Belgium werd vastgesteld (vonnis 
van de vrederechter van het tweede kanton te Antwerpen van 8 juni 2006, pp. 2-3; vonnis 
van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 17 april 2008, p. 4, tweede alinea).

3. In de overeenkomst van 6 november 1998 kwamen de eiseres en de verweerster, na 
een uiteenzetting nopens de verschillende huurovereenkomsten die met betrekking tot de 
panden aan de Antwerpse Meir 77+79 en 77 werden gesloten en na te hebben vastgesteld 
dat verweerster en de nv Camaieu Belgium de minnelijke beëindiging planden van de 
hoofdhuurovereenkomsten van 27 mei 1993 en 25 april 1995, als volgt overeen:

"1. Le bailleur et le locataire conviennent de se maintenir dans les liens d'un bail direct 
entre elles, ensuite de la résiliation de commun accord entre le bailleur et la société anony-
me Camaieu, des baux commerciaux des 27 mai 1993 et 20 avril 1995.

2. Le bail direct entre le bailleur et le locataire sera soumis à toutes et chacune des mo-
dalités et conditions du bail de sous-location du 16 janvier 1997, entre la société anonyme 
Camaieu Belgium et le locataire.
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3. La présente convention est soumise à la condition suspensive de la résiliation des 
baux commerciaux des 27 mai 1993 et 20 avril 1995 entre le bailleur et la société anony-
me Camaieu",

Vrije vertaling:
"1. De verhuurder (d.i. de verweerster) en de huurder (d.i. de eiseres) komen overeen 

zich te handhaven in de verhouding van een rechtstreekse huur tengevolge van de minne-
lijke beëindiging tussen de verhuurder en de nv Camaieu van de huurovereenkomsten van 
27 mei 1993 en 20 april 1995.

2. De rechtstreekse huur tussen de verhuurder en huurder zal onderworpen zijn aan alle 
modaliteiten en voorwaarden van de onderhuurovereenkomst van 16 januari 1997 geslo-
ten tussen de nv Camaieu Belgium en de huurder.

3. De onderhavige overeenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarde van 
de ontbinding van de huurovereenkomsten van 27 mei 1993 en 20 april 1995 tussen de 
verhuurder en de nv Camaieu".

In de akte van 8 december 1998 werd door de notaris vastgesteld: "les comparants nous 
ont requis d'acter que les baux prévantés sont résiliés purement et simplement, de com-
mun accord, à compter du trente novembre mil neuf cent nonante-huit" (vrije vertaling: de 
verweerster en de nv Camaieu Belgium verzochten ons te akteren dat de huurovereen-
komsten van 27 mei 1993 en 20 april 1995 in der minne werden ontbonden met ingang 
van 30 november 1998).

In voornoemde akte van 8 december 1998 werd tevens vastgesteld:"Suite à cette résilia-
tion, en vertu de l'article 11, II, alinéa 3 de la loi sur les baux commerciaux, le sous-loca-
taire, la société privée à responsabilité limitée 'The Sting', devient le locataire direct du 
bailleur, aux conditions reprises à la convention intervenue entre eux, en date du six no-
vembre mil neuf cent nonante-huit, dont copie demeurera ci-annexée" (vrije vertaling: ten 
gevolge van deze ontbinding wordt de onderhuurder, de bvba The Sting (de eiser), inge-
volge artikel 11, II, derde lid, van de Handelshuurwet, rechtstreekse huurder van de ver-
huurder (de verweerster), onder de voorwaarden vermeld in de overeenkomst die tussen 
hen werd gesloten op 6 november 1998 en waarvan kopie aan de akte wordt gehecht).

4. Ten gevolge van de minnelijke beëindiging van de handelshuurovereenkomst tussen 
de verweerster en de nv Camaieu Belgium is aldus, op grond van artikel 11, II, derde lid, 
van de Handelshuurwet, de eiseres rechtstreekse huurder van de verweerster geworden en 
is  tussen hen een nieuwe huurovereenkomst totstandgekomen. De totstandkoming van 
deze nieuwe overeenkomst werd door hen bevestigd in de akte van 6 november 1998, 
waarin  zij  overeenkwamen dat  de  rechtstreekse huur  zal  onderworpen worden aan de 
voorwaarden van de onderhuurovereenkomst die op 16 januari 1997 tussen de eiseres en 
de nv Camaieu Belgium werd gesloten.

Door te beslissen dat uit de notariële akten nergens de wil blijkt om een nieuwe verbin-
tenis tot stand te brengen, dat in de akte van 6 november 1998 integendeel de overeen-
komst tussen de eiseres en de nv Camaieu Belgium door deze laatste aan de verweerster 
werd overgedragen en dat de oorspronkelijke overeenkomst derhalve al haar uitwerking 
blijft behouden, terwijl noch in de overeenkomst van 6 november 1998 waarbij de nv Ca-
maieu Belgium overigens geen partij was, noch in de notariële akte van 8 december 1998 
of een andere door de vrederechter aangehaalde notariële akte, de oorspronkelijke onder-
huurovereenkomst tussen de eiseres en de nv Camaieu Belgium door de nv Camaieu Bel-
gium aan de verweerster werd overgedragen, doch integendeel uit de overeenkomst van 6 
november 1998 en de notariële akte van 8 december 1998 - en overigens ook uit artikel 
11, II, derde lid, van de Handelshuurwet - blijkt dat een nieuwe huurovereenkomst is tot-
standgekomen tussen de eiseres en de verweerster, geeft de rechtbank aan voornoemde 
akten van 6 november 1998 en 8 december 1998, een met hun bewoordingen en draag-
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wijdte onverenigbare uitlegging.
De rechtbank beslist immers dat de akte van 6 november 1998 iets inhoudt (dat de 

overeenkomst tussen de eiseres en de nv Camaieu Belgium door de nv Camaieu Belgium 
aan de verweerster werd overgedragen) dat ze niet inhoudt en dat voornoemde akten van 6 
november 1998 en 8 december 1998 iets niet inhouden (de wil om een nieuwe verbintenis 
tot stand te brengen) dat er wel in voorkomt.

De rechtbank miskent aldus de bewijskracht, gehecht aan voornoemde akten van 6 no-
vember 1998 en 8 december 1998, en schendt de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Minstens verbindt de rechtbank, door te beslissen dat de oorspronkelijke overeenkomst 
(m.a.w. de onderhuurovereenkomst gesloten tussen de eiseres de nv Camaieu Belgium) al 
haar uitwerking blijft behouden, aan de overeenkomst, opgenomen in de tussen partijen 
totstandgekomen akte van 6 november 1998, een gevolg dat deze wettig tussen partijen 
niet heeft en schendt aldus artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

Door te beslissen dat, na de minnelijke beëindiging van de handelshuurovereenkomsten 
tussen de verweerster en de nv Camaieu Belgium, geen nieuwe huurovereenkomst tot-
standkwam tussen de eiseres en de verweerster, doch louter de onderhuurovereenkomst 
tussen de eiseres en de nv Camaieu Belgium door de nv Camaieu Belgium aan de ver-
weerster werd overgedragen, schendt de rechtbank tevens artikel 11, II, derde lid, van de 
Handelshuurwet.

De rechtbank kon derhalve evenmin wettig beslissen dat, nu de oorspronkelijke onder-
huurovereenkomst (ingaand op 1 februari 1997) uitwerking blijft behouden, de driejaar-
lijkse periode, waarvan sprake in artikel 6 van de Handelshuurwet moet worden berekend 
in functie van de datum waarop het oorspronkelijke onderhuurovereenkomst is ingegaan 
en de vordering tot herziening van de huurprijs door de verweerster op 24 januari 2006 
derhalve tijdig werd ingesteld (schending van artikel 6 van de Handelshuurwet).

5. In zoverre er dient te worden aangenomen dat de rechtbank van koophandel, al dan 
niet door verwijzing naar de correcte analyse van de verschillende notariële akten door de 
eerste rechter (vonnis, p. 4, tweede alinea), heeft beslist dat, nu in de akte van 6 november 
1998 werd gestipuleerd dat de huurovereenkomst tussen de eiseres een verweerster onder-
worpen blijft aan de modaliteiten en bepalingen van de onderhuurovereenkomst van 16 ja-
nuari 1997, waarin ten aanzien van de duur van de overeenkomst bedongen werd dat de 
huur zou ingaan per 1 februari 1997, bewezen is dat partijen akkoord waren om alle bepa-
lingen, met inbegrip van de begindatum, van de onderhuurovereenkomst van 16 januari 
1997 over te nemen, zodat voor de berekening van de driejarige termijn voorzien in arti-
kel 6 van de Handelshuurwet de datum van 1 februari 1997 als begin van de (nieuwe) 
huurovereenkomst tussen de eiseres en de verweerster dient in aanmerking worden geno-
men, zodat de vordering op 24 januari 2006 tijdig werd ingesteld, is de beslissing evenmin 
naar recht verantwoord.

Uit artikel 11, II, derde lid, van de Handelshuurwet volgt dat na de beëindiging van de 
hoofdhuur met instemming van de hoofdhuurder, een nieuwe huurovereenkomst totstand-
komt tussen onderhuurder en verhuurder.

Deze nieuwe huurovereenkomst is  onderworpen aan de bepalingen van de Handels-
huurwet, in het bijzonder aan de dwingende bepaling van artikel 6 van deze wet.

Partijen kunnen derhalve contractueel niet afwijken van deze wetsbepaling door over-
een te komen, het weze onrechtstreeks door te bepalen dat de huur op een datum in het 
verleden is ingegaan, dat de herziening van de huurprijs aan de vrederechter kan worden 
gevraagd op een ander tijdstip dan het in artikel 6 van de Handelshuurwet voorziene tijd-
stip, m.a.w. op een ander tijdstip dan bij het verstrijken van elke driejarige periode vanaf 
de (werkelijke) inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
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Door te beslissen dat de vordering tot herziening van de huurprijs door de verweerster 
tijdig, binnen de bij artikel 6 van de Handelshuurwet voorziene termijn, d.w.z. gedurende 
de laatste drie maanden van een driejarige periode van de overeenkomst, werd ingesteld 
om reden dat partijen op 6 november 1998 overeenkwamen dat de rechtstreekse huurover-
eenkomst die tussen hen zal totstandkomen bij de beëindiging van de tussen de verweer-
ster en de nv Camaieu Belgium gesloten huurovereenkomsten, onderworpen zal zijn aan 
de modaliteiten en voorwaarden van de onderhuurovereenkomst die de eiseres met de nv 
Camaieu Belgium op 16 januari 1997 sloot en deze laatste overeenkomst een aanvang 
nam op 1 februari 1997, schendt de rechtbank derhalve artikel 6 van de Handelshuurwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1717, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek mag de huur-

der onderverhuren en zelfs zijn huur aan anderen overdragen, indien dit recht 
hem niet is ontzegd.

Krachtens artikel 10, eerste lid, van de Handelshuurwet kan het verbod om de 
huur aan anderen over te dragen of om een onroerend goed of een gedeelte van 
een onroerend goed in onderhuur te geven, geen beletsel zijn voor een overdracht 
of een onderverhuring die samen geschiedt met de overdracht of de verhuring 
van de handelszaak en slaat op de gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder.

Krachtens artikel 11.I, eerste lid, van deze wet wordt bij overdracht van de ge-
zamenlijke rechten van de hoofdhuurder,  de overnemer rechtstreekse  huurder 
van de verhuurder.

Artikel 11, II, derde lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat indien de hoofd-
huur door de schuld, op het initiatief of met de instemming van de hoofdhuurder 
een einde neemt voor het einde van de huurtijd, de onderhuurder rechtstreekse 
huurder  wordt  van de verhuurder,  onder  voorwaarden in  onderlinge overeen-
stemming te bepalen. Komen de partijen niet tot overeenstemming dan bepaalt 
de rechter, daartoe aangezocht door de meest gerede partij, die voorwaarden naar 
billijkheid en past hij, wat de huurprijs betreft, het in artikel 19 bepaalde toe.

2. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat inzake handelshuur, de wetge-
ver aan de onderhuurder een grotere bescherming heeft willen toekennen dan in 
het gemeen recht.

Als de hoofdhuur met de instemming van de hoofdhuurder een einde neemt 
voor het einde van de huurtijd, kan de onderhuurder die dit verkiest rechtstreeks 
huurder worden van de hoofdverhuurder.

De huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de vroegere onderhuurder 
is behoudens andersluidende overeenkomst geen nieuwe huurovereenkomst. Het 
is in de regel de voortzetting van de huur die bestond tussen de hoofdverhuurder 
en de hoofdhuurder, onder de voorwaarden die de hoofdverhuurder en de vroe-
gere onderhuurder in onderlinge overeenstemming hebben bepaald of die door 
de rechter zijn bepaald.

3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de onderhuurder die in de omstan-
digheden bedoeld in artikel 11, II, derde lid, van de Handelshuurwet rechtstreeks 
huurder  wordt  van de hoofdverhuurder  automatisch een nieuwe huurovereen-
komst sluit, faalt het naar recht.
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4. De appelrechters stellen, met verwijzing naar de beslissing van de eerste 
rechter, vast dat de partijen in hun akte van 6 november 1998 hebben bepaald dat 
de huurovereenkomst onderworpen blijft aan de modaliteiten en bepalingen van 
de onderhuurovereenkomst van 16 januari 1997, waarin ten aanzien van de duur 
van de overeenkomst werd bedongen dat de huur zou ingaan per 1 februari 1997 
om te eindigen op 31 december 2013.

Zij oordelen om die reden, met verwijzing naar de beslissing van de eerste 
rechter, dat meteen bewezen is dat de eiseres en de verweerster akkoord gingen 
om alle bepalingen, met inbegrip van de begindatum en huurperiode van de on-
derhuurovereenkomst van 16 januari 1997 over te nemen.

Zij oordelen tevens dat:
-  uit  de bewoordingen van de verschillende notariële  akten nergens de wil 

blijkt om een nieuwe verbintenis tot stand te brengen;
- in de akte van 6 november 1998 de overeenkomst tussen de eiseres en Cama-

ïeu integendeel aan de verweerster werd overgedragen.
De appelrechters nemen zowel met het voormelde oordeel als door de verwij-

zing naar de beslissing van de eerste rechter aan dat er sprake is van een contrac-
toverdracht,  vermits  de  verweerster  in  de  contractuele  verhouding  tussen  de 
hoofdhuurder en de eiseres de plaats heeft ingenomen van de hoofdhuurder.

Zij leiden hieruit af dat de driejaarlijkse periode waarvan sprake in artikel 6 
van de Handelshuurwet moet worden berekend op grond van de datum waarop 
de oorspronkelijke handelshuur is ingegaan.

Door dit oordeel, geven de appelrechters van de overeenkomst van 6 novem-
ber 1998 en van de notariële akte van 8 december 1998 een uitlegging die met de 
bewoordingen ervan niet onverenigbaar is en miskennen zij de bewijskracht er-
van niet.

In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, mist het feitelijke grondslag.

5. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 1134 van het Bur-
gerlijk Wetboek is het geheel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde miskenning 
van de bewijskracht van de akten.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

6. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 6 van de Handels-
huurwet is het geheel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van het ar-
tikel 11, II, derde lid, van de Handelshuurwet en van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.



Nr. 641 - 5.11.09 HOF VAN CASSATIE 2565 

5 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 642

1° KAMER - 5 november 2009

1º BETALING - INTERESTEN - MORATOIRE INTERESTEN - WET BETALINGSACHTERSTAND - DOEL - 
TOEPASSINGSGEBIED

2º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - WET BETALINGSACHTERSTAND - 
DOEL - TOEPASSINGSGEBIED

3º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - EINDE - 
UITWINNINGSVERGOEDING - AARD

4º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - EINDE - 
UITWINNINGSVERGOEDING - BEOORDELING - OPDRACHT VAN DE RECHTER - RELEVANTE 
OMSTANDIGHEDEN

1º  en  2°  De  Wet  Betalingachterstand,  die  beoogt  de  achterstand  tegen  te  gaan  van  
contractuele betalingsverplichtingen die strekken tot vergoeding voor geleverde goederen  
en diensten, is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties,  
doch is niet van toepassing op betalingsverplichtingen die strekken tot vergoeding van 
schade  wegens  de  ontbinding  of  beëindiging  van  overeenkomsten  die  dergelijke  
transacties tot voorwerp hebben. (Artt. 2.1 en 3, Wet Betalingsachterstand)

3º De uitwinningsvergoeding waarop de handelsagent recht heeft na de beëindiging van de  
overeenkomst wanneer hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij  
de  zaken  met  de  bestaande  klanten  aanzienlijk  heeft  uitgebreid,  voor  zover  dit  de  
principaal nog aanzienlijke voordelen kan opleveren, strekt ertoe het verlies van cliënteel  
te compenseren en heeft derhalve een vergoedend karakter. (Art. 20, Wet 13 april 1995)

4º  Bij  de  beoordeling  van  de  omvang  van  de  uitwinningsvergoeding  waarop  de  
handelsagent  recht  heeft  na  de  beëindiging  van  de  overeenkomst  wanneer  hij  de  
principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij de zaken met de bestaande 
klanten  aanzienlijk  heeft  uitgebreid,  voor  zover  dit  de  principaal  nog  aanzienlijke 
voordelen kan opleveren, mag de rechter  rekening houden met  alle  omstandigheden 
waarover hij op het ogenblik van zijn uitspraak beschikt; hij mag ook rekening houden  
met  de  feiten  en  omstandigheden  die  de  bestendigheid  van  de  relatie  tussen  de 
principaal  en  het  cliënteel  beïnvloeden,  voorzover  die  niet  toerekenbaar  zijn  aan de  
principaal1. (Art. 20, Wet 13 april 1995)

(ARGENTA SPAARBANK nv e.a. T. M.)

ARREST

(AR C.08.0520.N – C.09.0040.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep in beide zaken is gericht tegen een arrest, op 7 april 2008 

gewezen door het hof van beroep te Antwerpen.

1 Zie Cass., 15 mei 2008, AR C.07.0320.N, AC, 2008, nr 298; RW, 2008-09, 1684, noot K. WAGNER.
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Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Zaak C.08.0520.N
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
Zaak C.09.0040.N
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 
Voeging
1. De twee cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd.
Zaak C.08.0520.N
Ontvankelijkheid
2. De verweerder D.M. werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op: het mid-

del kan niet tot cassatie leiden omdat de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 augus-
tus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstrans-
acties (hierna: Wet Betalingsachterstand) niet als geschonden werden aangewe-
zen.

3. De door de eiseressen aangevochten beslissing betreft de toepassing van de 
Wet Betalingsachterstand op de gevorderde interest op de krachtens artikel 20 
Handelsagentuurwet verschuldigde uitwinningsvergoeding.

4. De grief verwijt het arrest dat het de begrippen handelstransactie en uitwin-
ningsvergoeding miskent en voert daarvoor de bepalingen aan die in de Handels-
agentuurwet voorkomen.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel
5. Luidens artikel 3 van de Wet Betalingsachterstand is deze wet van toepas-

sing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties.
In artikel 2.1 van dezelfde wet wordt het begrip "handelstransactie" omschre-

ven als een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en aanbe-
stedende overheden of aanbestedende diensten die leidt tot het leveren van goe-
deren of het verrichten van diensten tegen vergoeding.

Deze wet beoogt de achterstand tegen te gaan van contractuele betalingsver-
plichtingen die strekken tot vergoeding voor geleverde goederen en diensten. De 
bepalingen ervan zijn derhalve niet van toepassing op betalingsverplichtingen die 
strekken tot vergoeding van schade wegens de ontbinding of de beëindiging van 
overeenkomsten die dergelijke transacties tot voorwerp hebben. 

6. Krachtens artikel 20, eerste lid, Handelsagentuurwet heeft de handelsagent 
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na  de  beëindiging  van  de  overeenkomst  recht  op  een  uitwinningsvergoeding 
wanneer hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij de za-
ken met de bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid, voor zover dit de prin-
cipaal nog aanzienlijke voordelen kan opleveren.

Artikel 21 van deze wet bepaalt dat in geval de handelsagent recht heeft op de 
uitwinningsvergoeding en het bedrag van deze vergoeding de werkelijk geleden 
schade niet volledig vergoedt, de handelsagent, mits hij de werkelijke omvang 
van de beweerde schade bewijst, boven deze vergoeding schadeloosstelling kan 
verkrijgen ten belope van het verschil tussen het bedrag van de werkelijk geleden 
schade en het bedrag van die vergoeding.

De in deze artikelen bedoelde uitwinningsvergoeding strekt ertoe het verlies 
van cliënteel te compenseren en heeft derhalve een vergoedend karakter.

De uitwinningsvergoeding, wettelijk verschuldigd aan de handelsagent na de 
beëindiging van de agentuurovereenkomst, is derhalve niet onderworpen aan de 
dwingende bepalingen van de Wet Betalingsachterstand.

7. De appelrechters veroordelen de eiseressen tot de betaling van een uitwin-
ningsvergoeding wegens de beëindiging van het agentschap van de verweerder 
tot beloop van 204.398,93 euro te vermeerderen met de wettelijke interest op 
grond van de Wet Betalingsachterstand vanaf 31 maart 2005.

8. Door te oordelen dat de Wet Betalingsachterstand toepasselijk is op de uit-
winningsvergoeding van de handelsagent,  schendt het arrest  de in het  middel 
aangewezen wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Zaak C.09.0040.N
Eerste middel
Eerste onderdeel
9. Krachtens artikel 20, eerste lid, Handelsagentuurwet heeft de handelsagent 

na  de  beëindiging  van  de  overeenkomst  recht  op  een  uitwinningsvergoeding 
wanneer hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij de za-
ken met de bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid, voor zover dit de prin-
cipaal nog aanzienlijke voordelen kan opleveren. Het bedrag van deze uitwin-
ning wordt bepaald rekening houdend met zowel de gerealiseerde uitbreiding 
van de zaken als met de aanbreng van klanten (artikel 20, derde lid). De uitwin-
ningsvergoeding mag niet meer bedragen dan het bedrag van een jaar vergoeding 
berekend op basis van het gemiddelde van de vijf voorafgaande jaren op basis 
van de gemiddelde vergoeding in de voorafgaande jaren indien de overeenkomst 
minder dan vijf jaar heeft geduurd (artikel 20, vierde lid).

10. Bij de beoordeling van de omvang van deze vergoeding mag de rechter re-
kening houden met alle omstandigheden waarover hij op het ogenblik van zijn 
uitspraak beschikt. Hij mag ook rekening houden met de feiten en omstandighe-
den die de bestendigheid van de relatie tussen de principaal en het cliënteel beïn-
vloeden, voorzover die niet toerekenbaar zijn aan de principaal. 

11. De appelrechters stellen vast dat de principaal geconfronteerd werd "met 
een verloop van klanten ten gunste van de nieuwe principaal waarmee D.M. se-
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dert 1 augustus 2005 scheep ging" en dat "de cijfermatige impact aan verlies van 
omzet niet precies bekend (is)". Op grond hiervan oordelen zij de aan D.M. toe-
komende  vergoeding,  in  billijkheid,  dient  te  worden  beperkt  "tot  beloop  van 
11/12den van 222.980,65 euro".

12. Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
13. Anders dan het onderdeel aanvoert hebben de appelrechters het bedrag en 

de berekeningswijze van de uitwinningsvergoeding door de eiser niet aanvaard.
Het onderdeel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest mist feitelijke 

grondslag.
Tweede middel
14. Gelet op de beslissing gewezen in de zaak C.08.0520.N vertoont het mid-

del geen belang.
Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.08.0520.N en C.09.0040.N.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit uitspraak doet over de interest op 

de uitwinningsvergoeding.
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.

5 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Nelissen Grade en Geinger.

Nr. 643

1° KAMER - 6 november 2009

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - GEDAAGDE IN 
HOGER BEROEP - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - OVERHEID - GEMEENTE - OPENBARE WEG - BEVEILIGINGSPLICHT - 
GRENS - AARD

3º GEMEENTE - OPENBARE WEG - BEVEILIGINGSPLICHT - GRENS - AARD
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4º WEGEN - OPENBARE WEG - GEMEENTE - BEVEILIGINGSPLICHT - GRENS - AARD

1º  Een partij  is  slechts  gedaagde in  hoger  beroep in  de  zin  van artikel  1054 van het  
Gerechtelijk  Wetboek  wanneer  een  principaal  of  incidenteel  beroep  tegen  haar  is 
ingesteld,  wat  impliceert  dat  een  appelpartij  voor  de  appelrechter  tegen  haar  een 
vordering, die geen vordering tot bindendverklaring van het arrest is, heeft ingesteld die 
haar belangen kan schaden1. (Art. 1054, Ger.W.)

2º, 3° en 4° De verplichting voor een gemeente om enkel voldoende veilige wegen voor het  
verkeer open te stellen en om ieder abnormaal gevaar, ongeacht of het verborgen dan  
wel  zichtbaar  is,  door  de  passende  maatregelen  te  voorkomen,  houdt  geen  
resultaatverbintenis in2, zodat de rechter, bij de beoordeling van het bestaan van een fout  
van de gemeente, rekening moet houden met het feit dat de gemeentelijke overheid de 
bedoelde  gevaarssituatie  kon  dan  wel  moest  kennen3.  (Art.  135,  §2,  Nieuwe 
Gemeentewet)

(G. T. GEMEENTE FLEMALLE e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0537.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 oktober 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 twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het incidenteel beroep van de tweede verweerster ontvan-

kelijk en ontheft haar van de veroordeling die de eerste rechter tegen haar heeft uitgespro-
ken.

Grieven
Twee partijen hadden incidenteel beroep ingesteld tegen het arrest van 27 maart 2006. 

Op 23 mei 2006 heeft mevr. A.-M. P. de eiseres en de Landsbond van de Neutrale Zieken-
fondsen (L.N.Z.) gedaagd.

Met haar hoger beroep beoogde zij ontheven te worden van de veroordelingen die de 
eerste rechter ten voordele van de eiseres en van de L.N.Z. had uitgesproken. Bijkomend 
vorderde zij in haar appelverzoekschrift dat de eerste verweerster zou worden veroordeeld 
om mevr. A.-M. P. te vrijwaren voor de veroordelingen die tegen haar zouden worden uit-
gesproken.

Op 27 april 2007 heeft de eerste verweerster eveneens hoger beroep ingesteld, teneinde 
buiten de zaak te worden gesteld. Het bevatte de volgende vermelding: "ten slotte oordeelt 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.643. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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de (eerste verweerster) dat de litigieuze boom op het grondgebied van de tweede verweer-
ster staat en dat de (eerste verweerster) dus niets te maken heeft met het litigieuze onge-
val".

Krachtens artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek "kan de gedaagde in hoger beroep 
te allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de 
rechter in hoger beroep (...)". Een partij is slechts gedaagde in hoger beroep in de zin van 
die bepaling wanneer een principaal of incidenteel beroep tegen haar is ingesteld, wat im-
pliceert dat een van de partijen voor de appelrechter tegen haar een vordering, die geen 
vordering tot bindendverklaring van het arrest is, heeft ingesteld die haar belangen kan 
schaden.

Mevr. A.-M. P. heeft, bij wege van haar principaal beroep enkel de eiseres en de L.N.Z. 
gedaagd en heeft tegen de tweede verweerster geen enkele eis ingesteld. De eerste ver-
weerster heeft weliswaar aangevoerd dat de litigieuze boom op het grondgebied van de 
tweede verweerster stond maar zij heeft al met al geen enkele vordering tegen laatstge-
noemde ingesteld zodat het hof van beroep artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek 
heeft geschonden door haar incidenteel beroep ontvankelijk te verklaren.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 135, §2, van de nieuwe gemeentewet, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

24 juni 1988, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het principaal hoger beroep van de eerste verweerster ge-

grond en ontheft haar van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, zulks om de volgen-
de redenen:

"Ook al legt artikel 135, §2, van de (nieuwe) gemeentewet, dat de bewoordingen van de 
decreten van 1789 en van 1790 overneemt, de gemeenten een beveiligingsplicht op, toch 
gaat om een inspanningsverbintenis en niet om een resultaatsverbintenis, zoals het voor-
gelegde vonnis ten onrechte heeft vermeld;

(...) geen enkel gegeven van de zaak toont aan dat de (eerste verweerster) haar plicht 
om in te staan voor de veiligheid van de wegen niet is nagekomen; voor die gemeente was 
het immers materieel onmogelijk om alle bomen te snoeien die haar secundair wegennet 
hadden kunnen hinderen, en voordat de tak afviel die het ongeval heeft veroorzaakt, wees 
geen enkel uiterlijk teken erop dat de boom vanbinnen volledig vermolmd was".

Grieven
Elke gemeente moet, op grond van haar verplichting om wegen aan te leggen en om ze 

pas voor het wegverkeer open te stellen als ze voldoende veilig zijn, onder voorbehoud 
van een vreemde oorzaak die haar niet kan worden toegerekend en die haar belet die be-
veiligingsplicht in acht te nemen, ieder abnormaal gevaar dat de redelijke verwachting 
van de weggebruikers kan beschamen, ongeacht of het verborgen dan wel zichtbaar is, 
door passende maatregelen voorkomen.

Hoewel het om een inspanningsverbintenis gaat, kan de door het hof van beroep ver-
melde omstandigheid dat men niet  kon vermoeden dat de boom vanbinnen vermolmd 
was, in se niet doorslaggevend zijn aangezien de verplichting van de gemeenten ook de 
verborgen gevaren omvat.

Zo ook heeft het hof van beroep, door enkel in algemene bewoordingen te overwegen 
dat het materieel onmogelijk was om alle bomen te snoeien die een potentieel gevaar voor 
het secundaire wegennet opleverden, niet het bestaan vastgesteld van een vreemde oor-
zaak, die niet aan de eerste verweerster kon worden toegerekend en die haar belet zou 
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hebben om de op haar rustende beveiligingsplicht na te komen.
Het bestreden arrest schendt, bijgevolg, artikel 135, §2, van de nieuwe gemeentewet.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek kan enkel een gedaagde 

in hoger beroep incidenteel beroep instellen. Een partij is slechts gedaagde in ho-
ger beroep in de zin van die bepaling wanneer een principaal of incidenteel be-
roep tegen haar is ingesteld, wat impliceert dat een van de partijen voor de appel-
rechter tegen haar een vordering, die geen vordering tot bindendverklaring van 
het arrest is, heeft ingesteld die haar belangen kan schaden.

Blijkens de rechtsplegingsstukken heeft de eerste verweerster principaal be-
roep ingesteld teneinde te worden ontheven van de veroordelingen die de eerste 
rechter tegen haar had uitgesproken en waarin zij, naast andere middelen, aan-
voerde dat zij hoe dan ook niets te maken heeft met het litigieuze ongeval, aan-
gezien de boom waarvan een tak de schade van de eiseres heeft veroorzaakt op 
het grondgebied van de tweede verweerster staat. 

Doordat de eerste verweerster aldus een vordering heeft ingesteld die de belan-
gen van de tweede verweerster kan schaden, had laatstgenoemde de hoedanig-
heid van gedaagde in hoger beroep en mocht zij incidenteel beroep instellen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Krachtens artikel 135, §2, van de nieuwe gemeentewet houdt de verplichting 

voor een gemeente om enkel voldoende veilige wegen voor het verkeer open te 
stellen en om ieder abnormaal gevaar, ongeacht of het verborgen dan wel zicht-
baar is, door de passende maatregelen te voorkomen, geen resultaatsverbintenis 
in.

Bijgevolg moet de rechter, bij de beoordeling van het bestaan van een fout van 
de gemeente, rekening houden met het feit dat de gemeentelijke overheid de be-
doelde gevaarssituatie kon dan wel moest kennen. 

Het arrest dat oordeelt dat "geen enkel gegeven van de zaak aantoont dat de 
(eerste verweerster) haar plicht om in te staan voor de veiligheid van de wegen 
niet is nagekomen; voor die gemeente was het immers materieel onmogelijk om 
alle bomen te snoeien die haar secundair wegennet hadden kunnen hinderen, en 
voordat de tak afviel die het ongeval heeft veroorzaakt, wees geen enkel uiterlijk 
teken erop dat de boom vanbinnen volledig vermolmd was", verantwoordt naar 
recht zijn beslissing om de rechtsvordering van de eiseres tegen de eerste ver-
weerster op grond van artikel 135, §2 niet-gegrond te verklaren.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Draps en Mahieu.

Nr. 644

1° KAMER - 6 november 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - INVORDERING VAN DE BELASTING - 
OVERDRACHT VAN EEN HANDELSZAAK - KENNISGEVING VAN DE OVERDRACHT - ONTSTENTENIS - 
ONTVANGER DER DIRECTE BELASTINGEN - INVORDERING - BEVOEGDHEID

2º HOGER BEROEP — BELASTINGZAKEN — INKOMSTENBELASTINGEN - 
INVORDERING VAN DE BELASTING - BESLAG - APPÈLRECHTER - BESLISSING TOT OPHEFFING - 
VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - BEVOEGDHEID

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BELASTINGZAKEN — 
INKOMSTENBELASTINGEN - INVORDERING VAN DE BELASTING - BESLAG - 
APPÈLRECHTER - BESLISSING TOT OPHEFFING - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - BEVOEGDHEID

1º  Artikel  442bis,  §1,  van  het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen  1992  staat  de 
ontvanger der directe belastingen niet toe, om bij ontstentenis van kennisgeving van de  
overdracht, de invordering te vervolgen van de belastingen die de cedent verschuldigd is  
op  de  schuldvordering  van  de  cessionaris  tegen  een  derde  die  ontstaan  is  uit  de  
exploitatie,  na  de  overdracht,  door  de  cessionaris,  van  aan  hem  overgedragen  
bestanddelen 1. (Art. 442bis, §1, W.I.B. 1992)

2º en 3° Artikel 300, §2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 staat eraan in 
de weg dat de appelrechter de voorlopige tenuitvoerlegging beveelt van zijn beslissing  
om een met het oog op de invordering van de belasting gedaan beslag op te heffen2. (Art. 
300, §2, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën  T. CAROPHARMA cvba)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0044.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 november 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.644. 
2 Ibid.
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Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 442bis, inzonderheid §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 

zoals het is gewijzigd door artikel 50 van de wet van 22 december 1998, dat in werking is 
getreden op 1 april 1999;

- de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992;

- de artikelen 1452, 1453, 1454, 1539, 1541 en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest dat het beroepen vonnis teniet doet, verklaart de oorspronkelijke vordering 

gegrond, beveelt dat de eiser het litigieuze beslag opheft binnen de maand na de uitspraak 
van het arrest, zegt dat het arrest, indien die opheffing niet binnen die termijn gebeurt, zal 
gelden als opheffing van dat uitvoerend beslag onder derden en veroordeelt de eiser in de 
kosten van de beide aanleggen. Het arrest herinnert eraan dat "de eerste rechter terecht 
erop heeft gewezen dat de bevoegdheid van de beslagrechter in het geval van fiscale ver-
volgingen beperkt is, behalve bij uitdrukkelijk door de wet bepaalde uitzonderingen, tot 
de controle van de wettigheid en de regelmatigheid van het beslag zonder dat er uitspraak 
kan worden gedaan over de rechten van de partijen over de zaak zelf", dat "de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marcoux, bij een onderhandse akte van 25 
november 1999 die op dezelfde dag is geregistreerd, aan (de verweerster) een handelszaak 
heeft  overgedragen  die  bestond  in  een  apotheek  gelegen  te  (...)  voor  de  prijs  van 
20.000.000 frank", dat (de verweerster) de betekening, bedoeld in artikel 422bis van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, niet 
heeft uitgevoerd (...) [en dat] de voornoemde overdracht bijgevolg niet aan de ontvanger 
der belastingen kan worden tegengeworpen, en beslist vervolgens toch:

"De schuldvordering die de oorzaak is van het litigieuze beslag, bestaat in de belasting-
schulden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marcoux, inzake 
vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 1999 en 2000; (...) het is dus wel degelijk 
die vennootschap (en niet [de verweerster]) die de beslagen schuldenaar is, terwijl (de ei-
ser) de beslagleggende schuldeiser is; (...) (de tot bindendverklaring en tegenwerpelijk-
heid van het arrest opgeroepen partij is een tariferingsdienst (...) die de schuldenaar van 
(de verweerster) is; (...) het gaat om een derde beslagene; (...) de voornoemde overdracht 
behelst de volgende bestanddelen:

- de clientèle;
- het materieel en het meubilair die beschreven staan in een bij de overdrachtsovereen-

komst gevoegde inventaris;
- de voorraad;
- het recht op de huur;
- de telefoonnummers (...);
- alle door de cedent gesloten arbeidsovereenkomsten;
- de exploitatievergunning;
(...) Het derdenbeslag mag niet raken aan de waarden waarop de beslagene geen enkel 

recht meer heeft op het ogenblik waarop het wordt gelegd (...) in beginsel zijn schuldvor-
deringen onbereikbaar voor de schuldeisers van de cedent, voor zover de overdracht ervan 
aan hen kan worden tegengeworpen (...); de overdracht kan zeker niet aan de ontvanger 
der belastingen worden tegengeworpen; (...) nochtans is de schuldvordering waarop het li-
tigieuze beslag betrekking heeft niet de overgedragen schuldvordering. (...) Artikel 1539 
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van het Gerechtelijk Wetboek staat de schuldeiser die een uitvoerbare titel bezit toe bij 
deurwaardersexploot uitvoerend beslag onder derden te leggen op de bedragen en zaken 
die deze derde aan zijn schuldenaar verschuldigd is; (...) in deze zaak is de derde beslage-
ne niets verschuldigd aan de schuldenaar bij  wie beslag is gelegd in het raam van de 
schuldvordering die het voorwerp van het beslag uitmaakt; (...) de niet-tegenstelbaarheid 
waarvan voornoemd artikel 442bis, §1 gewag maakt, is niet toepasselijk op de derde be-
slagene maar heeft enkel betrekking op de ontvanger der belastingen; (...) de derde besla-
gene erkent dat hij de schuldenaar is van (de verweerster), die niet de beslagen schulde-
naar is; (...) het uitvoerend beslag onder derden impliceert meer bepaald dat er een recht 
bestaat dat de beslagen schuldenaar en de derde beslagen verbindt en bestaat in de schuld-
vordering waarop het beslag betrekking heeft (...); (...) in deze zaak is er geen en was er, 
betreffende de schuldvordering waarop het beslag betrekking heeft, nooit een band tussen 
de  derde beslagene en  de beslagen schuldenaar;  (...)  de  niet-tegenstelbaarheid  van de 
overdracht van een handelszaak zoals bedoeld in artikel 442bis, §1, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen heeft (uitsluitend) tot gevolg dat (de eiser), in dat geval, ten laste 
van de cedent maatregelen van tenuitvoerlegging mag nemen op alle goederen die het 
voorwerp van de overdracht hebben uitgemaakt (met inbegrip van de eventuele overge-
dragen schuldvorderingen, wat hier niet het geval is), aangezien die goederen, voor de 
ontvanger der belastingen, geacht worden in het vermogen van de cedent te zijn gebleven; 
(...) (eisers) uitlegging van voornoemd artikel 442bis, §1, volgens welke de omstandigheid 
dat de overdracht van de handelszaak (eventueel) niet tegenstelbaar is aan de controleur 
der belastingen zou daarenboven de mogelijkheid bieden om, ten laste van de cedent, be-
slag te leggen op een schuldvordering van de cessionaris die geen verband houdt met het 
voorwerp van de overdracht maar voortvloeit uit de exploitatie van de overgedragen han-
delszaak door laatstgenoemde, is (...) onverenigbaar met de regeling die is vastgelegd in 
artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek, terwijl voornoemd artikel 442bis, §1, geens-
zins van die bepaling afwijkt en dat, integendeel, artikel 165, §3, van het besluit tot uit-
voering van het Wetboek van de inkomsten-belastingen uitdrukkelijk bepaalt dat het uit-
voerend beslag onder derden moet geschieden op de wijze bepaald in het Gerechtelijk 
Wetboek".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 442bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toe-

passing is op het geschil, luidt als volgt:
"§1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 433 tot 440 is de overdracht in ei-

gendom of in vruchtgebruik, van een geheel van goederen, samengesteld uit onder meer 
elementen die het behoud van de clientèle mogelijk maken, die voor de uitoefening van 
een vrij beroep, ambt of post of een industrieel, handels- of landbouwbedrijf worden aan-
gewend, evenals de vestiging van een vruchtgebruik op dezelfde goederen, niet tegenstel-
baar aan de ontvangers van de belastingen dan na verloop van de maand die volgt op die 
waarin een met het origineel eensluidend afschrift van de akte tot overdracht of vestiging 
ter kennis is gebracht van de ontvanger van de woonplaats of van de maatschappelijke ze-
tel van de overdrager.

§2. De overnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden 
verschuldigd door de overdrager na verloop van de §1 vermelde termijn, tot beloop van 
het bedrag dat reeds door hem is gestort of verstrekt, of van een bedrag dat overeenstemt 
met de nominale waarde van de aandelen die in ruil voor de overdracht zijn toegekend 
vóór de afloop van de voornoemde termijn.

§3. (...)".
Het bepaalde in artikel 442bis, §1, voert ten voordele van de ontvanger der directe be-
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lastingen een regeling in die afwijkt van het gemeen recht en hem de mogelijkheid biedt 
de invordering van de belastingen te vervolgen. Daarbij hoeft hij geen rekening te houden 
met de overdracht van de handelszaak, aangezien die hem hen niet ter kennis is gebracht 
en hem bijgevolg niet kan worden tegengeworpen. Derhalve kan de eiser, door toedoen 
van de ontvanger der belastingen, op grond van het ten name van de cedent uitvoerbaar 
verklaarde kohier, vervolgingen instellen tegen laatstgenoemde, precies alsof de handels-
zaak nog altijd zijn eigendom was, en kan hij, zonder een onderscheid te maken tussen de 
bestanddelen die bestonden op het tijdstip van de overdracht en die welke nadien zijn ont-
staan, alle rechten van de schatkist uitoefenen, aangezien de regeling in artikel 442bis, om 
elke ontduiking en elke toestand van insolvabiliteit ten nadele van de fiscus te voorkomen, 
bepaalt, dat, ofwel, de overdracht niet aan de ontvanger kan worden tegengeworpen zo-
lang zij hem niet ter kennis is gebracht en dus geacht wordt niet te bestaan (§1), ofwel de 
cessionaris, wanneer de overdracht ter kennis is gebracht, hoofdelijk aansprakelijk is m.b.t 
de belastingschulden die de cedent nog heeft na verloop van de in §1 vermelde termijn, tot 
beloop van het bedrag dat reeds "betaald" is in ruil voor de overdracht (§2).

In dit geval moet, zoals het arrest aanneemt, artikel 422bis, §1, worden toegepast aan-
gezien de verweerster, evenmin als de cedent, nooit aan de ontvanger der directe belastin-
gen heeft laten weten dat zij de handelszaak had overgenomen, zodat de overdracht niet 
aan de eiser kan worden tegengeworpen en, ten aanzien van hem, als onbestaande moet 
worden beschouwd.

Dankzij die niet-tegenstelbaarheid kan de ontvanger der belastingen op grond van arti-
kel 442bis, §1, alle maatregelen van vervolging nemen, waaronder het beslag en het der-
denbeslag op alle bestanddelen van de handelszaak, onder meer de schuldvorderingen, die 
bestonden vóór de overdracht of erna zijn ontstaan, wegens de exploitatie van die handels-
zaak door de cessionaris, of te zijnen laste, wegens alle belastingschulden van de cedent, 
en zulks op grond van het ten name van laatstgenoemde opgemaakt kohier.

Artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek, dat eveneens van toepassing is op het ge-
schil, aangezien de eiser zich niet heeft beperkt tot het vereenvoudigd beslag bedoeld in 
de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 die, overigens, verwijzen naar de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek, vermeldt in zijn eerste lid dat "de schuldeiser die een uitvoerbare titel bezit, (...) 
bij deurwaardersexploot uitvoerend beslag onder derden (kan) leggen, op de bedragen en 
zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd zijn", terwijl het derde, vierde, vijfde en 
zesde lid daaraan toevoegen dat "het beslag ook kan slaan op schuldvorderingen met tijds-
bepaling, voorwaardelijke of betwistbare schuldvorderingen die de schuldenaar toebeho-
ren. Bij  stilzitten van zijn schuldenaar, kan de schuldeiser, met toepassing van artikel 
1166 van het Burgerlijk Wetboek, dezelfde rechtspleging instellen. De artikelen 1452 tot 
1455 vinden toepassing op het uitvoerend beslag onder derden: de tekst van die artikelen 
evenals die van artikel 1543 wordt in de akte van beslag overgenomen.

Het beslag wordt bij deurwaardersexploot binnen acht dagen aan de beslagen schulde-
naar aangezegd".

Aangezien de overdracht van de handelszaak die niet ter kennis van de ontvanger is ge-
bracht op grond van artikel 442bis, §1, volstrekt niet aan hem kan worden tegengeworpen, 
noch m.b.t. de bestanddelen van vóór die overdracht, noch m.b.t. die van erna, waaronder 
de schuldvorderingen, zodat de ontvanger kan optreden alsof de overdracht niet was ge-
beurd en de schuldvorderingen kan treffen die voortgekomen zijn uit de exploitatie van de 
handelszaak door de cessionaris, aangezien de cedent, uit het oogpunt van de belasting-
wet, nog steeds de beslagen schuldenaar, schuldeiser van de derde beslagene, is,  zelfs 
m.b.t die schuldvorderingen, is, in tegenstelling tot hetgeen het arrest aanvoert, het door 
de  eiser  bij  de  tot  bindendverklaring  van  het  arrest  opgeroepen  partij  gelegde  beslag 
geenszins onverenigbaar met artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek.
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En het heeft bijgevolg geen belang dat het uitvoerend beslag onder derden werd ver-
volgd op grond van een uitvoerbare titel ten laste van FM Invest, voorheen Pharmacie 
Jean Marcoux, die ten aanzien van de ontvanger der belastingen de enige houder is van de 
schuldvorderingen op de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, ook al 
zijn ze voortgekomen uit de exploitatie van de apotheek door de verweerster, na de niet-
tegenstelbare overdracht.

Hieruit volgt dat het arrest, dat beslist dat de eiser, hoewel de overdracht van de han-
delszaak ten voordele van de verweerster hem niet kon worden tegengeworpen, geen be-
slag mocht leggen, ten laste van de cedent FM Invest, op een schuldvordering van de ver-
weerster op de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, die voortvloeit uit 
de exploitatie van die handelszaak door voornoemde verweerster, alle in het middel aan-
gewezen bepalingen schendt, inzonderheid de artikelen 442bis, §1, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek, maar met uitzonde-
ring van artikel 149 van de Grondwet.

(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 300, §2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 1115, 1118 en 1397 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, beveelt dat de eiser het uitvoerend beslag 

onder derden opheft dat gelegd is bij de tot gemeen- en bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij binnen de maand na de uitspraak van het arrest en zegt dat het arrest, bij 
ontstentenis van vrijwillige opheffing binnen die termijn, zal gelden als opheffing van het 
litigieuze beslag, waarbij de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij ver-
plicht is de in beslag genomen goederen aan de verweerster terug te geven daar die "terug-
gave van rechtswege uit de opheffing van het beslag voortvloeit".

Grieven
Ook al bepaalt artikel 1118 van het Gerechtelijk Wetboek dat, "in burgerlijke zaken (...) 

de voorziening alleen schorsende kracht (heeft) in de gevallen die de wet bepaalt", terwijl 
artikel 1115 vermeldt dat "de cassatiearresten (...) niet (kunnen) worden ten uitvoer gelegd 
dan na betekening aan de partij, op straffe van nietigheid der tenuitvoerlegging", wijkt ar-
tikel 300, §2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 uitdrukkelijk af van de 
niet-schorsende werking van het cassatieberoep door uitdrukkelijk te bepalen dat:

"Wanneer een vordering voor het gerecht, zelfs gedeeltelijk, maatregelen tot onderwerp 
heeft welke ertoe strekken de invordering te verwezenlijken of te waarborgen van de be-
lasting, daarin begrepen alle opcentiemen, verhogingen en boeten, alsmede van de desbe-
treffende interesten en kosten, hebben de cassatietermijn zomede de voorziening in cassa-
tie schorsende kracht"; die bepaling is van openbare orde, net zoals alle bepalingen van de 
belastingenwetten, inzonderheid wanneer ze ertoe strekken de rechten van de schatkist te 
vrijwaren.

Aangezien het geschil betrekking heeft, zelfs gedeeltelijk of bijkomend, op een maatre-
gel, zoals een beslag, die ertoe strekt de invordering van de belasting te verwezenlijken of 
te waarborgen, kan de tenuitvoerlegging van het arrest die nadelig is voor de fiscus en, 
bijvoorbeeld, beveelt die maatregel op te heffen, bijgevolg niet worden vervolgd, zowel 
tijdens de cassatietermijn als tijdens de hele cassatieprocedure, en is het de rechter niet 
toegestaan de voorlopige tenuitvoerlegging van zijn beslissing te bevelen noch te zeggen 
dat deze automatisch zal leiden tot de opheffing van de litigieuze maatregel, ingeval de 
fiscus die niet uit vrije beweging uitvoert.
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Het arrest dat het tegenoverstelde beslist, dat de opheffing beveelt van het uitvoerend 
beslag onder derden dat door de eiser is gelegd in de handen van de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij, en zegt dat het als opheffing zal gelden, indien de eiser 
binnen de maand dat beslag niet uit vrije beweging opheft, schendt de in de aanhef van 
het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid artikel 300, §2, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Luidens  artikel  442bis,  §1,  van  het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen 

1992, is, onverminderd de toepassing van de artikelen 433 tot 440 van dat wet-
boek, de overdracht in eigendom of in vruchtgebruik, van een geheel van goede-
ren, samengesteld uit onder meer elementen die het behoud van de clientèle mo-
gelijk maken, die voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt of post of een in-
dustrieel, handels- of landbouwbedrijf worden aangewend, evenals de vestiging 
van een vruchtgebruik op dezelfde goederen, niet tegenstelbaar aan de ontvan-
gers van de belastingen dan na verloop van de maand die volgt op die waarin een 
met het origineel eensluidend afschrift van de akte tot overdracht of vestiging ter 
kennis is gebracht van de ontvanger van de woonplaats of van de maatschappe-
lijke zetel van de cedent.

Die bepaling staat de ontvanger der directe belastingen niet toe, om bij ont-
stentenis van kennisgeving van de overdracht, de invordering te vervolgen van 
de belastingen die de cedent verschuldigd is op de schuldvordering van de cessi-
onaris tegen een derde die, na de overdracht, ontstaan is uit de exploitatie door 
de cessionaris van de aan hem overgedragen bestanddelen.

Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Tweede middel
Luidens artikel 300, §2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 

hebben de cassatietermijn alsook het cassatieberoep schorsende kracht wanneer 
een vordering voor  het  gerecht,  zelfs  gedeeltelijk,  maatregelen tot  onderwerp 
heeft welke ertoe strekken de invordering te verwezenlijken of te waarborgen 
van de belasting, daarin begrepen alle opcentiemen, verhogingen en boeten, als-
mede van de desbetreffende interesten en kosten.

Die bepaling staat eraan in de weg dat de appelrechter de voorlopige tenuit-
voerlegging beveelt van zijn beslissing om een beslag op te heffen dat met het 
oog op de invordering van de belasting is gelegd.

Het arrest dat de eiser beveelt het litigieuze beslag binnen de maand na de uit-
spraak van het arrest op te heffen en zegt dat het arrest zal gelden als opheffing 
van dat beslag, indien het binnen de voornoemde termijn niet uit vrije beweging 
wordt opgeheven, schendt voornoemd artikel 300, §2.

Het middel is gegrond
De eiser heeft er belang bij dat het uit te spreken arrest bindend wordt ver-
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klaard voor de partijen die voor het Hof daartoe in de zaak zijn geroepen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat verweerder het litigi-

euze beslag binnen een termijn van een maand na de uitspraak van het arrest 
moet opheffen, in zoverre het beslist dat het arrest zal gelden als opheffing van 
het litigieuze beslag indien het binnen de maand niet uit vrije beweging wordt 
opgeheven en in zoverre het uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart die arrest bindend voor de vereniging zonder winstoogmerk Union 

royale pharmaceutique de Charleroi en voor Pierre Fontaine.
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 de kosten en houdt de overige kosten aan 

en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

6 november 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. T'Kint en Mahieu.

Nr. 645

1° KAMER - 6 november 2009

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - VEREFFENAAR - PLICHT - GEVOLG

Uit artikel 185 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen volgt dat de  
vereffenaars de activa slechts na de betaling van de schulden of na de consignatie van 
de bedragen die voor die betaling noodzakelijk zijn, onder de vennoten mogen verdelen  
en dat zij derhalve niet mogen nalaten de schuldvorderingen van de vennootschap op die 
vennoten te innen indien er onbetaalde schulden zijn, ook al worden deze betwist1. (Art. 
185, Vennootschappenwet)

(BELGISCHE STAAT - Min. v. Financiën T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0077.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 mei 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.645.



Nr. 645 - 6.11.09 HOF VAN CASSATIE 2579 

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 183 tot 186 van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd 

bij het koninklijk besluit van 30 november 1935, die titel IX van het Wetboek van Koop-
handel vormden;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis van 16 februari 2006 van de rechtbank van 

koophandel te Bergen, wijst het arrest de aansprakelijkheidsvordering af die de eiser heeft 
ingesteld tegen de verweerder, met name in diens hoedanigheid van vereffenaar van de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.B.M.V. Electro, wier algemene 
vergadering op 20 oktober 1999 heeft beslist haar te ontbinden en op 14 december van 
hetzelfde jaar de vereffening had gesloten.

Het vermeldt:
"Het wordt niet betwist dat, op de dag waarop de vereffening van start ging, de activa te 

gelde waren gemaakt en de schulden - onder voorbehoud van het voorwerp van dit geschil 
- waren betaald. Slechts twee rekeningen-courant bleven in credit op naam van de enige 
vennoten, namelijk (de eiser) en zijn echtgenote zodat de bedragen van die laatste twee re-
keningen niet werden ingevorderd.

(...)
Wanneer de schulden zijn betaald en de activa te gelde zijn gemaakt en er slechts reke-

ningen-courant overblijven waarvan de schuldenaars tevens de enige vennoten zijn, is de 
vereffenaar niet verplicht ze in te vorderen, wegens gebrek aan belang".

Het beroepen vonnis waarvan het arrest de redenen m.b.t. het feitenrelaas overneemt, 
had m.b.t. de schuldvordering van de eiser, het volgende vermeld:

"De vennootschap had bezwaarschriften ingediend tegen de aanslagen (vennootschaps-
belasting) respectievelijk,  op 20 oktober 1996 tegen de belasting voor het  aanslagjaar 
1995, op 7 november 1997 tegen de belasting voor het aanslagjaar 1996 alsook op 9 maart 
1998 tegen de belasting voor het aanslagjaar 1997.

Op 20 oktober 1997, 7 januari 1998 en 9 april 1998 liet de inspecteur van de belastin-
gen de bvba B.B.M.V. Electro weten dat hij, in afwachting van het gevolg dat aan die be-
zwaren zou worden gegeven, hij de ontvanger der directe belastingen had opgedragen 
voorlopig alleen de vermelde bedragen in te vorderen; voor elk van de drie bewuste aan-
slagen stond vermeld: 'bedrag: nihil'.

(...)
De revisor D. (over wie het vonnis vaststelt dat hij een 'controleverslag over de rekenin-

gen van de vennootschap voor de ontbinding' had opgesteld), preciseert dat de boekhoud-
kundige toestand van eind september 1999 zo eenvoudig als het maar kan daar alle activa 
reeds te gelde zijn gemaakt terwijl er geen enkele schuld overblijft. Alleen ten aanzien 
van de vennoten bestaan er nog schuldvorderingen.

(...)
Op 21 april 2000 zond de administratie een aanslagbiljet voor de vennootschapsbelas-

ting, aanslagjaar 1998 (62.111 frank) en op 27 april 2000 verzond zij het aanslagbiljet 
voor de vennootschapsbelasting, aanslagjaar 1999 (37.821 frank).
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Op 30 mei 2000 legde de ontvanger van de belastingen een aangifte van schuldvorde-
ring over aan de vereffenaars van de bvba B.B.M.V. Electro voor de vijf aanslagen van de 
aanslagjaren 1995 tot 1999, (...) zijnde in totaal 103.326,68 euro waarvan 98.412,54 euro 
bevoorrecht was.

Blijkens een brief van 13 mei 2002 van het ministerie van Financiën (aan de verweer-
der) werden de drie bezwaarschriften afgewezen op 1 maart 2001; tegen die beslissingen 
werd geen enkel beroep ingesteld".

Het arrest stelt eerst vast dat de verweerder, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van 
de vennootschap, betalingen had gedaan vóór de ontbinding ervan (de eiser had tot sta-
ving van zijn vordering tot veroordeling van de verweerder hem verweten die betalingen 
te hebben gedaan, maar die grief werd afgewezen door het hof van beroep dat beslist dat 
die betalingen "gedaan zijn vóór de beslissing van de algemene vergadering om de ven-
nootschap te vereffenen" en dat hij bijgevolg de aansprakelijkheid van de verweerder, in 
zijn hoedanigheid van vereffenaar van de vennootschap, niet in het gedrang kan brengen, 
tegen welke beslissing het middel niet opkomt), en vermeldt verder:

" - door die betalingen zijn alle schuldeisers van de vennootschap, behalve de eiser, 
voldaan;

- onder die schuldeisers waren er belastingadministraties.
(...)
Op de dag van de invereffeningstelling had de vennootschap een brief ontvangen van 

het ministerie van Financiën met de precisering dat de voorlopig in te vorderen schuld 'ni-
hil' bedroeg voor de aanslagjaren 1995, 1996 et 1997".

Met betrekking tot de belastingschuld van de vennootschap voegt het arrest daaraan toe 
dat  die  "brief  van  de  belastingadministratie  duidelijk  preciseerde  dat  haar  beslissing 
slechts voorlopig was in afwachting van het gevolg dat aan de ingediende bezwaarschrif-
ten zou worden gegeven" en wees het op "het bestaan van een belastingschuld" bij de ven-
nootschap.

Grieven
Eerste onderdeel
De vereffenaars zijn zowel jegens derden, en meer bepaald de schuldeisers van de ven-

nootschap, als jegens de vennoten verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak (arti-
kel 186 van de oude gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen).

De eerste taak van de vereffenaars bestaat erin de activa te gelde te maken - en met 
name de schuldvorderingen te innen.

Uit artikel 185 van die wetten volgt dat de opbrengst van de tegeldemaking van de acti-
va bij voorrang wordt gebruikt om de schuldeiser te voldoen; enkel het nettovermogen 
van de vennootschap, d.w.z. het vermogen dat overblijft na die uitbetaling, kan onder de 
vennoten worden verdeeld.

De vereffenaars kunnen dat vermogen pas verdelen als de schulden waarvan zij kennis 
hebben of moeten hebben, vereffend zijn.

Dit geldt ook voor de betwiste schulden: het verschuldigde bedrag moet door de veref-
fenaars worden geconsigneerd. 

De vereffenaars begaan dus een fout, enerzijds, als zij bepaalde schulden onbetaald la-
ten, anderzijds, als zij afstand doen van hun recht om sommige schuldvorderingen van de 
vennootschap op haar vennoten te innen, aangezien die afstand gelijkstaat met verdeling, 
tot passend beloop, tussen de vennoten, schuldenaars.

Hieruit volgt dat het arrest, dat vaststelt dat de vennootschap in vereffening, bij de slui-
ting van die vereffening, jegens de eiser nog een schuld had - ook al was die betwist - niet 
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naar recht heeft kunnen beslissen dat de verweerder, in zijn hoedanigheid van vereffenaar, 
geen enkele fout heeft begaan door na te laten de schulden in rekening-courant van de 
vennoten te innen (schending van de artikelen 183 tot 186 van de gecoördineerde wetten 
op de handelsvennootschappen).

Tweede onderdeel
Gesteld dat het arrest, met de onderstaande redenen:
"Wanneer de schulden zijn betaald en de activa te gelde zijn gemaakt en er slechts reke-

ningen-courant overblijven waarvan de schuldenaars tevens de enige vennoten zijn, is de 
vereffenaar niet verplicht ze in te vorderen, wegens gebrek aan belang",

geen principeregel  met  een algemene draagwijdte  vermeldt,  maar  integendeel,  erop 
wijst dat in deze zaak, alle schulden van de B.B.M.V. Electro in vereffening, werden be-
taald, is het tegenstrijdig.

Elders vermeldt het arrest immers:
"Door die betalingen zijn alle schuldeisers van de vennootschap, behalve de eiser, vol-

daan;
Op de dag van de invereffeningstelling had de vennootschap een brief ontvangen van 

het ministerie van Financiën met de precisering dat de voorlopig in te vorderen schuld 'ni-
hil' bedroeg voor de aanslagjaren 1995, 1996 et 1997;

(Die)  brief  van  de  belastingadministratie  preciseerde  duidelijk  dat  haar  beslissing 
slechts voorlopig was in afwachting van het gevolg dat aan de ingediende bezwaarschrif-
ten zou worden gegeven", waaruit valt af te leiden dat er jegens de eiser een schuld over-
bleef, ook al was die betwist.

Doordat het arrest, enerzijds, erop wijst dat alle schulden van de vennootschap in veref-
fening betaald waren, anderzijds, dat er ten aanzien van de eiser een schuld overbleef, ook 
al was die betwist, omkleedt het, wegens die tegenstrijdigheid, zijn beslissing niet regel-
matig met redenen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 186 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, die 

hier van toepassing zijn, bepaalt dat de vereffenaars zowel jegens derden als je-
gens de vennoten verantwoordelijk zijn voor de vervulling van hun taak en aan-
sprakelijk voor de tekortkomingen in hun beheer.

Uit artikel 185 van die wetten volgt dat de vereffenaars de activa slechts na de 
betaling van de schulden of na de consignatie van de bedragen die voor die beta-
ling noodzakelijk zijn, onder de vennoten mogen verdelen en dat zij derhalve 
niet mogen nalaten de schuldvorderingen van de vennootschap op die vennoten 
te innen indien er onbetaalde schulden zijn, ook al worden deze betwist.

Met  verwijzing  naar  het  beroepen  vonnis  stelt  het  arrest  vast  dat  de  bvba 
B.B.M.V. Electro bezwaarschriften heeft ingediend tegen aanslagen betreffende 
de aanslagjaren 1995, 1996 en 1997; dat de inspecteur van de belastingen, voor 
elk van die bezwaarschriften aan de vennootschap heeft laten weten dat hij, in af-
wachting van het gevolg dat aan die bezwaren zou worden gegeven, de ontvan-
ger der directe belastingen had opgedragen om de invordering "voorlopig" niet 
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voort te zetten; dat de vennootschap op 20 oktober 1999 in vereffening is gesteld 
en de eiser, die de zaakvoerder ervan was, als vereffenaar is aangesteld; dat de 
vereffening gesloten is op 21 december 1999; en dat de drie bezwaarschriften bij 
een beslissing van 1 maart 2001 werden afgewezen.

Met zijn eigen redenen stelt het arrest bovendien vast dat "op de dag waarop 
de vereffening van start ging (...) slechts twee rekeningen-courant in credit ble-
ven op naam van de enige vennoten, namelijk (de verweerder) en zijn echtgenote 
(waarvan) de bedragen niet werden ingevorderd".

Bijgevolg heeft het arrest niet naar recht kunnen beslissen dat de eiser geen en-
kele fout had begaan door de voornoemde schuldvorderingen niet te innen.

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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

6 november 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 646

3° KAMER - 9 november 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
BESTREDEN BESLISSING - RECHTER - ONPARTIJDIGHEID - MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

2º WRAKING - CASSATIEMIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - BESTREDEN 
BESLISSING - RECHTER - ONPARTIJDIGHEID - MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

1º en 2° Het middel dat het gebrek aan onpartijdigheid van de rechter die de bestreden 
beslissing gewezen heeft, afleidt uit de aangevoerde persoonlijke positie van die rechter  
t.a.v. de partijen of t.a.v. een van hen, kan voor het eerst  voor het Hof van Cassatie 
worden  aangevoerd,  wanneer  het  middel  omstandigheden  vermeldt  die  de 
onpartijdigheid van de rechter in het gedrang kunnen brengen en uit de stukken waarop  
het Hof van Cassatie vermag acht te slaan, niet blijkt dat de eiser, met kennis van zaken,  
afstand  zou  hebben  gedaan  van  zijn  fundamenteel  recht  om  door  een  onpartijdige 
rechterlijke instantie berecht te worden1. (Impliciete oplossing). 

(COMMERCIALE OUPEYE bvba T. W.)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.646. 
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ARREST (vertaling)

(AR S.07.0086.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 maart 2007 gewezen door 

het arbeidshof te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 828, 829 en 831 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955;

- artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
gedaan te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.

Aangevochten beslissing
Het arrest waaraan J. B., raadsheer in sociale zaken benoemd als bediende, - behalve 

aan de uitspraak - deelgenomen heeft, veroordeelt de eiseres om aan de verweerster een 
compensatoire opzeggingsvergoeding van 4.813,11 euro te betalen, alsook een vergoeding 
van 7.219,67 euro, verschuldigd met toepassing van artikel 15 van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 64, een eindejaarspremie van 1.037,31 euro, een vergoeding van 47,86 
euro voor de feestdag van 1 januari 2005, en de verwijlinterest, en veroordeelt haar in de 
kosten van de twee instanties.

Grieven
Krachtens artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan iedere rechter worden ge-

wraakt wegens gewettigde verdenking; die bepaling is, krachtens artikel 829 van datzelfde 
wetboek, ook van toepassing op raadsheren in sociale zaken. Volgens artikel 831 van dat 
wetboek moet iedere rechter die weet dat er een reden van wraking tegen hem bestaat, 
zich van de zaak onthouden.

Volgens de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag en 14.1 van het Internationaal Ver-
drag heeft elke natuurlijke persoon of rechtspersoon recht op de behandeling van zijn zaak 
door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.

De zaak van de eiseres is niet behandeld door een onafhankelijke en onpartijdige rech-
terlijke instantie, aangezien de heer J.B., raadsheer in sociale zaken benoemd als bedien-
de, deelgenomen heeft aan de berechting van de zaak.

De eiseres heeft in 2002 het B.B.L.-agentschap te Oupeye overgenomen in het kader 
van een beleidsmaatregel van de B.B.L., die ertoe strekte bepaalde agentschappen om te 
vormen tot zelfstandige agentschappen.

Destijds heeft de heer J.B., personeelslid van de B.B.L. de latere I.N.G., en vakbondsaf-
gevaardigde van de Landelijke Bediendencentrale, zich scherp gekant tegen de beslissing 
om van de agentschap te Oupeye een zelfstandig agentschap te maken. Zo heeft hij dit 
punt op de agenda geplaatst van de vergadering van de C.P.P.T. "Compétence élargie" 
van de B.B.L. van 8 januari 2002. Hij heeft, in naam van de L.B.C., een "volstrekt nega-
tief" advies gegeven over de aanstelling van een zelfstandig agent in het agentschap te 
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Oupeye. Daarenboven heeft de verweerster, zoals de eiseres in haar conclusie beklem-
toonde, twee jaar lang in de B.B.L.-bank gewerkt als RVA-stagiair.

Die omstandigheden zijn van dien aard dat zij wrakingsgronden vormen die de heer B. 
op zijn minst ertoe hadden moeten aanzetten om zich van de berechting van de zaak te 
onthouden en zij hebben de onpartijdigheid van het rechtscollege in het gedrang gebracht.

De bestreden beslissing, die gewezen is door een rechtscollege dat, wegens de samen-
stelling ervan, niet voldoet aan de vereisten van een onpartijdige rechterlijke instantie, 
schendt bijgevolg de in het middel bedoelde bepalingen.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De door het middel aangevoerde omstandigheden, die betrekking hebben noch 

op de eiseres, nadat zij een afzonderlijke handelsvennootschap was geworden die 
beheerd werd door een zelfstandige, noch op de toenmalige contractuele verhou-
ding tussen de eiseres en de verweerster, vormen geen grond tot wraking van de 
raadsheer in sociale zaken B. en hebben de onpartijdigheid van het rechtscollege 
derhalve niet in het gedrang gebracht.

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

9 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Draps 
en Simont.

Nr. 647

3° KAMER - 9 november 2009

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
AARD - FORFAITAIRE VERGOEDING

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - TERMIJN - BEREKENING 
- IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE MINIMUMTERMIJN

1º De opzeggingsvergoeding strekt tot forfaitaire vergoeding van de materiële en morele  
schade t.g.v. het verlies van de dienstbetrekking door onrechtmatige beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst1. (Art. 39, §1, Arbeidsovereenkomstenwet)

2º De omstandigheid dat de tussen de partijen overeengekomen en door de werkgever na  
te  leven  opzeggingstermijn  langer  is  dan  de  in  art.  82,  §2,  eerste  lid,  

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.647
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Arbeidsovereenkomstenwet,  bepaalde  termijn,  belet  niet  dat  de  opzeggingstermijn  is  
berekend  in  overeenstemming  met  die  bepaling2.  (Art.  82,  §2,  eerste  lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(B. T. INITIAL TEXTILES nv)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0106.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 september 2004 gewezen 

door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 32, 35, 37, §1, 39, §1, en 82, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de eiseres geen recht heeft op loon voor de periode van 23 tot 31 

maart 1999 en onderzoekt niet of de eiseres recht heeft op een schadevergoeding gelijk 
aan dat loon.

Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven wor-
den beschouwd, en inzonderheid op grond van de volgende redenen:

"Volgens artikel 37 van de wet van 3 juli 1978 kan elke partij de voor onbepaalde tijd 
gesloten arbeidsovereenkomst beëindigen door opzegging aan de andere; volgens artikel 
82, §1, begint die opzeggingstermijn te lopen op de eerste dag van de maand volgend op 
die waarin kennis van de opzegging is gegeven;

Volgens artikel 39 is de partij die de voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst beëin-
digt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn, gehouden 
de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopende loon dat overeen-
stemt met de duur van de opzeggingstermijn;

De compensatoire opzeggingsvergoeding is forfaitair (Lenaerts, Inleiding tot het sociaal 
recht, 1995, p. 62, n° 45). De werknemer die binnen een maand ontslagen wordt zonder 
opzeggingstermijn,  heeft  dus geen recht  op het  loon voor  de periode van de lopende 
maand volgend op de beëindiging (Arbrb. Antwerpen, 15 juni 1983, Limb. Rechtsl., 1983, 
p. 180; Arbh. Brussel, 24 juli 1981, Med. VBO, 1982, p. 490; Arbrb. Brussel, 5 maart 
1971, JTT, 1972, p. 127; Arbrb. Luik, 17 mei 1971, JTT, 1972, p. 7; Arbrb. Brussel, 9 mei 
2000, L. c/ Van Ham qq. Microlog in faillissement, AR nr. 23.408/92; Jamoulle, Le con-
trat de travail, dl. II, 1987, p. 292; Votquenne en Van Nieuwenhove, 'Beëindigingsvergoe-
dingen', A.T. O., 0 601 184);

(De eiseres) heeft geen recht op loon voor de periode van 23 tot 31 maart 1999, vol-
gend op de opzegging;

2 Ibid.
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De uitspraak vereist niet dat er bepaald wordt of het ontslag, met betaling van een op-
zeggingsvergoeding, al dan niet een regelmatige wijze van beëindiging van de arbeids-
overeenkomst is".

Grieven
Uit artikel 32 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten volgt 

dat de arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd alleen door de eenzijdige wil van een van 
de partijen beëindigd kan worden wanneer er een dringende reden tot onmiddellijke be-
ëindiging bestaat of wanneer er een opzegging, met inachtneming van een opzeggingster-
mijn, ter kennis wordt gebracht.  De arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd kan dus 
slechts op twee manieren beëindigd worden. De onmiddellijke beëindiging van de over-
eenkomst, met betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding, vormt geen aparte 
wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 heeft betrekking op de dringende reden.
Artikel 37, §1, van die wet bepaalt dat, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd 

gesloten is, elke partij het recht heeft om die te beëindigen door opzegging aan de andere.
Artikel 82, §1, van die wet, bepaalt dat de opzeggingstermijn begint te lopen op de eer-

ste dag van de maand volgend op die waarin kennis van de opzegging is gegeven. Wan-
neer, bijgevolg, een werkgever een bediende een opzeggingstermijn van drie maanden ter 
kennis brengt, begint die opzeggingstermijn te lopen op de eerste dag van de volgende 
maand tot de laatste dag van de derde daaropvolgende maand. De bediende ontvangt het 
normale loon voor de periode tussen de dag van de kennisgeving van de opzegging en de 
laatste dag van diezelfde lopende maand.

Artikel 39, §1, van die wet bepaalt wat volgt : "is de overeenkomst voor onbepaalde tijd 
gesloten, dan is de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder 
inachtneming van de opzeggingstermijn vastgesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, 
gehouden de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat 
overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende ge-
deelte van die termijn".

De beëindiging van de overeenkomst met betaling van een compensatoire opzeggings-
vergoeding, is dus slechts een sanctie wegens niet-naleving van de wettelijke opzeggings-
termijn maar geen aparte wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De werkgever schendt bijgevolg artikel 37 van de wet van 3 juli 1978, indien hij de be-
diende, bovenop de compensatoire opzeggingsvergoeding, noch een loon noch een scha-
devergoeding gelijk aan dat loon betaalt, welke overeenkomt met de periode tussen de 
kennisgeving van het ontslag en de eerste dag van de volgende maand.

Het arrest, dat enerzijds beslist dat de eiseres geen recht heeft op loon voor de periode 
van 23 tot 31 maart 1999, omdat de compensatoire opzeggingsvergoeding forfaitair is en 
de werknemer die in de loop van een maand zonder opzegging ontslagen wordt, geen 
recht heeft op loon voor de periode van de lopende maand volgend op de beëindiging, en 
anderzijds niet onderzoekt of de eiseres recht heeft op een schadevergoeding gelijk aan 
dat loon, schendt de artikelen 32, 35, 37, §1, 39, §1, en 82, §1, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Het arrest, dat weigert te bepalen " of het ontslag, met betaling van een opzeggingsver-
goeding, al dan niet een regelmatige wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
is", hoewel de eiseres betoogde dat het bestaan van twee regelmatige wijzen van beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg had dat zij recht had op loon voor de periode 
van  23 tot  31 maart  1999,  weigert  te  antwoorden  op de  conclusie  van de  eiseres  en 
schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

Tweede middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 39, §1, en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeen-

komsten, laatstgenoemd artikel zoals het van kracht was op de datum van de kennisgeving 
van het ontslag en vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000.

Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de eiseres geen recht heeft op een aanvullende opzeggingsvergoe-

ding.
Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven wor-

den beschouwd, en inzonderheid, en in substantie, op grond van de volgende overweging :
"Op 22 maart 1999, tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, bedroeg 

het brutojaarloon van (de eiseres( minder dan 947.000 frank; in dat geval bedraagt de op-
zeggingstermijn die de werkgever in acht moet nemen voor bedienden die minder dan vijf 
jaar in dienst zijn, volgens artikel 82, §2, van 3 juli 1978, ten minste drie maanden. Die 
termijn wordt vermeerderd met drie maanden bij de aanvang van elke nieuwe periode van 
vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever;

Artikel 82, §3, is van toepassing wanneer het jaarloon die drempel overschrijdt. In dat 
geval wordt de opzeggingstermijn vastgesteld hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroeg-
ste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter;

Wat de opzeggingstermijnen betreft, is artikel 82, §3, een voor beide partijen dwingen-
de bepaling (Cass., 24 september 1990, AC, nr. 36; Cass., 14 januari 1991, AC, nr. 247);

Dit geldt ook voor artikel 82, §2. Het verschil in de duur van de opzeggingstermijnen 
wordt immers verantwoord door het bedrag van het loon, omdat het loon in verhouding 
staat tot de termijn waarover de bediende moet beschikken om gelijkwaardig werk terug 
te vinden (A.A., nr. 56/93, 8 juli 1993). Het loon houdt daarentegen geen verband met de 
vraag of de wet nu al dan niet bindend is voor een dan wel voor beide partijen. De hogere 
en lagere bedienden verkeren dus, wat dat betreft, in dezelfde situatie;

Artikel 6 van de wet van 3 juli 1978, volgens hetwelk alle met de bepalingen van de 
wet strijdige bedingen nietig zijn voor zover zij ertoe strekken de rechten van de werkne-
mer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren, is een bepaling van algemene aard. 
Dit belet niet dat sommige bepalingen van de wet van 3 juli 1978 ook in het voordeel van 
de werkgever dwingend zijn;

De gewettigde verwachting die bij een partij bij de arbeidsovereenkomst gewekt wordt, 
biedt geen ruimte om af te wijken van de dwingende bepalingen die de andere partij be-
schermen. Het arbeidsreglement mag niet afwijken van de dwingende bepalingen van de 
wet (artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsover-
eenkomsten en de paritaire comités);

Zelfs als de bepaling van het arbeidsreglement, volgens welke de bediende die voor on-
bepaalde tijd maar sinds minder dan vijf jaar in dienst is, over een opzeggingstermijn van 
dertig maanden beschikt, rechtsgeldig is aangenomen, dan nog mag die bepaling niet wor-
den toegepast;

(De eiseres) had recht op een opzeggingsvergoeding van drie maanden loon, overeen-
komstig artikel 82, §2, van de wet van 3 juli 1978. Zij heeft die vergoeding ontvangen en 
heeft geen recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding".

Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat "de opzeggingstermijn die de werkgever volgens artikel 82, §2, 

van de wet van 3 juli 1978, in acht moet nemen voor bedienden die ten minste vijf jaar in 
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dienst zijn, ten minste drie maanden bedraagt". Het arrest beslist vervolgens dat artikel 82, 
§2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten een dwingende be-
paling is voor beide partijen en dat een arbeidsreglement niet van de dwingende bepalin-
gen van de wet mag afwijken. Het arrest besluit dat "de bepaling van het arbeidsregle-
ment, die de opzeggingstermijn voor een bediende die sinds minder dan vijf jaar voor on-
bepaalde tijd in dienst is, op dertig maanden vaststelt (...), niet kan worden toegepast".

Het arrest, dat enerzijds beslist dat artikel 82, §2, van de wet van 3 juli 1978 betreffen-
de de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de opzeggingstermijn die de werkgever in acht 
moet nemen, ten minste drie maanden bedraagt, wat niet uitsluit dat bedienden die minder 
dan vijf jaar in dienst zijn, over een langere termijn kunnen beschikken, en dat anderzijds 
beslist dat de bepaling van een arbeidsreglement die voorziet in een opzeggingstermijn 
van dertig maanden voor die bedienden, niet kan worden toegepast omdat het afwijkt van 
datzelfde artikel, bevat een tegenstrijdigheid in zijn redengeving en schendt bijgevolg arti-
kel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Artikel 39, §1, luidt als volgt: "is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan is 

de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming 
van de opzeggingstermijn vastgesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, gehouden de 
andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt 
hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die 
termijn".

Artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals het 
van toepassing was op de datum van de kennisgeving van het ontslag en vóór de wijziging 
ervan bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, luidde als volgt:

"§1. De bij artikel 37 bepaalde opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van 
de maand volgend op die waarin kennis van de opzegging is gegeven.

§2. Wanneer het jaarlijks loon niet hoger is dan 650.000 frank, bedraagt de opzeggings-
termijn welke door de werkgever moet worden in acht genomen, ten minste drie maanden 
voor de bedienden die minder dan vijf jaar in dienst zijn.

Deze termijn wordt vermeerderd met drie maanden bij de aanvang van elke nieuwe pe-
riode van vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever.

Indien de opzegging wordt gegeven door de bediende, worden de in het eerste en twee-
de lid bedoelde termijnen van opzegging tot de helft  teruggebracht zonder dat ze drie 
maanden te boven mogen gaan.

§3. Wanneer het jaarlijks loon 650.000 frank overschrijdt, worden de door de werkge-
ver en de bediende in acht te nemen opzeggingstermijnen vastgesteld hetzij bij overeen-
komst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij 
door de rechter. Indien de opzegging wordt gegeven door de werkgever, mag de opzeg-
gingstermijn niet korter zijn dan de in paragraaf 2, eerste en tweede lid, vastgestelde ter-
mijnen.

Indien de opzegging wordt gegeven door de bediende, mag de opzeggingstermijn niet 
langer zijn dan vier en een halve maand indien het jaarlijks loon hoger is dan 650.000 
frank zonder 1.300.000 frank te overschrijden, noch langer dan zes maanden indien het 
jaarlijks loon 1.300.000 frank overschrijdt". 

Artikel 82, §2, van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat de opzeggingstermijn die de 
werkgever moet naleven voor bedienden die minder dan vijf jaar in dienst zijn, ten minste 
drie maanden bedraagt. De bewoordingen "ten minste" wijzen op een termijn van ten min-
ste drie maanden. Een termijn van dertig maanden voor bedienden kan dus vastgesteld 
worden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen, hetzij meteen bij het sluiten 
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van de arbeidsovereenkomst, hetzij  door invoeging in een arbeidsreglement, aangezien 
een dergelijke termijn hoger is dan het wettelijk minimum.

Het arrest, dat vermeldt dat de bijlage bij het arbeidsreglement, dat de bediende een op-
zeggingstermijn van dertig maanden toekent, van artikel 82, §2, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten afwijkt en dus niet kan worden toegepast, 
schendt de artikelen 39, §1, en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten, laatstgenoemd artikel zoals het van kracht was op de datum van de kennisge-
ving van het ontslag en vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Uit artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten blijkt dat de vergoeding die verschuldigd is door de partij die de over-
eenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de op-
zeggingstermijn, vastgesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, van dezelfde 
wet, forfaitair van aard is.

Het arrest, dat uit dat forfaitair karakter afleidt dat de eiseres geen recht had op 
het loon voor de periode van 23 tot  31 maart  1999, volgend op het  ontslag, 
schendt geen van de in het middel vermelde bepalingen.

Aangezien het arbeidshof beslist had dat de eiseres geen recht heeft op het 
loon voor de periode van 23 tot 31 maart 1999, op grond dat de vergoeding die 
verschuldigd is aan een bediende die zonder opzeggingstermijn wordt ontslagen, 
forfaitair van aard is, hoefde het niet meer te antwoorden op de conclusie waarin 
de eiseres zich beroept op het onregelmatig karakter van die wijze van beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst, daar die conclusie, wegens de voormelde be-
slissing, niet meer ter zake dienend was.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Tweede onderdeel
Artikel 82, §2, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978, zoals het van toepassing 

was  op  de  feiten,  bepaalt  dat,  wanneer  het  jaarlijks  loon  niet  hoger  is  dan 
947.000 frank, de opzeggingstermijn die door de werkgever in acht moet worden 
genomen, ten minste drie maanden bedraagt voor de bedienden die minder dan 
vijf jaar in dienst zijn. 

Het arrest stelt vast dat het arbeidsreglement waarop de eiseres zich beroept, 
de opzeggingstermijn voor een bediende wiens loon niet hoger is dan 911.000 
frank per jaar en die sinds minder dan vijf jaar voor onbepaalde tijd in dienst is, 
vaststelt op dertig maanden.

Het arrest beslist dat artikel 82, §2, een voor beide partijen dwingende bepa-
ling is en beslist vervolgens dat de eiseres recht heeft op een opzeggingsvergoe-
ding van drie maanden loon, overeenkomstig dat artikel, op grond dat "het ar-
beids-reglement niet mag afwijken van de dwingende bepalingen van de wet".

Het arrest, dat beslist dat het arbeidsreglement, dat voorziet in een opzeggings-
termijn die het wettelijk minimum overschrijdt, van voormeld artikel 82, §2, eer-
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ste lid, afwijkt, schendt bijgevolg die wetsbepaling.
Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel van het middel, 

dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van de eiseres tot 

betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding, met bevestiging van het be-
roepen vonnis, niet-gegrond verklaart, en in zoverre het over de kosten uitspraak 
doet.

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 eiseres in de helft van de kosten, houdt de andere helft aan en 

laat de uitspraak aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Luik.

9 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Simon – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – 
Advocaten: mrs. Mahieu en van Eeckhoutte.

Nr. 648

3° KAMER - 9 november 2009

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ARBEIDSMARKT - BESCHIKBAARHEID - 
SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST - VERBINTENIS - NIET-NALEVING - UITKERINGEN - ONTZEGGING - 
JONGE WERKNEMER - WACHTUITKERINGEN - WERKLOZE - WERKLOOSHEIDSUITKERING - AL DAN 
NIET VERGELIJKBARE SITUATIE

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - OVEREENSTEMMING - WERKLOOSHEID - RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ARBEIDSMARKT - BESCHIKBAARHEID - SCHRIFTELIJKE 
OVEREENKOMST - VERBINTENIS - NIET-NALEVING - UITKERINGEN - ONTZEGGING - JONGE 
WERKNEMER - WACHTUITKERINGEN - WERKLOZE - WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - AL DAN NIET 
VERGELIJKBARE SITUATIE

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NIET-
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - 
OVEREENSTEMMING - WERKLOOSHEID - RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ARBEIDSMARKT 
- BESCHIKBAARHEID - SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST - VERBINTENIS - NIET-NALEVING - 
UITKERINGEN - ONTZEGGING - JONGE WERKNEMER - WACHTUITKERINGEN - WERKLOZE - 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - AL DAN NIET VERGELIJKBARE SITUATIE

1º,  2°  en  3°  Hoewel  het  Werkloosheidsbesluit  in  verschillende  voorwaarden  voorziet  
waaronder voltijdse werknemers op werkloosheidsuitkeringen en jonge werknemers op 
wachtuitkeringen recht hebben, wordt elke vergelijking tussen die twee categorieën van  
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werknemers niet uitgesloten door het onderscheid dat in die bepalingen wordt gemaakt,  
wanneer  het  de  bedoeling  is  om  de  gevolgen  van  de  niet-naleving  van  de  in  een 
activeringscontract  aangegane  verbintenissen  te  onderzoeken1.  (Artt.  30,  36  en 
59quinquies, §6, eerste en tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1991; Artt. 10 en 11, Gw. 
1994)

(RVA T. O.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0120.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 juni 2008 gewezen door het 

arbeidshof te Luik.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-Francois Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 30, 36 en 59quinquies, §6, van het koninklijk besluit van 25 november 

1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat het hoger beroep van de verweerster gegrond verklaart, zegt voor recht 

dat, voor het antwoord op de vraag of artikel 59quinquies, §6, eerste lid, van het konink-
lijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering conform de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet is, moet worden nagegaan of de rechthebbenden op 
wachtuitkeringen en de rechthebbenden op werkloosheidsuitkeringen zich in vergelijkbare 
situaties bevinden, op grond van de volgende overwegingen:

"De eerste rechters hebben te dezen geoordeeld dat de werklozen die recht hebben op 
werkloosheidsuitkeringen en de werklozen die recht hebben op wachtuitkeringen, 'zich in 
een verschillende en niet vergelijkbare situatie bevinden'. Wat dat betreft hebben zij erop 
gewezen dat de enen gerechtigd zijn op uitkeringen op grond van hun arbeidsprestaties, 
waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, terwijl de anderen dat zijn op grond 
van hun opleiding, of nog dat het bedrag van hun respectieve uitkeringen verschilt. Zij 
hebben bijgevolg beslist dat de onderzochte reglementsbepaling, 'in zoverre ze voorziet in 
verschillende uitsluitingsmaatregelen voor die twee categorieën van werklozen, niet be-
schouwd kan worden als een discriminerende maatregel die in strijd is met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet'.

Die redenering kan niet worden gevolgd.
Jonge werklozen die wachtuitkeringen genieten, zijn weliswaar onderworpen aan enke-

le specifieke regels, maar vallen desalniettemin grotendeels onder de toepassing van de al-
gemene regeling van de werkloosheidsverzekering. Net als de rechthebbenden op gewone 
uitkeringen, ontvangen zij een vervangingsinkomen omdat zij geen werk of loon hebben 
om redenen onafhankelijk van hun wil.

Te dezen is het in de eerste plaats de bedoeling om te oordelen over het al dan niet dis-

1 Zie andersl. concl. O.M. in Pas., 2009, nr.648.
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criminatoir karakter van regels die vervat zijn in dezelfde paragraaf van een zelfde artikel 
van het reglement,  en betrekking hebben op hetzelfde  geval,  met  name dit  waarin de 
werklozen van de twee voormelde categorieën de verbintenissen niet naleven die zij zijn 
aangegaan bij het ondertekenen van het voor beide categorieën geldende activeringscon-
tract.

Voor het antwoord op de vraag of zij ongelijk zijn behandeld wanneer zij hun gemeen-
schappelijke verbintenissen niet zijn nagekomen, moet bijgevolg worden aangenomen dat 
ze zich allen in vergelijkbare situaties bevinden".

Grieven
De werkloosheidsvergoeding is gegrond op een verzekeringsregeling: om de verzeke-

ring tegen werkloosheid te kunnen genieten, moet de werknemer financieel voldoende tot 
de sector hebben bijgedragen doordat hij op het ontvangen loon socialezekerheidsbijdra-
gen heeft betaald.

Een werknemer kan bijgevolg in beginsel alleen toegelaten worden tot het recht op uit-
keringen wanneer hij  eerst  loonarbeid heeft  verricht,  d.w.z. wanneer hij  een wachttijd 
heeft doorlopen die een aantal arbeidsdagen omvat, zoals bedoeld in artikel 30 van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Van dat verzekeringsbeginsel is afgeweken om ook studenten die in België studies heb-
ben gedaan die normaal gezien toegang geven tot de arbeidsmarkt, tot dat recht op uitke-
ringen toe te laten. In dit uitzonderingsgeval kunnen die studenten wachtuitkeringen ge-
nieten zonder dat zij eerst in een sector van de sociale zekerheid bijdragen hebben betaald, 
mits zij voldoen aan de voorwaarden om tot dat recht toegelaten te worden, zoals bepaald 
in artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, met name dat zij: 1° niet 
meer onderworpen zijn aan de leerplicht, 2° de in het koninklijk besluit vermelde studie, 
leertijd of opleiding hebben voleindigd, 3° alle activiteiten hebben stopgezet die opgelegd 
zijn door het studie-, leertijd- of opleidingsprogramma, 4° een wachttijd doorlopen, 5° 
minder dan 30 jaar zijn op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag, en 6° niet ten minste 
driemaal werkloos geworden zijn wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil in de 
zin van artikel 51, §1, tweede lid, 3° en 4°.

Terwijl de vergoeding van de werklozen gegrond is op het verzekeringsbeginsel, is de 
reglementering inzake toelaatbaarheid tot de wachtuitkeringen gegrond op het solidari-
teitsbeginsel.

Artikel 59quinquies, §6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering legt in het eerste en tweede lid verschillende sancties op aan 
de werkloze, enerzijds, en aan de in artikel 36 bedoelde jonge werknemer, anderzijds, 
wanneer zij de verbintenis die zij zijn aangegaan in het kader van de met de eiser gesloten 
overeenkomst, waarin zij zich ertoe verbinden om concrete acties te ondernemen om werk 
te vinden, niet hebben nageleefd.

Het feit alleen dat die twee categorieën van personen een vervangingsinkomen ontvan-
gen omdat zij werk noch loon hebben om redenen onafhankelijk van hun wil, volstaat niet 
om te beslissen dat zij zich in vergelijkbare situaties bevinden, aangezien die personen 
verschillende  uitkeringen  genieten  (werkloosheidsuitkeringen  t.o.v.  wachtuitkeringen), 
aan verschillende voorwaarden moeten voldoen om tot het recht op uitkeringen toegelaten 
te worden, zoals deze respectievelijk zijn bepaald in artikel 30 ("voltijdse werknemer") en 
artikel 36 ("jonge werknemer") en de enen bijdragen hebben betaald als verzekering tegen 
het werkloosheidsrisico, terwijl de anderen uitkeringen genieten op grond van het solidari-
teitsbeginsel, zonder daarvoor eerst bijdragen voor te hebben betaald.

Het arrest, dat beslist dat de jonge werknemers die wachtuitkeringen genieten, zoals be-
doeld in artikel 59quinquies, §6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, zich in 
een situatie bevinden die "vergelijkbaar" is met die waarin de werklozen zich bevinden 
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die werkloosheidsuitkeringen genieten, terwijl hun situatie om de hierboven vermelde re-
denen geenszins vergelijkbaar is, 

- miskent de draagwijdte van de artikelen 30 en 36 van het koninklijk besluit van 25 no-
vember 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, die een onderscheid maken tus-
sen twee categorieën van personen en tussen de verschillende uitkeringen waarop deze 
personen aanspraak kunnen maken, en van artikel 59quinquies, §6, van datzelfde konink-
lijk besluit, dat aan de twee categorieën van personen verschillende sancties oplegt wan-
neer zij hun verbintenissen om actief werk te zoeken, niet naleven;

- schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het arrest aldus definitief 
beslist dat voldaan is aan een van de voorwaarden om tot het bestaan van een discrimina-
tie in de zin van die grondwettelijke bepalingen te kunnen besluiten, met name de verge-
lijkbare situatie van de twee categorieën van personen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 59quinquies, §6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 

november  1991  houdende  de  werkloosheidsreglementering,  wordt  de  jonge 
werknemer die werd toegelaten tot het recht op wachtuitkeringen, hiervan uitge-
sloten gedurende een periode van 4 maanden, gerekend van datum tot datum, 
wanneer hij de in de schriftelijke overeenkomst aangegane verbintenis, volgens 
welke hij zich ertoe verbond de concrete acties uit te voeren die van hem werden 
verwacht in de loop van de volgende maanden, niet heeft nageleefd.

Artikel 59quinquies, §6, tweede lid, 1°, van datzelfde koninklijk besluit be-
paalt dat, in dezelfde hypothese, de werkloze die werkloosheidsuitkeringen ge-
niet gedurende een periode van 4 maanden, gerekend van datum tot datum, de tot 
het bedrag van het leefloon verminderde uitkering ontvangt, indien hij de hoeda-
nigheid heeft van werknemer met gezinslast of van alleenwonende werknemer.

Hoewel de artikelen 30 en 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
verschillende voorwaarden opleggen waaronder de voltijdse werknemers toege-
laten  kunnen  worden  tot  het  recht  op  werkloosheidsuitkeringen  en  de  jonge 
werknemers tot het recht op wachtuitkeringen, volstaat het verschil dat in deze 
bepalingen impliciet besloten ligt, niet om elke vergelijking uit te sluiten tussen 
die twee categorieën van werknemers, wanneer onderzocht wordt wat de gevol-
gen zijn van de niet-naleving van de in een activeringscontract aangegane ver-
bintenissen.

Het arrest, dat beslist dat "het te dezen de bedoeling is om te oordelen over het 
al dan niet discriminatoir karakter van regels die vervat zijn in dezelfde paragraaf 
van een zelfde artikel van het reglement, en betrekking hebben op hetzelfde ge-
val, met name dit waarin de werklozen van de twee voormelde categorieën de 
verbintenissen niet naleven die zij zijn aangegaan bij het ondertekenen van het 
voor beide categorieën geldende activeringscontract",  verantwoordt  naar  recht 
zijn beslissing dat de twee categorieën van werknemers, "voor het antwoord op 
de vraag of zij ongelijk zijn behandeld wanneer zij hun gemeenschappelijke ver-
bintenissen niet zijn nagekomen, zich in vergelijkbare situaties bevinden".

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

9 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Simon – Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: 
mr. Foriers.

Nr. 649

3° KAMER - 9 november 2009

PENSIOEN — WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN - RECHT - BEROEPSLOOPBAAN - 
TEWERKSTELLING - BEWIJS - PERIODE NA 31 DECEMBER 1945 - PENSIOENBIJDRAGE - 
BIJDRAGEN IN EEN ANDERE SECTOR

Voor de periode na 31 dec. 1945 levert de overlegging van een document ten bewijze van 
de inhouding van bijdragen in een andere sector, te dezen die van de verplichte ziekte-  
en invaliditeitsverzekering, niet het vereiste en afdoende bewijs van de inhouding van 
pensioenbijdragen om een tewerkstelling aan te tonen die het recht op het rustpensioen  
voor werknemers opent1. (Art. 32, §1, b, K.B. 21 dec. 1967)

(R.V. P. T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0128.F)

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

het arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is 

als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
- wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning ten einde 

de economische heropleving, de bespoediging van de regionale reconversie en de stabili-
satie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, inzonderheid de artikelen 1, 9°, 3, twee-
de lid, en 4;

- de artikelen 7, inzonderheid eerste lid, en 15, inzonderheid 3°, van het koninklijk be-
sluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werk-
nemers, zoals artikel 7 van kracht was vóór de wijziging bij de wet van 23 december 2005 
betreffende het generatiepact en zoals artikel 15 van kracht was na de wijziging ervan bij 
het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot het in overeenstemming brengen van de sociale 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.649.
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zekerheid met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van be-
grippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met 
toepassing van artikel 39 van de wet 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zeker-
heid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

- artikel 32, inzonderheid §1, b), van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, zoals het van kracht was na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 
10 juin 2001 tot het in overeenstemming brengen van sommige koninklijke besluiten inza-
ke sociale zekerheid met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definië-
ring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale ze-
kerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond en zegt voor recht dat het 

bewijs van een tewerkstelling, waardoor het recht op een rustpensioen wordt geopend, is 
geleverd door een document, dat aantoont dat de pensioenstortingen werden ingehouden 
voor de periode van 1 januari 1993 tot 12 februari 1993, en dat de bestreden administratie-
ve beslissing gewijzigd moet worden teneinde, voor 1993, rekening te houden met 65 ge-
werkte dagen, vermeerderd met 35, d.i. een totaal van 100 dagen, en 212 daarmee gelijk-
gestelde dagen, wat gelijkstaat met een totaal van 312 aanmerking te nemen dagen, op de 
volgende gronden:

"4.1. Artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 bepaalt dat, 'onder 
voorbehoud van het bepaalde in artikel 9, het rustpensioen berekend wordt zowel in func-
tie van de loopbaan van de werknemer als van de brutolonen die hij in de loop daarvan 
verdiend heeft en die op zijn individuele rekening moeten worden gebracht'.

Luidens artikel 15, 3°, van datzelfde besluit, bepaalt de Koning 'op welke manier het 
bewijs wordt geleverd van een op rustpensioen rechtgevende arbeid en de modaliteiten 
volgens welke niet bewezen perioden met perioden van tewerkstelling gelijkgesteld wor-
den'.

Artikel 32, §1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 bepaalt ten slotte dat 
'het bewijs van een tewerkstelling waardoor het recht op het rustpensioen wordt geopend, 
wordt geleverd : (...) b) voor de periode na 31 december 1945, door elk bescheid dat be-
wijst dat de pensioenstortingen werden afgehouden of dat de werknemer de bij de artike-
len 34, 35 of 36 voorziene gelijkstellingen kan genieten'.

4.2. Het is aangetoond dat (de eiser), voor het jaar 1993, 65 gewerkte dagen en 212 
hiermee gelijkgestelde dagen in aanmerking neemt, d.i. 277 arbeidsdagen op de 312 da-
gen die in aanmerking kunnen worden genomen, wat een manco van 35 dagen oplevert, 
wat overeenkomt met  een tewerkstellingsperiode die,  in  concreto,  loopt  van 1 januari 
1993 tot 12 februari 1993.

4.3. Tevens staat vast dat (de verweerder) (net als (de eiser), overigens, in rubriek nr. 8 
van zijn administratief dossier) een uittreksel heeft neergelegd uit de verzekerbaarheidsfi-
che die is opgemaakt door de "mutualité socialiste du Hainaut", verzekeringsinstelling nr. 
314, dat bewijst dat hij, in de loop van het eerste kwartaal van 1993, 35 dagen gewerkt 
heeft in het stelsel van de vijfdaagse werkweek.

4.4. Niet alleen bevestigt die verzekerbaarheidsfiche dat er in de loop van het eerste 
kwartaal van 1995 35 arbeidsdagen zijn toegekend in het stelsel van de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering, maar tevens impliceert dit dat de werkgever wel degelijk de socialeze-
kerheidsbijdagen in hun geheel heeft ingehouden en ze heeft doorgestort aan (de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid), die deze vervolgens heeft verdeeld onder de verschillende 
betrokken sectoren, waaronder te dezen ook die van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
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4.5. Het hoger beroep is bijgevolg gegrond".
Grieven
Artikel 1, 9°, van de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan 

de Koning teneinde de economische heropleving, de bespoediging van de regionale recon-
versie en de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, bepaalt dat de Koning, 
door in Ministerraad overlegde besluiten, alle nuttige maatregelen kan treffen teneinde de 
verschillende wetgevingen op de pensioenen der loontrekkende en weddetrekkende arbei-
ders te herzien en te harmoniseren.

Op grond hiervan werd het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende 
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers aangenomen.

Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 bepaalt dat 
het rustpensioen, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 9, berekend wordt zowel 
in functie van de loopbaan van de werknemer als van de brutolonen die hij in de loop 
daarvan verdiend heeft en die op zijn individuele rekening moeten worden gebracht en 
van de hem toegekende fictieve of forfaitaire lonen; er wordt geen rekening gehouden met 
het gedeelte van de brutolonen dat het maximumbedrag bepaald voor de inhouding der 
pensioenbijdragen overtreft; om perioden van tewerkstelling als werknemer na 31 decem-
ber 1944, waarvoor het in artikel 15, 3°, bedoelde bewijs niet kan worden geleverd, in 
aanmerking te kunnen nemen voor de vaststelling van het pensioenbedrag, kan de Koning 
de te betalen bijdragen bepalen, alsook door wie, aan welke instelling en onder welke 
voorwaarden deze moeten worden betaald.

Luidens artikel 15, 3°, van datzelfde koninklijk besluit, bepaalt de koning op welke ma-
nier het bewijs wordt geleverd van een op rustpensioen rechtgevende arbeid en de modali-
teiten volgens welke niet bewezen perioden met perioden van tewerkstelling gelijkgesteld 
worden.

Artikel 32, §1, b), van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van 
het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 
bepaalt  dat  het  bewijs  van een tewerkstelling waardoor  het  recht  op het  rustpensioen 
wordt geopend, voor de periode na 31 december 1945 geleverd wordt door elk bescheid 
dat bewijst dat de pensioenstortingen werden ingehouden of dat de werknemer de bij de 
artikelen 34, 35 of 36 voorziene gelijkstellingen kan genieten.

Uit laatstgenoemde bepaling volgt dat het bewijs van een tewerkstelling waardoor het 
recht op het rustpensioen wordt geopend, niet geleverd kan worden door overlegging van 
een bijdragebon, die bewijst dat bijdragen werden ingehouden in een ander stelsel dan dat 
van de rustpensioenen, meer bepaald in het ziekte- en invaliditeitsverzekeringsstelsel.

Het arrest, dat beslist dat het bewijs van een tewerkstelling waardoor het recht op een 
rustpensioen geopend wordt, voor de periode van 1 januari tot 12 februari 1993 geleverd 
wordt door een uittreksel uit een verzekerbaarheidsfiche, die is opgemaakt door de "mutu-
alité socialiste du Hainaut", en die bevestigt dat er in de loop van het eerste kwartaal van 
1993 35 arbeidsdagen zijn erkend in het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
op grond dat dit ook impliceert dat de werkgever wel degelijk socialezekerheidsbijdragen 
heeft ingehouden om deze, in hun geheel, door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid, die deze bijdragen vervolgens heeft verdeeld onder de verschillende betrokken 
sectoren, waaronder, te dezen, ook die van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht en schendt artikel 32, §1, b), van het koninklijk be-
sluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, de artikelen 7, eerste lid, en 15, 3°, van 
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspen-
sioen voor werknemers en van de artikelen 1, 9°, 3, tweede lid, en 4 van de wet van 31 
maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning ten einde de economi-
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sche heropleving, de bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie van het 
begrotingsevenwicht te verzekeren.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 32, §1, b), van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot 

vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspen-
sioen voor werknemers, wordt het bewijs van een tewerkstelling waardoor het 
recht op het rustpensioen wordt geopend, voor de periode na 31 december 1945 
geleverd door elk bescheid dat bewijst dat de pensioenbijdragen werden inge-
houden of dat de werknemer de bij de artikelen 34, 35 of 36 voorziene gelijkstel-
lingen kan genieten.

De overlegging van een stuk dat bewijst dat socialezekerheidsbijdragen wer-
den ingehouden in een andere sector, te dezen die van de verplichte ziekte- en in-
validiteitsverzekering, levert niet het noodzakelijk en afdoend bewijs van de in-
houding van pensioenbijdragen en bewijst aldus niet het bestaan van een tewerk-
stelling die het recht op het rustpensioen opent.

Het arrest, dat beslist dat het bewijs van een tewerkstelling waardoor het recht 
op het rustpensioen wordt geopend, geleverd wordt door een uittreksel uit een 
verzekerbaarheidsfiche die is opgemaakt door een verzekeringsinstelling uit de 
ziekte- en invaliditeitsverzekeringssector, op grond dat dit ook impliceert dat de 
werkgever de socialezekerheidsbijdragen in hun geheel heeft ingehouden en ze 
heeft doorgestort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die deze vervolgens 
heeft verdeeld onder de verschillende socialezekerheidssectoren, schendt artikel 
32, §1, b), van het voormelde koninklijk besluit van 21 december 1967.

Het middel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel, dat niet kan leiden 

tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het hoger beroep gegrond ver-

klaart en over de kosten uitspraak doet.
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.

9 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: 
mr. Mahieu.
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Nr. 650

2° KAMER - 10 november 2009

VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - BORGSOM - VEROORDEELDE DIE ZONDER WETTIGE REDEN VAN 
VERSCHONING NIET VERSCHENEN IS TER TENUITVOERLEGGING VAN HET VONNIS - TOEWIJZING VAN 
DE BORGSOM AAN DE STAAT - VOORWAARDE

Voor de toepassing van artikel 35, §4, vijfde lid, Voorlopige Hechteniswet, dat bepaalt dat  
de borgsom toegewezen wordt aan de Staat zodra gebleken is dat de verdachte of de  
veroordeelde  zonder  wettige  reden  van  verschoning  niet  verschenen  is  bij  enige  
proceshandeling  of  ter  tenuitvoerlegging  van  het  vonnis,  is  het  noodzakelijk  maar  
voldoende dat, in toepassing van artikel 35, §4, laatste lid, van deze wet, op vordering  
van  het  openbaar  ministerie  de  niet-verschijning  van  de  veroordeelde  ter  
tenuitvoerlegging van het vonnis wordt vastgesteld door de rechtbank die de veroordeling  
heeft uitgesproken; het feit dat de vordering van het openbaar ministerie werd ingesteld 
na  een  eerdere  dagvaarding  tot  teruggave  van  de  borgsom  door  derden  die  deze 
borgsom betaalden, doet hieraan geen afbreuk. 

(B.)

ARREST

(AR P.09.0655.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 18 maart 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 35, §4, laatste lid, Voorlopige 

Hechteniswet: het vervallenverklaren van de borgsom kan slechts gebeuren wan-
neer het openbaar ministerie het initiatief hiertoe neemt; te dezen heeft niet het 
openbaar ministerie hiertoe het initiatief genomen maar wel de partijen V. en V. 
die het openbaar ministerie hebben gedagvaard in teruggave van de borgsom.

2. Artikel 35, §4, vijfde lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de borgsom 
toegewezen wordt aan de Staat zodra gebleken is dat de verdachte of de veroor-
deelde zonder wettige reden van verschoning niet verschenen is bij enige proce-
shandeling of ter tenuitvoerlegging van het vonnis.

Het laatste lid van datzelfde artikel bepaalt dat de niet-verschijning van de ver-
oordeelde ter tenuitvoerlegging van het vonnis, op vordering van het openbaar 
ministerie, vastgesteld wordt door de rechtbank die de veroordeling heeft uitge-
sproken. Het vonnis verklaart tevens dat de borgsom aan de Staat vervalt.

3. Voor de toepassing van voormelde wetsbepaling is het noodzakelijk maar 
voldoende dat op vordering van het openbaar ministerie de niet-verschijning van 
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de veroordeelde ter tenuitvoerlegging van het vonnis wordt vastgesteld door de 
rechtbank die de veroordeling heeft uitgesproken.

Het feit dat de vordering van het openbaar ministerie werd ingesteld na een 
eerdere dagvaarding tot teruggave van de betaalde borgsom, doet hieraan geen 
afbreuk.

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

10 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren.

Nr. 651

2° KAMER - 10 november 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D - RECHT OM GETUIGEN TE ONDERVRAGEN OF 
TE DOEN ONDERVRAGEN - DRAAGWIJDTE

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D - RECHT OM GETUIGEN TE ONDERVRAGEN OF 
TE DOEN ONDERVRAGEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D - RECHT OM GETUIGEN TE ONDERVRAGEN OF 
TE DOEN ONDERVRAGEN - VERZOEK OM GETUIGEN TE VERHOREN - VERPLICHTING VAN DE 
VERZOEKER

1º, 2° en 3° Het recht getuigen à décharge te laten oproepen houdt niet in dat de rechter  
zelf  een onderzoek moet doen teneinde de identiteit  van die getuigen te achterhalen,  
maar het staat de beklaagde die om dit verhoor verzoekt, aan de rechter alle nuttige  
gegevens te verlenen opdat de oproeping van de getuige mogelijk zou zijn; bij gebrek  
aan dergelijke nauwkeurige gegevens, levert  de weigering in te gaan op een verzoek 
getuigen te horen of te laten horen geen schending op van artikel 6.3.d, E.V.R.M. 

(W. e.a.)

ARREST

(AR P.09.1321.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 29 juni 2009.
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In memories die aan dit arrest zijn gehecht, voeren de eisers I drie middelen en 
de eiser II een middel aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde onderdeel
13. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.3.d EVRM: het arrest wijst 

ten onrechte het verzoek getuigen op te roepen af op grond dat er geen aandui-
ding is van deze getuigen noch van hetgeen waarover zij moeten worden ge-
hoord; in conclusie hadden de eisers nochtans gevraagd alle voormalige werkne-
mers van H. A. bvba te horen over de feiten aangehaald in die conclusie.

14. Het recht getuigen à décharge te laten oproepen houdt niet in dat de rechter 
zelf een onderzoek moet doen teneinde de identiteit van die getuigen te achterha-
len. Het staat de beklaagde die om dit verhoor verzoekt, aan de rechter alle nutti-
ge gegevens te verlenen opdat de oproeping van de getuige mogelijk zou zijn. 
Bij gebrek aan dergelijke nauwkeurige gegevens, levert de weigering in te gaan 
op een verzoek getuigen te horen of te laten horen geen schending op van artikel 
6.3.d EVRM.

15. In conclusie hebben de eisers gevraagd alle voormalige werknemers van H. 
A. bvba te horen met de enkele vermelding "(zie sociaal passief)". Dergelijke 
vage verwijzing liet de appelrechters niet toe de juiste identiteit van de werkne-
mers van de vennootschap te kennen teneinde ze nuttig ter rechtszitting te laten 
oproepen. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

10 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. De Wachter, Antwerpen.

Nr. 652

2° KAMER - 10 november 2009

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BELGIË ALS VERZOEKENDE STAAT - 
VEROORDEELDE DIE IN BELGIË HET VOORWERP UITMAAKT VAN EEN BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 



Nr. 652 - 10.11.09 HOF VAN CASSATIE 2601 

AANHOUDING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL GESTEUND OP HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING - AANHOUDING IN HET BUITENLAND OP GROND VAN HET EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - AUTONOME TITEL - GEVOLG

2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BELGIË ALS VERZOEKENDE STAAT - 
VEROORDEELDE DIE IN BELGIË HET VOORWERP UITMAAKT VAN EEN BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL GESTEUND OP HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING - AANHOUDING IN HET BUITENLAND OP GROND VAN HET EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - HANDHAVING OF OPHEFFING VAN DE VRIJHEIDSBEROVING - ARTIKEL 12, 
KADERBESLUIT EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDHEID VAN DE UITVOERENDE 
RECHTERLIJKE MACHT - GEVOLG

3º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BELGIË ALS VERZOEKENDE STAAT - 
VEROORDEELDE DIE IN BELGIË HET VOORWERP UITMAAKT VAN EEN BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL GESTEUND OP HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING - AANHOUDING IN HET BUITENLAND OP GROND VAN HET EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - VERZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VOORGELEGD AAN DE 
BELGISCHE RECHTER - VERZOEKSCHRIFT GERICHT TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING - ONTVANKELIJKHEID

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - 
VOORTVLUCHTIGE VEROORDEELDE - AFLEVERING VAN EEN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL DOOR 
DE BELGISCHE GERECHTELIJKE AUTORITEITEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL GESTEUND OP HET 
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - AANHOUDING IN HET BUITENLAND OP GROND VAN HET 
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - AUTONOME TITEL - GEVOLG

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - 
VOORTVLUCHTIGE VEROORDEELDE - AFLEVERING VAN EEN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL DOOR 
DE BELGISCHE GERECHTELIJKE AUTORITEITEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL GESTEUND OP HET 
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - AANHOUDING IN HET BUITENLAND OP GROND VAN HET 
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - HANDHAVING OF OPHEFFING VAN DE VRIJHEIDSBEROVING - 
ARTIKEL 12, KADERBESLUIT EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDHEID VAN DE 
UITVOERENDE RECHTERLIJKE MACHT - GEVOLG

6º VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - 
VOORTVLUCHTIGE VEROORDEELDE - AFLEVERING VAN EEN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL DOOR 
DE BELGISCHE GERECHTELIJKE AUTORITEITEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL GESTEUND OP HET 
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - AANHOUDING IN HET BUITENLAND OP GROND VAN HET 
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VERZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
VOORGELEGD AAN DE BELGISCHE RECHTER - VERZOEKSCHRIFT GERICHT TEGEN HET BEVEL TOT 
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - ONTVANKELIJKHEID

1º,  2°,  3°,  4°,  5°  en 6°  Het  Europees aanhoudingsbevel  vormt  een autonome titel  van 
vrijheidsberoving en artikel 12 van het Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel bepaalt  
dat  wanneer  een  persoon  aangehouden  wordt  op  grond  van  een  Europees  
aanhoudingsbevel,  het  de  uitvoerende  rechterlijke  autoriteit  is  die  beslist  of  de  
betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het recht van de uitvoerende Lidstaat en  
dat  die  persoon  op elk  tijdstip  overeenkomstig  het  interne  recht  van  de  uitvoerende  
Lidstaat in voorlopige vrijheid kan worden gesteld; hieruit volgt dat de betrokken persoon,  
die  in  uitvoering  van  een  Europees  aanhoudingsbevel  in  de  uitvoerende  Staat  is 
aangehouden, zijn invrijheidstelling in de verzoekende Staat niet kan aanvragen en dat  
hij  dat  evenmin  kan  doen  door  in  de  verzoekende  Staat  een  andere  titel  van 
vrijheidsberoving  aan  te  vechten  dan  het  Europees  aanhoudingsbevel,  ook  al  is  dit  
ingevolge die andere titel uitgevaardigd1. 

1 Kaderbesluit  2002/584/JBZ  van  de  Raad  van  13  juni  2002  betreffende  het  Europees 
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(A.)

ARREST

(AR P.09.1548.N)

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

sel, correctionele kamer, van 27 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. De verweerder voert de niet-ontvankelijkheid aan van het cassatieberoep: 

artikel 31 Voorlopige Hechteniswet laat het openbaar ministerie niet toe cassatie-
beroep in te stellen tegen een beslissing waarbij de voorlopige invrijheidstelling 
na onmiddellijke aanhouding wordt bevolen. 

2. Het onderzoek van het cassatieberoep betreft niet alleen de toepassing van 
de Voorlopige Hechteniswet, maar ook deze van het kaderbesluit van 13 juni 
2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overleve-
ring tussen de lidstaten (hierna Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel).

3. Het openbaar ministerie kan cassatieberoep instellen tegen beslissingen die 
betrekking  hebben  op  de  toepassing  van  het  Kaderbesluit  Europees  Aanhou-
dingsbevel.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 12 Kaderbesluit Europees Aan-

houdingsbevel en artikel 27, §2, Voorlopige Hechteniswet: ten onrechte verklaart 
het arrest het verzoek van de verweerder ontvankelijk; de verweerder is immers 
door de Bulgaarse overheid aangehouden in uitvoering van een Europees aan-
houdingsbevel en niet van de beslissing tot onmiddellijke aanhouding uitgespro-
ken door het vonnis op verzet van 15 januari 2009.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de verweerder bij vonnis op verzet van de correctionele rechtbank te Brussel 

van 15 januari 2009 tot straf is veroordeeld en dit vonnis de onmiddellijke aan-
houding van de verweerder beveelt;

- tegen dat vonnis hoger beroep is ingesteld dat nog steeds voor het hof van be-
roep te Brussel aanhangig is;

- ingevolge het bevel tot onmiddellijke aanhouding, tegen de verweerder een 
Europees aanhoudingsbevel  werd uitgevaardigd op verzoek van de Belgische 
rechterlijke overheid;

aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. 
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- de verweerder in uitvoering van dat Europees aanhoudingsbevel in Bulgarije 
werd aangehouden.

3. Het Europees aanhoudingsbevel vormt een autonome titel van vrijheidsbe-
roving.

Artikel 12 Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat wanneer een 
persoon aangehouden wordt op grond van een Europees aanhoudingsbevel, het 
de uitvoerende rechterlijke autoriteit is die beslist of de betrokkene in hechtenis 
blijft overeenkomstig het recht van de uitvoerende Lidstaat en dat die persoon op 
elk tijdstip overeenkomstig het interne recht van de uitvoerende Lidstaat in voor-
lopige vrijheid kan worden gesteld. 

4. Hieruit volgt dat de betrokken persoon die in uitvoering van een Europees 
aanhoudingsbevel in de uitvoerende staat is aangehouden, zijn invrijheidstelling 
in de verzoekende staat niet kan aanvragen. Hij kan dat evenmin doen door in de 
verzoekende Staat een andere titel van vrijheidsberoving aan te vechten dan het 
Europees aanhoudingsbevel, ook al is dit ingevolge die andere titel uitgevaar-
digd.

5. Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van de verweerder is ingediend 
in uitvoering van artikel 27, §2, Voorlopige Hechteniswet en vecht het bevel tot 
onmiddellijke aanhouding uitgesproken door het vonnis op verzet van 15 januari 
2009 aan.

6. Het arrest oordeelt dat dit verzoek ontvankelijk is daar de verweerder in uit-
voering van een Europees aanhoudingsbevel, gesteund op de onmiddellijke aan-
houding bevolen door het vonnis van 15 januari 2009, in een gevangenis in Bul-
garije, daadwerkelijk aangehouden is. Hierdoor verklaart het arrest in werkelijk-
heid dat het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling evenzeer op ontvankelijke 
wijze gericht is tegen de autonome titel die het Europees aanhoudingsbevel is en 
die uitgevoerd is in Bulgarije. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.
Tweede middel
7. Het middel behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, anders samengesteld.

10 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. M. Van Nooten, Brussel.
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Nr. 653

2° KAMER - 10 november 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORING VAN TELEFOONGESPREKKEN - 
UITWISSELING VAN TELECOMMUNICATIE - REGELMATIGHEID - VOORWAARDE

2º ONDERZOEKSRECHTER - BEWIJSVOERING - OPSPORING VAN TELEFOONGESPREKKEN - 
UITWISSELING VAN TELECOMMUNICATIE - REGELMATIGHEID - VOORWAARDE

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - OPSPORING VAN 
TELEFOONGESPREKKEN - UITWISSELING VAN TELECOMMUNICATIE - REGELMATIGHEID - 
VOORWAARDE

4º TELEGRAAF EN TELEFOON - STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - OPSPORING 
VAN TELEFOONGESPREKKEN - UITWISSELING VAN TELECOMMUNICATIE - REGELMATIGHEID - 
VOORWAARDE

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORING VAN TELEFOONGESPREKKEN - 
LOKALISEREN VAN EEN MOBIELE TELEFOON - TUSSENKOMST VAN HET BIPT - VOORWAARDE

6º ONDERZOEKSRECHTER - BEWIJSVOERING - OPSPORING VAN TELEFOONGESPREKKEN - 
LOKALISEREN VAN EEN MOBIELE TELEFOON - TUSSENKOMST VAN HET BIPT - VOORWAARDE

7º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - OPSPORING VAN 
TELEFOONGESPREKKEN - LOKALISEREN VAN EEN MOBIELE TELEFOON - TUSSENKOMST VAN HET 
BIPT - VOORWAARDE

8º TELEGRAAF EN TELEFOON - STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - OPSPORING 
VAN TELEFOONGESPREKKEN - LOKALISEREN VAN EEN MOBIELE TELEFOON - TUSSENKOMST VAN HET 
BIPT - VOORWAARDE

9º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - DOSSIER 
DAT TER BESCHIKKING WORDT GEHOUDEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - INHOUD

10º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - DOSSIER DAT 
TER BESCHIKKING WORDT GEHOUDEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - INHOUD

11º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - DOSSIER DAT TER BESCHIKKING WORDT GEHOUDEN VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - INHOUD

1º, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8° Art. 88bis werd bij wet van 11 februari 1991 ingevoegd om 
een wettelijke basis te bezorgen aan de inmenging in het recht op eerbiediging van het  
privé-leven. Die inmenging bestaat erin om buiten medeweten van de abonnee van een  
telecommunicatienetwerk en de door hem opgebelde persoon, tijdens de uitwisseling van  
de  telecommunicatie,  de  oorsprong  of  de  bestemming  ervan  te  lokaliseren;  de  
bewoordingen  van  deze  bepaling  houden  in  dat  het  bevelschrift  dat  van  de  
onderzoeksrechter wordt vereist alleen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van de 
uitwisseling  van  telecommunicatie  en  niet  voor  het  nauwkeurig  lokaliseren  van  een  
mobiele telefoon door het Belgisch Instituut van Posterijen en Telecommunicatie,  wat  
mogelijk is door alleen maar het signaal van dat toestel op te sporen terwijl het in werking  
is, zonder dat vereist is dat er tijdens het opsporen telecommunicatie uitgaat of inkomt. 

9º,  10°  en  11°  Het  dossier  dat  ter  beschikking  wordt  gehouden  van  de 
inverdenkinggestelde  en  zijn  raadsman,  alvorens  te  verschijnen  voor  het 
onderzoeksgerecht  dat  uitspraak  moet  doen  over  de  handhaving  van  de  voorlopige 
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hechtenis, moet in de regel volledig zijn1.

(C.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1584.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser, bij wie een huiszoeking werd verricht en die werd onderschept door-

dat de mobiele telefoon waarmee hij aan het bellen was, werd gelokaliseerd, ver-
wijt het arrest dat het artikel 88bis Wetboek van Strafvordering schendt aange-
zien het toestel niet op bevelschrift van de onderzoeksrechter werd gelokaliseerd.

Artikel 88bis werd bij wet van 11 februari 1991 in het Wetboek van Strafvor-
dering ingevoegd, om een wettelijke basis te bezorgen aan de inmenging in het 
recht op eerbiediging van het privé-leven. Die inmenging bestaat erin om buiten 
medeweten van de geabonneerde op een telecommunicatienetwerk en van de 
door hem opgebelde persoon, tijdens de uitwisseling van telecommunicatie, de 
oorsprong of de bestemming ervan te doen opsporen.

De bewoordingen van deze bepaling houden in dat het vereiste bevelschrift al-
leen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van de uitwisseling van telecom-
municatie.

Eerst wijst het arrest erop dat het bevelschrift van de onderzoeksrechter van 2 
oktober 2009, machtiging heeft verleend tot het doen opsporen van de inkomen-
de en uitgaande gesprekken van een mobiele telefoon alsook tot het lokaliseren 
van de masten die de oproepen doorzenden, voor het tijdvak van 2 tot 6 oktober 
2009. Het vermeldt vervolgens dat de nauwkeurige lokalisering van die telefoon 
door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), sa-
men met de inlichtingen die door de operator worden verstrekt, mogelijk is door 
alleen maar het signaal van dat actieve toestel te doen opsporen. Hierbij is niet 
vereist dat er tijdens het opsporen telecommunicatie uitgaat of inkomt.

Op grond van de overweging dat de betwiste onderzoeksopdracht niet voort-
vloeide uit een uitwisseling van telecommunicatie en dat geen bevelschrift als 
bedoeld in het voormelde artikel 88bis nodig was om de uitvoering van dit tech-

1 Cass., 19 sept. 2001, AR P.01.1274.F, AC, 2001, nr 476; 30 april 2003, AR P.03.0590.F, AC, 2003, 
nr 273. 
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nisch onderzoek door het BIPT mogelijk te maken, verantwoorden de appelrech-
ters hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat het arrest het recht op eerbiediging van het privé-leven 

miskent, dat wordt gewaarborgd door de artikelen 22 van de Grondwet en 8 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, omdat het eigenlijk oordeelt dat het is toegestaan om buiten elk wette-
lijk kader om, een mobiele telefoon in een woning te lokaliseren.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser dat 
middel voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft opgeworpen.

Aangezien het onderdeel niet voor het eerst voor het Hof kan worden aange-
voerd, is het niet ontvankelijk.

Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het artikel 22, vierde lid, van de wet van 20 

juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis schendt alsook het recht van verde-
diging  miskent,  aangezien  de  appelrechters  uitspraak  hebben  gedaan  over  de 
handhaving van de voorlopige hechtenis van de eiser zonder dat  deze inzage 
kreeg van de stukken betreffende de resultaten van het onderzoek inzake het op-
sporen van  telefoongesprekken,  dat  met  toepassing van  artikel  88bis van het 
Wetboek van Strafvordering is verricht.

Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde 
en van zijn raadsman, alvorens te verschijnen voor het onderzoeksgerecht dat 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, moet in de 
regel volledig zijn.

De eiser heeft in zijn conclusie die hij op de rechtszitting van 27 oktober 2009 
heeft neergelegd, aangevoerd dat het dossier geen gegevens bevatte waardoor het 
adres kon worden geïdentificeerd waar hij zich bevond en waar een huiszoeking 
werd bevolen, zodat hij onmogelijk de regelmatigheid van de informatie die ver-
strekt  was  via  het  Belgisch  Instituut  voor  Postdiensten  en  Telecommunicatie 
(BIPT) kon nagaan.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft bij arrest alvorens recht te doen 
van 28 oktober 2009, de procureur-generaal verzocht te doen verduidelijken of 
en hoe het BIPT in staat was om een mobiele telefoon te lokaliseren. Uit de stuk-
ken van de rechtspleging blijkt dat het proces-verbaal van de gerechtelijke fede-
rale politie, met de gevraagde inlichtingen, bij het dossier voor de rechtszitting 
van 30 oktober 2009 was gevoegd.

Het arrest oordeelt dat het voormelde proces-verbaal nauwkeurig het resultaat 
weergeeft van de door het BIPT verrichte technische onderzoeken en dat het bij 
het onderzoek van het dossier binnen de korte termijnen van de voorlopige hech-
tenis, niet noodzakelijk is dat de technische stukken reeds bij het strafdossier zijn 
gevoegd, aangezien in de loop van het onderzoek van het dossier door de kamer 
van inbeschuldigingstelling, de nodige uitleg werd verkregen voor het nazicht 
van de regelmatigheid van de gestelde onderzoekshandelingen en dat daarover 
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tegenspraak was gevoerd.
Door aldus uitspraak te doen op grond van de gegevens die vóór de rechtszit-

ting van 30 oktober 2009 bij het dossier zijn gevoegd, schenden de appelrechters 
noch artikel 22, vierde lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, noch het recht van verdediging van de eiser.

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

10 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel en M. Bosmans, Brussel.

Nr. 654

1° KAMER - 12 november 2009

1º BELASTING OP AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN - 
CONTROLEMAATREGELEN - TOEZICHTSAMBTENAREN - RECHT VAN TOEGANG TOT DE INRICHTING - 
DRAAGWIJDTE

2º BELASTING OP AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN - 
CONTROLEMAATREGELEN - TOEZICHTSAMBTENAREN - RECHT VAN VISITATIE VAN DE INRICHTING - 
DRAAGWIJDTE

3º BELASTING - BELASTINGVERHOGING - STRAFSANCTIE - RECHTSPLEGING - REDELIJKE 
TERMIJN - OVERSCHRIJDING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - TOETSING DOOR DE RECHTER - 
DRAAGWIJDTE

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BELASTINGVERHOGING - STRAFSANCTIE - RECHTSPLEGING - 
REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - TOETSING DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

5º BELASTING - BELASTINGVERHOGING - STRAFSANCTIE - RECHTSPLEGING - REDELIJKE 
TERMIJN - OVERSCHRIJDING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - BEOORDELINGSCRITERIA

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BELASTINGVERHOGING - STRAFSANCTIE - RECHTSPLEGING - 
REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - BEOORDELINGSCRITERIA

1º  De  controleambtenaren  van  het  fiscaal  bestuur  zijn  in  beginsel  gemachtigd  tot  het  
uitvoeren van een visitatie  in  de  inrichting  waar  automatische ontspanningstoestellen  
staan  opgesteld  zonder  dat  de  belastingplichtige  of  de  bewoner  de  toegang  mag  
verhinderen; de controleambtenaren zijn niet verplicht de voorafgaande toestemming te  
vragen aan de houder van de lokalen vooraleer een publieke ruimte te betreden tijdens 
de openingsuren. (Artt. 76, §1 en 87, W.I.G.B.)
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2º De controleambtenaren, die op grond van artikel 87 W.I.G.B. een visitatie doen in een  
inrichting waar automatische toestellen dienende tot ontspanning zijn opgesteld en die  
gemachtigd  zijn  tot  het  opsporen  en  het  vaststellen  van  overtredingen  in  dat  artikel 
bedoeld,  kunnen  tijdens  die  visitatie  inlichtingen  vragen aan de  belastingplichtige  en  
kunnen  de  uitleg  van  de  belastingplichtige  noteren  in  het  proces-verbaal.  (Art.  87, 
W.I.G.B.; Art. 176, eerste en tweede lid, K.B. Uitvoering W.I.B. 1992)

3º en 4°  Bij overschrijding van de redelijke termijn bij een rechtspleging strekkende tot het 
opleggen of beoordelen van belastingverhoging, welke een strafsanctie is in de zin van 
artikel 6 E.V.R.M., moet de rechter die daarvoor met volle rechtsmacht oordeelt, deze 
sanctie op een meetbare wijze kunnen verminderen of eventueel de belastingplichtige  
ervan ontslaan. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

5º en 6°  Bij de beoordeling van de redelijke termijn bij een rechtspleging strekkende tot het  
opleggen of beoordelen van belastingverhoging, wordt in de regel rekening gehouden 
met het gedrag van de administratie en ook met het gedrag van de belastingplichtige die 
zelf  op  onredelijke  wijze  de  behandeling  van  het  geschil  heeft  vertraagd.  (Art.  6.1, 
Verdrag Rechten van de Mens)

(BAETENS bvba T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(AR F.07.0076.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2006 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift zes middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 87 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, 

hierna WIGB.
Aangevochten beslissingen
(...) Dat in casu de verschillende aanslagen het gevolg zijn van een fiscale visitatie uit-

gevoerd in de lokalen van het lunapark van de bvba Baetens op 3 april 1998 overeenkom-
stig de bepalingen van artikel 87 WIGB.

(...) dat het hof van beroep ter zake wat de toepassing van artikel 87 WIGB in het be-
streden arrest heeft gesteld:

"Uit de verklaringen van de heer Baetens, opgenomen in elk proces-verbaal, blijkt dat 
op het ogenblik dat de verbalisanten het lunapark betraden waarin de belaste automatische 
ontspanningstoestellen waren opgesteld, dit lunapark open was voor het publiek en dat er 
zelfs meerdere klanten aanwezig waren.

Er diende dan ook geen toegang te worden verleend in de zin van artikel 87 WIGB. De 
openstelling van het lunapark voor het publiek, houdt in dat ook de verbalisanten toegang 
hadden tot het lunapark. De (eiseres) diende dan ook niet specifiek toegang te verlenen, 
zodat wat dit betreft artikel 87, WIGB geen toepassing kreeg.

De verbalisanten konden in het aldus voor hen toegankelijke lunapark de overtredingen 
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vaststellen en er proces-verbaal van opstellen. (artikel 176 KB/WIB naar het welk artikel 
87, WIGB verwijst )".

(...) Dat de bvba Baetens de mening is toegedaan dat deze zienswijze van het (hof van 
beroep) ingaat tegen de draagwijdte van artikel 87 WIGB.

Artikel 87, WIGB stelt:
'De personen, houders van lokalen zoals bedoeld in artikel 76, en, in voorkomend ge-

val, de bewoner van het gebouw waarin deze lokalen zijn gelegen, zijn verplicht toegang 
tot de inrichting te verlenen aan de toezichtsambtenaren aangewezen in artikel 176 van 
het KB/WIB92, die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de overtredingen 
van deze titel en van de eventueel tot uitvoering ervan te nemen besluiten. De regelen be-
treffende de processen-verbaal bedoeld in voormeld artikel 176 zijn terzake van toepas-
sing'.

Het  wordt  algemeen aanvaard dat  de  fiscale  administratie  geen andere  onderzoeks-
machten heeft dan die welke haar uitdrukkelijk door de wetgevende macht werden toebe-
deeld. Het is de fiscale ambtenaren bijgevolg niet toegestaan om onderzoekshandelingen 
te verrichten zonder dat daartoe een wettelijke grondslag bestaat. Daarenboven heeft de 
noodzakelijke wettelijke toekenning van de fiscale onderzoeksbevoegdheden tot gevolg 
dat de fiscale onderzoeksmachten als uitzonderlijke bevoegdheden moeten worden geca-
talogeerd en derhalve beperkend moeten worden geïnterpreteerd. De fiscale ambtenaren 
dienen zich aldus strikt te houden aan het door de federale of regionale wetgever gescha-
pen kader waarbinnen zij hun onderzoek kunnen voeren. Indien de administratie de draag-
wijdte van het door de wet, het decreet of de ordonnantie toegekende controlerecht mis-
kent dan is er sprake van machtsoverschrijding hetgeen onmiskenbaar tot de bewijsuitslui-
ting aanleiding geeft.

Artikel 87 WIGB bepaalt de voorwaarden van de uitoefening van het fiscaal visitatie-
recht in het kader van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen. Dit artikel 
stelt: 'De personen, houders van lokalen zoals bedoeld in artikel 76, en, in voorkomend 
geval, de bewoner van het gebouw waarin deze lokalen zijn gelegen, zijn verplicht toe-
gang tot de inrichting te verlenen aan de toezichtsambtenaren aangewezen in artikel 176 
KB/WIB92, die belast zijn met-het opsporen en het vaststellen van de overtredingen van 
deze titel en van de eventueel tot uitvoering ervan te nemen besluiten. De regelen betref-
fende de processen-verbaal bedoeld in voormeld artikel 176 zijn terzake van toepassing'.

In wezen houdt artikel 87 WIGB enkel voor de exploitanten van de automatische ont-
spanningstoestellen 'de verplichting in om de administratie toegang te verlenen'  tot  de 
ruimten waar zij hun automatische ontspanningstoestellen hebben opgesteld. De uitoefe-
ning van de fiscale visitatie is dienvolgens afhankelijk van de medewerking van de belas-
tingplichtige. Dit betekent dat de administratie in eerste instantie om de toegang moet ver-
zoeken waarna artikel 87 WIGB de belastingplichtige de administratie de toegang moet 
verlenen.

Het is de administratie in het licht van artikel 87 WIGB niet toegelaten om zichzelf, 
zonder dat zij om toelating tot toegang hebben verzocht, de toegang te verschaffen tot de 
lokalen van de belastingplichtige, al dan niet met behulp van de openbare macht. Op dat 
vlak wijkt artikel 87 WIGB bijvoorbeeld af van de bepalingen van de artikelen 39 WIGB, 
476, WIB92 en 63, derde lid, WBTW waar wel in een autonoom betredingsrecht voor de 
administratie werd voorzien.

Artikel 39 WIGB voorziet dat de controleambtenaren in het kader van de verkeersbe-
lasting 'zonder enige bijstand garages of bergplaatsen kunnen onderzoeken'.

Artikel 476 WIB92 bepaalt uitdrukkelijk dat de controlerende ambtenaren 'het  recht 
hebben om zich in de gebouwen en eender welke onroerende goederen van de belasting-
plichtige te begeven'.
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Artikel 63, derde lid, BTW-wetboek, van zijn kant bepaalt dat 'de ambtenaren op elk 
tijdstip, en zonder voorafgaande verwittiging, vrij mogen binnentreden in alle gebouwen, 
werkplaatsen, inrichtingen, lokalen'.

Een dergelijk autonoom betredingsrecht is niet voorzien in de bepalingen van artikel 
87, WIGB. Artikel 87 WIGB, bepaalt uitdrukkelijk dat de belastingplichtige de toegang 
tot de inrichting moet verlenen. Uit deze zinsnede kan geenszins worden afgeleid dat de 
administratie zich vrijelijk de toegang tot de inrichting zou kunnen verschaffen. Had de 
wetgever dit gewild dan had hij dit, zoals in artikel 63, derde lid, BTW-wetboek, en 476, 
WIB 92, uitdrukkelijk voorzien.

Door te stellen dat aan de administratie overeenkomstig artikel 87 WIGB, geen toegang 
moet worden verleend om een publieke ruimte te betreden met het oog op het verrichten 
van een fiscaal controleonderzoek heeft  het hof van beroep in het bestreden arrest  de 
draagwijdte van artikel 87 WIGB niet gerespecteerd.

Indien men het standpunt van het Hof zou volgen dan zou de administratie de inrichting 
van de belastingplichtige ook kunnen betreden indien deze de toegang aan de controleren-
de ambtenaren zou weigeren. Dit blijkt evenwel niet uit de administratieve commentaren 
alwaar wordt gesteld dat het weigeren van de toelating tot toegang tot het gebouw met de 
niet betaling van de belasting wordt gelijkgesteld waardoor aan de administratie het recht 
wordt verleend om een ambtshalve aanslag te vestigen. Hieruit blijkt duidelijk dat de ad-
ministratie niet eigenmachtig in gebouwen kan binnentreden indien de exploitant van een 
gebouw waar spelen staan opgesteld de toegang tot het gebouw zou weigeren. Het weze 
hierbij herhaald dat de fiscale onderzoeksmachten strikt moeten worden geïnterpreteerd 
en niet, zoals de administratie zou willen, ruimer kunnen worden geïnterpreteerd dan het-
geen uit de wet blijkt.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 87 WIGB;
- artikel 176 KB/WIB92;
- artikel 22 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 170 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
(...) Dat het hof van beroep in het bestreden arrest heeft gesteld:
"De (eiseres) voert aan dat de processen verbaal lastens haar opgesteld nietig zijn we-

gens machtsoverschrijding, meer bepaald om reden dat het WIGB niet voorziet dat de ver-
balisanten bij de controle gerechtigd zouden zijn om inlichtingen te vragen aan de belas-
tingplichtige of derden of om ze te horen.

In de processen verbaal komt de verklaring voor van de heer W.B. , die zich in zijn ver-
klaring voorstelde als zaakvoerder van de bvba Baetens, die het lunapark gelegen te Wes-
tende, Koning Ridderdijk 4 en 5 uitbaat.

Uit artikel 87 WIGB, en artikel 176 KB/WIB2, naar hetwelk artikel 87 WIGB, verwijst, 
volgt dat de vermelde ambtenaren belast zijn met de opsporing van de overtredingen.

Het vragen van inlichtingen aan de heer B. en het aan hem gericht verzoek een verkla-
ring hieromtrent af te leggen kadert in de opsporing van de overtredingen waarvoor de be-
trokken ambtenaren te deze bevoegd waren. Uit zijn verklaring kunnen immers gegevens 
blijken die hun invloed kunnen hebben op het bestaan van de overtreding (bvb overmacht, 
wie de overtreding heeft begaan, tijdstip van opstelling van het toestel, werking en catego-
rie van het toestel, ed. meer).

Het opnemen van de verklaring van de heer B. in een proces-verbaal valt eveneens bin-
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nen de bevoegdheid van deze ambtenaren: het proces-verbaal voor de opstelling waarvan 
zij door de wet bevoegd worden. gemaakt, heeft immers juist tot doel onder meer bewijs 
te verschaffen van de overtreding".

(...) de bvba Baetens (is) de mening toegedaan dat deze zienswijze van het hof van be-
roep ingaat tegen de bepalingen van artikel 87 WIGB, artikel 176 KB/WIB92, en de arti-
kelen 22 en 170 van de Grondwet.

(...) Dat artikel 22 van de Grondwet, voorziet dat ieder recht heeft op eerbiediging van 
zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden 
'door de wet' bepaald en dat artikel 170 van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat geen 
belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan 'door een wet'.

Deze bepalingen voorzien dat de overheid slechts onder bepaalde omstandigheden toe 
om afbreuk te doen aan de fundamentele rechtsbescherming van de rechtsonderhorige die 
door de voormelde grondrechten wordt geboden. Essentieel hierbij is dat van overheids-
wege slechts van de individuele rechten en vrijheden van de rechtsonderhorige kan wor-
den afgeweken dan in de gevallen 'door de wet bepaald'. Het is derhalve pas nadat de wet-
gever, door middel van een formele wet, de overheid uitdrukkelijk heeft gemachtigd om 
de individuele rechten en vrijheden van de rechtsonderhorige te limiteren dat een dergelijk 
optreden gerechtvaardigd kan zijn.

Het is evident dat deze principes ook van toepassing zijn ten aanzien van de fiscale 
controle.

Vooreerst moet worden gesteld dat, elke fiscale onderzoekshandeling in se en in ab-
stracto in strijd is met het recht op de eerbiediging van het privé-leven. Overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 22 van de Grondwet, vereist derhalve ook een fiscale inbreuk op 
het recht op privacy een wettelijke goedkeuring. Daarnaast moet tevens worden gesteld 
dat de regeling van de fiscale controle ook een onderdeel vormt van het fiscaal legaliteits-
beginsel voorzien in artikel 170 van de Grondwet. Ook om deze reden is dienvolgens 
steeds de tussenkomst van de wetgever vereist opdat de fiscale administratie gerechtigd 
zou zijn fiscale onderzoekshandelingen te stellen.

Op grond van de bepalingen van de artikelen 22 en 170 van de Grondwet, moet derhal-
ve worden gesteld dat de administratie slechts fiscale onderzoekshandelingen kan stellen 
indien zij daarvoor op een formele wettelijke grondslag kan terugvallen. Het weze hierbij 
herhaald dat het de fiscale ambtenaren niet is toegestaan om onderzoekshandelingen te 
verrichten zonder dat daartoe een wettelijke grondslag bestaat. De noodzakelijke wettelij-
ke toekenning van de fiscale onderzoeksbevoegdheden heeft daarenboven tot gevolg dat 
de fiscale onderzoeksmachten als uitzonderlijke bevoegdheden moeten worden gecatalo-
geerd en derhalve beperkend moeten worden geïnterpreteerd. De fiscale ambtenaren die-
nen zich aldus strikt te houden aan het door de federale wetgever geschapen kader waar-
binnen zij hun onderzoek kunnen voeren.

(...) Dat moet worden vastgesteld dat de wetgeving op de belasting op de automatische 
ontspanningstoestellen nergens in het recht van de administratie voorzien om vragen om 
inlichtingen aan de belastingplichtige of aan derden te stellen of nog om de belasting-
plichtigen of derden te horen.

(...) Dat dit recht nergens in de artikelen 85 tot 87 WIGB, wordt voorzien.
(...) Dat ook de bepalingen van artikel 2 WIGB, die weergeven welke bepalingen van 

het WIB92 van toepassing zijn inzake de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde be-
lastingen, niet verwijzen naar de toepasselijke bepalingen van de artikelen 316, 322, 323, 
325 en 326, WIB92 die administratie in het kader van de inkomstenbelastingen toelaten 
om de belastingplichtige en/of derden te verhoren.

(...)  Dat  ook  de  bepalingen  van  artikel  176  KB/WIB92,  waarnaar  door  artikel  87 
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WIGB, wordt verwezen bezwaarlijk als rechtsgrond kunnen dienen voor het vraagrecht 
van de administratie. Artikel 176 KB/WIB bepaalt wel dat de 'uitleg van de overtreders' 
bij het pv. kan worden gevoegd, doch deze bepalingen geven aan de administratie geens-
zins het recht om vragen te stellen.

Zoals hierboven reeds afdoende aangetoond, kunnen slechts fiscale onderzoekshande-
lingen worden gesteld voor zover dit "door" en niet "krachtens" de wet wordt toegestaan. 
Artikel 176 KB/WIB92 kan derhalve niet als grondslag voor het stellen van fiscale onder-
zoekshandelingen worden aanvaard. Dit kan enkel door een wet in de formele zin van het 
woord.

Door te stellen dat artikel 87 WIGB, en artikel 176 KB/WIB92, de rechtsgrond vormen 
voor het vraagrecht van de administratie, gaat het bestreden arrest in tegen de vereiste van 
legaliteit  van de fiscale  controle  zoals  voorzien  door  de  artikelen 22 en 170,  van  de 
Grondwet.

Derde middel
(...)
Vierde middel
(...)
Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 EVRM;
- artikel 7 EVRM.
Aangevochten beslissingen
(...) Dat in casu aan de bvba Baetens voor alle bestreden aanslagen een administratieve 

belastingverhoging van 100 pct. werd opgelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 
89, WIGB.

(...) Dat deze sanctie een strafrechtelijk karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, 
hetgeen ook het hof van beroep in het bestreden arrest heeft erkend.

(...) Dat het strafrechtelijk karakter van de sancties vervat in artikel 89 WIGB, tot ge-
volg  heeft  dat  de  bvba  Baetens  gerechtigd  is  op  de  rechtsbescherming  van  artikel  6 
EVRM.

(...) Dat de bvba Baetens in de procedure ten gronde heeft gesteld dat de redelijke ter-
mijn voorzien in artikel 6 EVRM in casu was geschonden.

In casu blijkt dat de bezwaren door de bvba Baetens werden ingediend op respectieve-
lijk 17 augustus 1998 en 14 december 1998 daar waar de administratie pas een beslissing 
over deze bezwaren heeft genomen op 3 juni 2003. Dit betekent dat de bvba Baetens bijna 
5 jaar heeft moeten wachten vooraleer over zijn bezwaren door de administratie werd be-
slist, waardoor de redelijke termijn was geschonden.

(...) Dat het hof van beroep betreffende deze grief als volgt heeft beslist:
"De (eiseres) voert aan dat de redelijke termijn van artikel 6.1 EVRM werd overschre-

den door de gewestelijk directeur omdat hij 17 augustus 1998 en 14 december 1998 be-
zwaarschriften heeft ingediend waar de gewestelijk directeur pas een beslissing nam op 03 
juni 2003.

Zoals hoger gesteld is de opgelegde belastingverhoging te beschouwen als een fiscale 
sanctie met repressief karakter. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de bepaling van artikel 
6.1 EVRM, volgens dewelke eenieder recht heeft op een behandeling van zijn zaak bin-
nen een redelijke termijn van toepassing is wat deze belastingverhoging betreft.(...)

Te dezen moet vastgesteld worden dat de (eiseres) pas ten vroegste zijn geschil voor de 
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rechtbanken van de rechterlijke orde aanhangig kon maken ten vroegste vanaf 01 april 
2001 (artikel 11 van de wet van 23 maart 1999 en artikel 1385undecies, van het Gerechte-
lijk Wetboek) zodat het uitblijven van een beslissing tussen het tijdstip van het indienen 
van de bezwaarschriften en 31 maart 2001 toch tot gevolg had dat de (eiseres) tot dan 
diende te wachten alvorens zijn geschil bij de rechtbank aanhangig te kunnen maken, en 
de redelijke termijn-vereiste van artikel 6.1 EVRM van toepassing moet geacht worden, 
ongeacht de vraag of de gewestelijke directeur al dan niet te beschouwen is als een rech-
terlijke instantie in de zin van artikel 6.1 EVRM.

Voor wat de periode betreft tussen 01 april 2001 en de datum van de directoriale beslis-
sing van 03 juni 2003 moet worden vastgesteld dat de (eiseres) inactief is gebleven door 
zijn zaak niet bij de rechtbank aanhangig te maken, zodat dit tijdsverloop aan hem te wij-
ten is.

Wat de overige periode, betreft, voor 01 april 2001, moet worden vastgesteld dat de ad-
ministratie een periode van een goede twee jaar onbenut heeft gelaten. De (verweerder) 
geeft geen redenen op die dit tijdsverloop zouden moeten rechtvaardigen. Weliswaar zijn 
de bezwaarschriften uitvoerig en nopen ze tot beantwoording van tal van principiële juri-
dische kwesties,  doch dit  gegeven alleen kan geen rechtvaardiging uitmaken voor  dit 
tijdsverloop. Uit het dossier van de appellant kan niet worden afgeleid dat bepaalde werk-
zaamheden met het oog op de beslissing over de bezwaren werd uitgevoerd.

Men moet dan ook tot het besluit komen dat het vermeld tijdsverloop waaromtrent geen 
rechtvaardiging blijkt, niet beantwoordt aan de eis van redelijke termijn in de zin van arti-
kel 6 EVRM. Bij wijze van rechtsherstel (...) dient overgegaan te worden tot vermindering 
van de opgelegde belastingverhoging. (...).

De belastingverhoging dient aldus verminderd te worden van een bedrag gelijk aan 100 
pct. van de belastingverhoging naar een bedrag gelijk aan 75 pct. van de belasting."

(...) Dat de bvba Baetens zich niet met deze uitspraak kan verzoenen.
(...) Dat het hof van beroep in het bestreden arrest heeft gesteld dat het tijdsverloop tus-

sen het indienen van het bezwaar en de directoriale beslissing aan haar te wijten is voor 
wat de periode betreft na 01 april 2001.

Vanaf deze datum beschikte de bvba Baetens, gelet op de overgangsregeling van de 
nieuwe fiscale procedure, over de theoretische mogelijkheid om overeenkomstig de bepa-
lingen van artikel 1385undecies, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zijn zaak voor 
de rechter te brengen bij gebrek aan directoriale beslissing binnen een termijn van zes 
maanden na het bezwaar.

Door na deze datum niet naar de rechtbank te stappen is de bvba Baetens volgens het 
hof van beroep verantwoordelijk voor het tijdsverloop van na deze datum.

Deze stelling is niet aanvaardbaar in het licht van artikel 6 EVRM.
Het gaat niet  op de belastingplichtige in de beoordeling van de redelijke termijn te 

sanctioneren wanneer hij bij het uitblijven van een directoriale beslissing ervoor opteert 
om de beslissing toch af te wachten in plaats van zijn zaak onmiddellijk voor de rechter te 
brengen.

Het niet-tijdig nemen van een directoriale beslissing komt louter voor rekening van de 
administratie.

In tegenstelling tot de procedure voor de reguliere hoven en rechtbanken kan de belas-
tingplichtige in de administratieve bezwaarprocedure geen initiatieven nemen (bv. aan-
vraag rechtsdag) om de administratie tot een beslissing te dwingen.

Het enige wat hij mogelijkerwijs kan doen is zijn zaak bij de rechter aanhangig maken 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 1385undecies, van het Gerechtelijk Wetboek. 
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Dit is echter geen verplichting en bovendien heeft het aanhangig maken van een procedu-
re voor de rechtbank vrij ingrijpende gevolgen.

De belastingplichtige verliest vooreerst een (administratieve) aanleg.
Daarnaast bepaalt artikel 414, §2, WIB92, dat de interesten opnieuw lastens de belas-

tingplichtige  beginnen  te  lopen  wanneer  deze  zijn  zaak  voor  de  rechtbank  aanhangig 
maakt. Deze bepaling stelt: "Geschiedt de kennisgeving van de in artikel 375, §1, bedoel-
de beslissing niet binnen zes maanden na de datum van ontvangst van het bezwaarschrift, 
dan is de in §1 bedoelde nalatigheidsinterest niet verschuldigd voor het gedeelte van de 
aanslag dat hoger is dan het overeenkomstig artikel 410 vastgestelde bedrag, gedurende 
het tijdperk dat begint op de eerste van de maand die volgt op die waarin de termijn van 
zes maanden verstrijkt, en afloopt op het einde van de maand waarin een vordering over-
eenkomstig artikel 1385undecies, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt ingesteld en, bij 
ontstentenis van een dergelijke vordering, op het einde van de maand waarin de voormel-
de beslissing ter kennis is gebracht."

Bij de beoordeling van de redelijke termijn in het licht van artikel 6 EVRM, mag de be-
lastingplichtige dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdsverloop van 
de procedure, wanneer hij na een termijn van zes maanden volgend op het bezwaar op-
teert om de directoriale beslissing af te wachten in plaats van de stap naar de rechter te 
zetten. Door dit toch te doen heeft het hof van beroep in het bestreden arrest gehandeld in 
strijd met artikel 6 EVRM.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 76, §1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastin-

gen gelijkgestelde belastingen (hierna: WIGB) wordt een jaarlijkse forfaitaire be-
lasting geheven op de automatische toestellen dienende tot ontspanning, opge-
steld op de openbare weg, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen of in pri-
vate kringen, ongeacht of de toegang tot deze kringen al dan niet onderworpen is 
aan bepaalde formaliteiten.

Artikel 87 van hetzelfde wetboek bepaalt: "De personen, houders van lokalen 
zoals bedoeld in artikel 76 en, in voorkomend geval, de bewoner van het gebouw 
waarin deze lokalen zijn gelegen, zijn verplicht toegang tot de inrichting te verle-
nen aan de toezichtsambtenaren aangewezen in artikel 176 van het KB/WIB92, 
die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de overtredingen van deze 
titel en van de eventueel tot uitvoering ervan genomen besluiten. De regelen be-
treffende de processen-verbaal bedoeld in artikel 176 zijn terzake van toepas-
sing".

2. Hieruit volgt dat de controleambtenaren van het fiscaal bestuur in beginsel 
gemachtigd zijn tot het uitvoeren van een visitatie in de inrichting waar automa-
tische ontspanningstoestellen staan opgesteld en dat de belastingplichtige of de 
bewoner de toegang niet mag verhinderen. Hieruit volgt niet dat de controleamb-
tenaren vooraleer een publieke ruimte te betreden tijdens de openingsuren, ver-
plicht zijn hiervoor de voorafgaande toestemming te vragen aan de houder van 
de lokalen.

3. Het arrest dat oordeelt dat er geen toegang diende te worden verleend in de 
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zin van artikel 87 WIGB omdat de openstelling van het lunapark voor het pu-
bliek ook inhoudt dat de verbalisanten toegang hadden tot het lunapark tijdens de 
openingsuren, schendt de in het middel aangevoerde wetsbepalingen niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
4. Artikel 87 WIGB bepaalt: "De personen, houders van lokalen zoals bedoeld 

in artikel 76 en, in voorkomend geval, de bewoner van het gebouw waarin deze 
lokalen zijn gelegen, zijn verplicht toegang tot de inrichting te verlenen aan de 
toezichtsambtenaren aangewezen in artikel 176 van het KB/WIB92, die belast 
zijn met het opsporen en het vaststellen van de overtredingen van deze titel en 
van de eventueel tot uitvoering ervan genomen besluiten. De regelen betreffende 
de processen-verbaal bedoeld in artikel 176 zijn terzake van toepassing".

Krachtens artikel 176, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 augustus 
1993, tot uitvoering van het WIB92 zijn, onverminderd de bevoegdheden van de 
gerechtelijke officieren bij de parketten, de ambtenaren van de administratie der 
directe belastingen, van de administratie der douane en accijnzen, van de admini-
stratie van het kadaster, de beëdigde gemeenteambtenaren, de rijkswacht, de ge-
rechtelijke agenten bij de parketten, de speciale controleurs van de administratie 
van het vervoer en de leden van het toezichtspersoneel van het Hoog Comité van 
toezicht, bevoegd om overtredingen op te sporen en om, zelfs alleen, processen-
verbaal inzake directe belastingen op te stellen.

Krachtens het tweede lid van dit artikel worden die processen-verbaal, waarbij 
eventueel de schriftelijke uitleg van de overtreders wordt gevoegd, opgesteld ten 
verzoeke van de minister van financiën, op vervolging en benaarstiging van de 
directeur van de directe belastingen, domicilie kiezend in zijn kantoren en zijn zij 
van bevestiging of visum en van betekening vrijgesteld.

5. Hieruit volgt dat de controleambtenaren, die op grond van artikel 87 WIGB 
een visitatie doen in een inrichting waar automatische toestellen dienende tot 
ontspanning zijn opgesteld en die gemachtigd zijn tot het opsporen en het vast-
stellen van overtredingen in dat artikel bedoeld, tijdens die visitatie inlichtingen 
kunnen vragen aan de belastingplichtige en de uitleg van de belastingplichtige 
kunnen noteren in het proces-verbaal.

6. Het middel dat berust op de veronderstelling dat de controleambtenaren die 
een regelmatige visitatie uitvoeren in een inrichting waar automatische ontspan-
ningstoestellen staan opgesteld, niet het recht hebben om tijdens die visitatie uit-
leg te vragen aan de belastingplichtige, faalt naar recht.

7. Het middel, in zoverre het schending aanvoert van de artikelen 22 en 170 
van de Grondwet, is afgeleid uit de schending van artikel 87 WIGB en derhalve 
niet ontvankelijk.

(...)
Vijfde middel
16. Bij overschrijding van de redelijke termijn bij een rechtspleging strekkende 

tot het opleggen of beoordelen van belastingverhoging, welke een strafsanctie is 
in de zin van artikel 6 EVRM, moet de rechter die daarvoor met volle rechts-
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macht  oordeelt,  deze  sanctie  op  een  meetbare  wijze  kunnen  verminderen  of 
eventueel de belastingplichtige ervan ontslaan.

Bij de beoordeling van de redelijke termijn bij een rechtspleging strekkende tot 
het opleggen of beoordelen van belastingverhoging, wordt in de regel rekening 
gehouden met het gedrag van de administratie en ook met het gedrag van de be-
lastingplichtige  die  zelf  op  onredelijke  wijze  de  behandeling  van  het  geschil 
heeft vertraagd.

17. Overeenkomstig de artikelen 569, eerste lid, 32°, en 1385undecies van het 
Gerechtelijk Wetboek is het alleen de belastingplichtige zelf die een geschil be-
treffende de toepassing van een belastingwet bij de rechter aanhangig kan ma-
ken. De omstandigheid dat mogelijk de nalatigheidsinterest tegen hem overeen-
komstig artikel 414, §2, WIB92 opnieuw begint te lopen, doet daaraan niet af.

18. De appelrechters overwegen dat voor wat de periode betreft, vóór 1 april 
2001 en de datum van de directoriale beslissing van 3 juni 2003, de eiseres inac-
tief is gebleven door de zaak niet bij de rechtbank aanhangig te maken, zodat dit 
tijdsverloop aan haar te wijten is. Zij oordelen verder dat wat de overige periode 
betreft, vóór 1 april 2001, de administratie een periode van een goede twee jaar 
onbenut heeft gelaten en voor dit tijdsverloop geen rechtvaardiging blijkt, zodat 
het niet beantwoordt aan de eis van de redelijke termijn. Om reden van de over-
schrijding van de redelijke termijn vermindert het bestreden arrest dan de opge-
legde belastingverhoging van 100 pct. van de belasting naar 75 pct. ervan.

Hiermede schenden de appelrechters artikel 6 EVRM niet.
Het middel kan niet worden aangenomen in zoverre het artikel 6 EVRM als 

geschonden aanwijst.
19. Voor het overige preciseert het middel niet hoe het arrest artikel 7 EVRM 

schendt en is het in zoverre niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

12 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. M. 
Maus, Brugge.

Nr. 655

1° KAMER - 12 november 2009

DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN GOEDEREN IN EEN LAND VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - CONTROLE VAN OORSPRONG - RECHT VAN NIET-NAVORDERING - VERGISSING 
VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN - ACTIEVE GEDRAGING - DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN ZELF 
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GEWEKT RECHTMATIG VERTROUWEN

Van "een vergissing van de douaneautoriteiten zelf" welke recht geeft op niet-navordering  
in de zin van artikel 5, tweede lid, van de E.G.-verordening nr. 1697/79 van de Raad van  
24 juli 1979 en van artikel 220.2, b), van het Communautair Douanewetboek, is geen  
sprake wanneer  die  autoriteiten zijn  misleid  met  betrekking  tot  de oorsprong van de  
goederen door onjuiste verklaringen waarvan zij de geldigheid niet moeten controleren of  
beoordelen;  enkel  de  vergissingen  die  aan  een  actieve  gedraging  van  de bevoegde 
autoriteiten zijn toe te schrijven, kunnen recht geven op niet-navordering omdat zij in dit  
geval  zelf  een rechtmatig vertrouwen hebben gewekt;  het  feit  dat  een exporteur  een  
onjuiste aangifte voorlegt aan de bevoegde overheid sluit weliswaar niet noodzakelijk uit  
dat de overheid een actieve vergissing heeft begaan, maar deze voorwaarde kan niet 
vervuld worden geacht en er ontstaat derhalve geen recht op niet-navordering, wanneer 
de bevoegde autoriteiten klaarblijkelijk niet wisten noch moesten weten dat de door de  
exporteur  gegeven  informatie  onjuist  was1.(Art.  220.2,  b,  Verordening  (E.E.G.)  nr. 
2913/02  van  de  Raad  van  12  okt.  1992  tot  vaststelling  van  het  communautair 
douanewetboek (CDW))

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. PRESSE LABO SERVICE bvba)

Conclusie van Advocaat-generaal Dirk THIJS:
I. Feiten en procedurevoorgaanden.
Voorwerp van de onderhavige procedure is de invordering van rechten, verschuldigd 

uit hoofde van de invoer te Antwerpen, van 4 juni 1993 tot 14 november 1994, van een 
aantal videocassettes ingeklaard als afkomstig uit Macao.  Op grond van deze herkomst 
werd deze invoer aangegeven onder het Stelsel van de Algemene Tariefpreferenties, dat 
van toepassing is voor goederen uit ontwikkelingslanden en landen die afhangen van een 
lidstaat van de E.E.G.. De betrokken videocassettes werden aldus slechts onderworpen 
aan een verlaagd invoerrecht.

Ingevolge  latere  controles,  onder  meer  ter  plaatse  verricht  door  een  missie  van  de 
Europese  Gemeenschap,  is  gebleken  dat  deze  goederen  niet  voldoen  aan  de  gestelde 
oorsprongscriteria  zodat  zij  niet  in  aanmerking  komen  voor  het  preferentiële  tarief. 
Bijgevolg moeten zij beschouwd worden als zijnde van oorsprong uit China waardoor zij 
onderworpen  zijn  aan  de  antidumpingsrechten  ingesteld  voor  de  invoer  van  video-
cassettes uit China bij E.G.- verordening nr. 3091 van de Raad van 21 oktober 1991, en 
aan de invoerrechten wegens het voorleggen van ongeldige oorsprongcertificaten.

Tot invordering van deze rechten werd door de administratie op 31 oktober 1995 een 
dwangbevel uitgevaardigd hetwelk op 7 november 1995 uitvoerbaar werd verklaard. Het 
door verweerster ingesteld verzet tegen dit dwangbevel werd bij vonnis van 13 september 
1997 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ingewilligd.

Bij  het aanvankelijk bestreden arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 10 
januari  2000  werd  de  navordering  van  rechten  ten  laste  van  verweerster  evenzeer 
ongegrond  verklaard.  Enerzijds  stelde  het  hof  van  beroep  weliswaar  vast  dat  het 
missierapport  van  de  E.G.  een  afdoende  bewijs  vormt  dat  de  litigieuze  ingevoerde 
videocassettes uit Macao niet voldoen aan het oorsprongscriterium en dat de assemblage 
van deze videocassettes van China naar Macao werd overgeheveld met het oog op het 
ontduiken van antidumpingrechten op ‘Chinese’ videocassettes. Anderzijds oordeelde het 
hof van beroep dat verweerster niettemin recht heeft op niet-navordering van de litigieuze 
invoer-  en antidumpingsrechten op grond van artikel  5,  lid  2  van de Verordening nr. 
1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij 
uitvoer  die  niet  van  de  belastingschuldige  zijn  opgeëist  voor  goederen  welke  zijn 

1 Zie de conclusie van het O.M.; in deze zaak heeft het Hof reeds een arrest uitgesproken op 8 nov. 
2002, AR nr. C.OO.O356.N, met concl. O.M., AC., 2002, nr. 593.
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aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke 
rechten voortvloeide. Deze bepaling luidt als volgt: “De bevoegde autoriteiten behoeven 
niet  over te gaan tot  de navordering van het bedrag van de rechten bij  invoer of  bij  
uitvoer dat niet is geheven ten gevolge van een vergissing van de bevoegde autoriteiten 
zelf  die de belastingschuldige redelijkerwijze niet  kon ontdekken, waarbij  deze laatste  
zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld en voldaan heeft aan alle voorschriften van de 
geldende regeling inzake de douaneaangifte.”

Desbetreffend beslisten de appelrechters in casu dat moet worden aangenomen dat de 
rechten bij de invoer van de goederen niet zijn geheven ten gevolge van een vergissing 
van  de  bevoegde autoriteiten van Macao  zelf  bij  de  aanvankelijke  toepassing  van  de 
betrokken  regeling,  terwijl  niet  wordt  betwist  dat  verweerster  ter  goeder  trouw heeft 
gehandeld.

(…)
III. De actuele voorziening in cassatie.
De thans bekritiseerde beslissing betreft het arrest van 3 mei 2007 van het Hof van 

Beroep te Brussel waarnaar de zaak door Uw Hof werd verwezen na vernietiging van het 
arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te  Antwerpen  van  10  januari  2000  bij  arrest  van  8 
november 2002 (Cass., 8 november 2002, AR nr. C.OO.O356.N, met concl. O.M., 2002, 
nr. 593).

Vooraf dient de aandacht gevestigd op volgende elementen:
1. De in mijn conclusie bij het arrest van Uw Hof van 8 november 2002 geciteerde 

rechtspraak van het Hof van Justitie werd bij artikel 1, lid 17 van de Verordening (EG) nr. 
2700/20002 van 16 november 2000 geïmplementeerd in artikel 220.2, b) CDW. Het opzet 
van dit legislatief ingrijpen bestond er duidelijk in om voor de specifieke situatie van de 
preferentiële regelingen de desbetreffende wettelijke begrippen te definiëren en om der-
wijze middels deze codificatie en precisering van het vigerend recht voortaan rechtszeker-
heid te verschaffen in functie van de eventuele navordering van invoerrechten3. 

De aanvulling van het nieuwe lid 2 van artikel 220.2, b) CDW formuleert inzonderheid 
de definiëring bepaald in het arrest Faroe Seafood van het Hof van Justitie4 en bepaalt dat 
“wanneer de preferentiële status van de goederen aan de hand van een systeem van admi-
nistratieve samenwerking wordt vastgesteld waarbij instanties van een derde land betrok-
ken zijn, de afgifte door deze instanties van een onjuist certificaat aangemerkt wordt als  
een vergissing (…) die redelijkerwijze niet kon worden ontdekt.” Daar waar om evidente 
motieven nooit enige discussie of verwarring mogelijk was met betrekking tot valse of 
vervalste oorsprongcertificaten, geldt thans dus ook een duidelijk wettelijk richtsnoer in-
zake weliswaar authentieke, maar ten onrechte, i.e. onjuiste of ongeldige certificaten. 

Het nieuwe lid 3 van artikel 220.2, b) CDW gaat verder terug op het arrest Mecanarte 
van het Hof van Justitie5 en stipuleert dat “de afgifte van een onjuist certificaat niet als  
een vergissing aangemerkt wordt wanneer het certificaat gebaseerd is op een onjuiste  
weergave van de feiten door de exporteur, behalve indien de instanties die het certificaat  
afgaven, klaarblijkelijk wisten of hadden moeten weten dat de goederen niet voor prefe-
rentiële oorsprong in aanmerking kwamen.” Als dusdanig verwoordt deze bepaling een 
uitzondering op de gemene regel vervat in het nieuwe tweede lid. In fine van lid 3 wordt 
zodoende een uitzondering op de uitzondering geponeerd. 

2 Verordening (EG) Nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 nov. 2000 tot wij-
ziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair doua-
newetboek, PB. L. 311, 12 dec. 2000. 
3 De toevoegingen traden in werking op 19 dec. 2000.
4 H.v.J., 14 mei 1996, C-153/94 en C-204/94, Faroe Seafood.
5 H.v.J., 27 juni 1991, C-348/89, Mecanarte.
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Voorts dient voor de volledigheid opgemerkt te worden dat, daar waar de toegevoegde 
bepalingen sub lid 2 en 3 het rechtsbegrip ‘vergissing van de douaneautoriteiten’ nader 
preciseren,  ook  het  concept  ‘goede trouw van  de  belastingschuldige’  wettelijk  verder 
verankerd wordt, met name in de aanvullingen sub lid 4 en 5 van artikel 220.2, b) CDW. 
Zo  wordt  onder  meer  geëxpliciteerd  dat  de  belastingplichtige  geen  goede  trouw kan 
inroepen wanneer  de  Commissie  een  bericht  heeft  bekendgemaakt  met  betrekking tot 
gegronde twijfel ten aanzien van de juiste toepassing van de preferentiële regeling door 
het begunstigde land. 

Het Hof van Justitie wees desbetreffend een principieel arrest op 9 maart 
2006 in de zaak Beemsterboer6. Vooreerst bevestigt het Hof dat de actuele bepaling van 

artikel 220.2, b) CDW een interpretatieve bepaling is en derhalve retroactief evenzeer van 
toepassing is op douaneschulden die ontstaan zijn en nagevorderd werden voor de inwer-
kingtreding van de wijzigingsverordening van 16 november 20007. Voorts wordt principi-
eel nogmaals geconfirmeerd dat de afgifte van een onjuist oorsprongcertificaat als een 
vergissing van de douaneautoriteiten aangemerkt moet worden, ook wanneer bij een con-
trole achteraf de in een certificaat vermelde oorsprong van de goederen niet meer kan be-
vestigd worden. 

Verder beslist  het  Hof van Justitie  ten aanzien van zij  die zich beroepen op artikel 
220.2, b) CDW, evenwel tot een verdeling van de bewijslast. Dezen, met inbegrip van de 
navorderende  douaneautoriteit,  dienen  immers  steeds  de  nodige  bewijzen  ter 
onderbouwing van hun vordering over te leggen. Zo komt het, ten einde een vergissing uit 
te sluiten, enkel aan de douaneautoriteit toe aan te tonen dat de afgifte van een onjuist 
certificaat te wijten is aan de onjuiste weergave van de feiten door de exporteur. Dit moet 
duidelijk blijken uit de betrokken missierapporten. 

Evenmin  kan,  zoals  voorheen  de  facto  meestal  gebeurde,  een  ontstentenis  van  een 
antwoord  of  een  onvoldoende  antwoord  na  een  controle  a  posteriori  omwille  van 
gegronde twijfel een bewijs vormen van een onjuiste voorstelling door de exporteur. In 
dat  perspectief  betekent  deze  rechtspraak  van  het  Hof  van  Justitie  een  essentiële 
omwenteling  die  het  de  navorderende  douaneautoriteiten  omwille  van  de  rigoureuze 
bewijsvereisten bijzonder moeilijk  maakt zich op de uitzonderingsbepaling van artikel 
22.2, b), lid 3 CDW te beroepen. 

Anderzijds  wordt  in  het  arrest  eveneens  beslist  dat,  opdat  hij  een  navordering  wil 
voorkomen, het inzonderheid aan de belastingschuldige invoerder  is  om het bewijs te 
leveren dat de instanties die het certificaat afleverden, klaarblijkelijk wisten of hadden 
moeten weten dat de goederen niet voor preferentiële oorsprong in aanmerking kwamen. 
Wanneer in die hypothese de douaneautoriteiten als gevolg van een uitsluitend aan de 
exporteur  toe  te  rekenen  nalatigheid  niet  meer  kunnen  bewijzen  dat  het 
oorsprongcertificaat opgesteld is op basis van een juiste dan wel een onjuiste voorstelling 
van de feiten door de uitvoerder, moet de invoerder bewijzen dat de door de autoriteiten 
van het derde land afgegeven certificaat op een juiste feitenweergave was gebaseerd. De 
uitzondering op de uitzondering (cfr. supra) moet dus door de belastingplichtige bewezen 
worden.

Het bestreden arrest van de verwijzingsrechters besluit dat de douaneautoriteiten in Ma-
cao een actieve vergissing hebben begaan bij het afleveren van de oorsprongcertificaten 
waardoor zij zelf de grondslag hebben gevormd waarop het gewettigd vertrouwen berustte 
van de verweerster in cassatie dat de ingevoerde videocassettes van oorsprong uit Macao 
kwamen. Bovendien wordt vastgesteld dat ook de eiser in cassatie, c.q. de Belgische dou-
aneadministratie, zelf een actieve vergissing heeft begaan bij het aanvaarden van de doua-

6 H.v.J., 9 maart 2006, C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services.
7 H.v.J., 9 maart 2006, C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services, r.o. 23 e.v.
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neaangiften en van de betrokken oorsprongcertificaten8. 
Als zodanig oordelend komen de Brusselse verwijzingsrechters tot dezelfde feitelijke 

conclusies als het Hof van Beroep te Antwerpen. Thans moet echter erkend worden dat de 
bekritiseerde beslissing zich wel gedraagt naar de door uw Hof geponeerde regel dat een 
vergissing  te  dezen  een  actieve  gedraging  van  de  bevoegde  douaneautoriteiten 
veronderstelt. Uit een geheel van feitelijke gegevens leiden de verwijzingsrechters immers 
af  dat  in  casu inderdaad sprake is van een vergissing die  verder reikt  dan een louter 
passieve houding (cfr. infra).

Het  enig  middel tot  cassatie  verwijt,  anders  dan  in  de  eerste  cassatieprocedure,  de 
bestreden beslissing dat uit de vermelde gegevens niet afgeleid kon worden dat er van 
enige vergissing in de zin van artikel 220.2, b) CDW of artikel 5, lid 2 van Verordening 
nr. 1697/79 sprake kon zijn bij de bevoegde autoriteiten in Macao en in België, waardoor 
onder meer deze wetsbepalingen geschonden zouden zijn. 

In  casu  blijken  de  verwijzingsrechters  evenwel  vast  te  stellen  dat  de  exporteur 
inlichtingen  verschafte  in  de  overtuiging  dat  de  autoriteiten  van  Macao  in  feite  alle 
relevante  gegevens  kenden,  aangezien  de  inspecties  in  zijn  lokalen  gebeurden  in  het 
bijzijn van die autoriteiten. 

Krachtens de supra geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie, onder meer in de 
zaken Mecanarte9 en Beemsterboer10, moet de eiser in cassatie aantonen dat de exporteur 
te dezen de feiten onjuist weergegeven heeft. 

De verwijzingsrechters oordelen desbetreffend van niet. Zij stellen bovendien vast dat 
in  concreto  niet  bewezen  is  dat  de  exporteur  kennis  had  van  de  resultaten  van  de 
inspecties in zijn lokalen. Op grond van artikel 220.2, b) CDW konden zij dan ook terecht 
tot  de bevinding komen dat de niet-heffing van de invoer- en antidumpingrechten het 
gevolg is van een vergissing van de bevoegde douaneautoriteiten in Macao. 

Het bestreden arrest wijst er in dit verband op dat de autoriteiten in Macao er ook na de 
inspecties  klaarblijkelijk  van  op  de  hoogte  gebracht  werden  dat  de  kwestieuze 
videocassettes niet voor een preferentiële regeling in aanmerking kwamen. Het hof van 
beroep besluit dienvolgens dat, anders dan in het geval van de exporteur, de autoriteiten 
van Macao wel  kennis  hadden van de resultaten van de uitgevoerde inspecties.  Door 
vervolgens  geen  bezwaar  te  maken  tegen  de  inlichtingen  van  de  exporteur  en  de 
afgeleverde  oorsprongcertificaten  brachten  deze  instanties  zelf  de  grondslag  voor  het 
gewettigd vertrouwen in hoofde van de invoerder teweeg. 

In de lijn van onder meer de rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak Agrover11 
moet dergelijke houding onloochenbaar als een actieve vergissing gekwalificeerd worden. 

De verwijzingsrechters conformeren zich in het bestreden arrest zonder meer aan de 
geldende rechtspraak van het Hof van Justitie zoals die deels naar de vigerende Europese 
regelgeving omgezet werd. 

Het komt mij  derhalve voor dat het bestreden arrest  in niets een schending van de 
aangevoerde wetsbepalingen bevat.

Het cassatiemiddel kan bijgevolg niet aangenomen worden. 

8 Reeds in het arrest Mecenarte (H.v.J., 27 juni 1991, C-348/89, Mecanarte) werd beslist dat te dezen 
als het begrip ‘autoriteit’ begrepen moest worden iedere autoriteit die in het kader van zijn bevoegd-
heden gegevens verstrekt die in aanmerking worden genomen bij de invordering van het bedrag aan 
rechten en die bij de belastingschuldige een gewettigd vertrouwen kan opwekken. In casu vormen zo-
wel de autoriteiten te Macao als de Belgische douaneadministratie dergelijke autoriteit.
9 H.v.J., 27 juni 1991, C-348/89, Mecanarte.
10 H.v.J., 9 maart 2006, C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services.
11 H.v.J., 18 okt. 2007, C-173/06, Agrover.
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Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.07.0098.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 mei 2007 op verwijzing ge-

wezen door het hof van beroep te Brussel, na het arrest van het Hof van 8 no-
vember 2002.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het bestreden arrest blijkt het volgende:
1. Op 4 juni 1993, 14 december 1993 en 14 november 1994 werden videocas-

settes ingevoerd te Antwerpen en ingeklaard als afkomstig uit Macao.
2. Op basis van het missierapport en werkdocument van 21 juni 1994 van de 

Europese Commissie is bewezen dat de door de verweerster ingevoerde video-
cassettes uit Macao niet voldoen aan het oorsprongscriterium en dat de assembla-
ge van deze cassettes van China naar Macao werd overgeheveld met het oog op 
het ontduiken van antidumpingrechten op "Chinese" videocassettes.

3. Volgens de eigen kostenberekening van de autoriteiten van Macao, volde-
den de videocassettes aan de voorwaarde om onder het stelsel van algemene pre-
ferenties te kunnen vallen. De waarde van alle gebruikte materialen die niet van 
Macaose oorsprong waren, bedroeg volgens hen niet meer dan 40 pct. van de 
prijs af-fabriek van het product.

4. Deze autoriteiten hebben op basis van de inlichtingen verschaft door de ex-
porteur, de oorsprong van de goederen gecertificeerd.

5. De Belgische douaneautoriteiten hebben aanvankelijk de aangiftes en oor-
sprongcertificaten aanvaard en hebben pas later een dwangbevel uitgevaardigd 
tot invordering van invoer- en antidumpingrechten.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 220, in het bijzonder 220.2.b, van de Verordening (EG) nr. 2913/92 van de 

Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek (hierna 
CDW), zowel voor als na zijn wijziging bij Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 16 november 2000;

- artikel 5, tweede lid, van de Verordening (EG) nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 
1979 inzake navordering van rechten bij invoer of bij uitvoer;

- artikel 94 van de Verordening (EG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993, 
houdende  vaststelling  van  enkele  bepalingen  ter  uitvoering  van  Verordening  (EG), 
nr.2931/92 tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek (hierna CDW);

- artikel 2 van de Verordening (EG) nr. 2144/87 van de Raad van 13 juli 1987 inzake 
douaneschuld;
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- de artikelen 1, 2 en 3 van de Verordening (EG) nr. 3091/91 van de Raad van 21 okto-
ber 1991 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van videobanden 
en cassettes van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot definitieve inning van het 
voorlopig recht;

- de artikelen 15ter, 15quater en 19 van de Verordening (EG) nr. 1468/81 van de Raad 
van 19 mei 1981 betreffende wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten 
van de lidstaten en samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie, met het oog 
op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften, zoals gewijzigd door de 
Verordening 945/97 van de Raad van 30 maart 1987;

- het algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht op rechtszekerheid en het vertrou-
wensbeginsel.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest oordeelt dat de douaneautoriteiten van Macao een actieve vergis-

sing hebben begaan bij het afleveren van de oorsprongcertificaten waardoor zij zelf de 
grondslag hebben gevormd waarop het gewettigd vertrouwen berustte van de verweerster 
dat de ingevoerde videocassettes van oorsprong uit Macao waren:

"Het hof van beroep te Antwerpen achtte op basis van een ongedateerd missierapport 
en een werkdocument van 21 juni 1994 van de Europese Commissie, Directoraat-Gene-
raal XXI, Douane en Indirecte Belastingen, Oorsprong van goederen, bewezen dat de liti-
gieuze ingevoerde videocassettes uit Macao niet voldoen aan het oorsprongcriterium en 
dat de assemblage van deze videocassettes van China naar Macao werd overgeheveld met 
het oog op het ontduiken van antidumpingrechten op 'Chinese' videocassettes. Zoals hier-
boven gesteld, is het arrest van 10 januari 2000 op dit punt definitief.

Het voormelde missierapport en werkdocument beschrijven de bevindingen van onder-
zoeken naar frauduleuze aanspraken op het voorkeurstarief en de ontduiking van antidum-
pingrechten in zaken betreffende de invoer in de Gemeenschap van videocassettes, waar-
van werd beweerd dat ze niet uit China en Macao kwamen.

Het missierapport en het werkdocument tonen aan dat bij de uitgifte van de A-formulie-
ren op 22 april 2003, 12 november 1993 en 3 oktober 1994, de autoriteiten van Macao 
weet hadden of moesten hebben van die onderzoeken en van het feit dat de door Far East 
Magnetic Tape Factory Ltd. te Macao, vervaardigde en uitgevoerde videocassettes moge-
lijks niet in aanmerking kwamen voor het stelsel van algemene preferenties.

De onderzoeken van de Europese Commissie in Macao werden immers uitgevoerd in 
het bijzijn van de leidende ambtenaren van de autoriteiten van Macao (missierapport, nr. 
13.1).

De autoriteiten van Macao stelden daarenboven uitgebreide rapporten op in  januari 
1992, mogelijks als gevolg van de groeiende onrust van de Europese Gemeenschap be-
treffende de ware aard van de operatie in Macao (missierapport, nr. 14.7).

Het onderzoek van de Europese Commissie in de lokalen in Macao van Macao Magne-
tic Ltd. en Far East Magnetic Tape Factory Ltd. gebeurde op 25 maart 1992 (missierap-
port, nr. 20.5).

Na een beoordeling van de resultaten van deze inspecties, werden de autoriteiten van 
Macao ervan in kennis gesteld dat in Macao door Far East Magnetic Tape Factory Ltd. 
vervaardigde videocassettes waarvoor het stelsel van algemene preferenties door de auto-
riteiten van Macao was toegekend, niet werden geacht voor deze preferenties in aanmer-
king te komen, aangezien de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong 
waren volgens de raming, meer dan 40 pct. van de prijs af fabriek van het product bedroeg 
(werkdocument, blz. 3).

Op 23 juli 1993 ontvingen de Commissiediensten van de autoriteiten van Macao een 
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antwoord, waarin door middel van kostenberekeningen betreffende de vervaardiging en 
de ingevoerde bestanddelen van de videocassettes werd getracht het toekennen van het 
stelsel van algemene preferenties aan de betreffende goederen met betrekking tot de regel 
van de 40 pct. te rechtvaardigen (werkdocument, blz. 3).

De autoriteiten van Macao hadden dus wel degelijk kennis van de inspecties en van de 
resultaten ervan. Zij konden bijgevolg niet  eenvoudig afgaan op inlichtingen verschaft 
door de exporteur, maar dienden integendeel die inlichtingen te controleren. De autoritei-
ten van Macao begingen derhalve een actieve vergissing door in de gegeven omstandighe-
den A-formulieren af te leveren.

De exporteur verschafte inlichtingen in de overtuiging dat de autoriteiten van Macao de 
facto alle relevante gegevens kenden, vermits de inspecties in zijn lokalen gebeurden in 
het bijzijn van de leidende ambtenaren van die autoriteiten. Door geen bezwaar te maken 
tegen deze inlichtingen en de oorsprongcertificaten af te leveren, creëerden de autoriteiten 
van Macao zelf de grondslag waarop het gewettigd vertrouwen van de exporteur berustte.

(De eiser) bewijst niet de kwade trouw van de exporteur, van wie immers niet is aange-
toond dat hij kennis had van de resultaten van de inspecties in zijn lokalen.

(De verweerster) heeft recht op niet-navordering van de litigieuze invoer- en antidum-
pingrechten".

Het bestreden arrest oordeelt dat ook de eiser een actieve vergissing heeft begaan bij 
het aanvaarden van de aangiften ten invoer en van de oorsprongcertificaten waardoor hij 
eveneens het gewettigd vertrouwen heeft gewekt van de verweerster dat de ingevoerde vi-
deocassettes, omwille van hun oorsprong uit Macao, in aanmerking kwamen voor het ver-
laagd preferentieel douanetarief:

"Het hof van beroep te Antwerpen onderzocht niet de door (de verweerster) aangevoer-
de actieve vergissing van (de eiser).

Een actieve vergissing is eveneens in hoofde van (de eiser) aangetoond.
Uit het Belgisch onderzoeksrapport van 28 februari 1995 blijkt immers dat (de eiser) op 

21 juni 1991 op de hoogte werd gebracht dat in het kader van het onderzoek betreffende 
de ontduiking van antidumpingrechten bij de invoer in de EEG van videocassettes van 
oorsprong uit Hongkong en China, voor welke landen antidumpingrechten werden inge-
steld, werd vastgesteld dat de firma Acme Cassette Manufacturing Ltd. uit Hongkong aan 
haar EEG-klanten videocassettes aanbood met certificaten Form A uit Macao. De lidsta-
ten werden verzocht importen uit Macao op te zoeken, controles a posteriori aan te vra-
gen, en de diensten van de afdeling DG XXI - anti-fraude van de Commissie te informe-
ren (onderzoeksrapport, nr. 1).

Verder leest men in het onderzoeksrapport dat op 17 januari 1992 aan (de eiser) werd 
medegedeeld dat het ging om videocassettes die uit Macao werden uitgevoerd door Far 
East Magnetic Tape Factory Ltd. en werden gefactureerd door Acme Cassette Manufactu-
ring Ltd..

Door in de gegeven omstandigheden de aangiften ten invoer en de oorsprongcertifica-
ten bij de invoer te hebben aanvaard, zonder enig voorbehoud te maken over de geldig-
heid van de oorsprongcertificaten uit Macao, en zonder een zekerheidsstelling van de in-
voerder te eisen om de betaling van de douaneschuld te waarborgen, beging ook (de eiser) 
een actieve vergissing, en wekte (hij) een gewettigd vertrouwen in hoofde van (de ver-
weerster) dat de ingevoerde videocassettes van oorsprong uit Macao waren en derhalve in 
aanmerking komen voor het verlaagd preferentieel douanetarief.

Door maanden na de invoer retroactief op (zijn) standpunt terug te komen, schond (de 
eiser) het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel."

Het hoger beroep van de eiser tegen het vonnis van 19 september 1997 (in het arrest is 
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per vergissing sprake van 13 september 1997) van de rechtbank van eerste aanleg te Ant-
werpen, waarin het dwangbevel van 31 oktober 1995 werd vernietigd en voor recht werd 
gezegd dat de op basis van dit dwangbevel ingevorderde invoerrechten, anti-dumping-
rechten, nalatigheidinteresten en kosten niet zijn verschuldigd, werd dienvolgens onge-
grond verklaard.

Grieven
1. Luidens artikel 5, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 1697/79 van de Raad van 24 

juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer behoeven
"de bevoegde autoriteiten (...) niet over te gaan tot de navordering van het bedrag van 

de rechten bij invoer of bij uitvoer dat niet is geheven ten gevolge van een vergissing van 
de bevoegde autoriteiten zelf die de belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdek-
ken, waarbij deze laatste zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld en voldaan heeft aan 
alle voorschriften van de geldende regeling inzake de douaneaangifte."

Dezelfde regel, toepasselijk op de invoeren vanaf 1 januari 1994, is overgenomen in ar-
tikel 220.2.b, van het CDW dat bepaalt:

"behalve in de gevallen (...) wordt niet tot boeking achteraf overgegaan wanneer: b) het 
wettelijk verschuldigd bedrag aan rechten niet was geboekt, ten gevolge van een vergis-
sing van de douaneautoriteiten zelf die de belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ont-
dekken en waarbij deze laatste zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld en aan alle 
voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte heeft voldaan."

Bij Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
november 2000 werd artikel 220.2.b, van het CDW, met ingang van 19 december 2000, 
aangevuld met de volgende alinea's die, omwille van hun interpretatief karakter, ook van 
toepassing zijn op een douaneschuld die ontstaan en nagevorderd is voor de inwerkingtre-
ding van deze Verordening nr. 2700/2000 (H.v.J., C-293/04, 9 maart 2006, "Beemster-
boer", r.o. 23 en 48):

"Wanneer de preferentiële status van de goederen aan de hand van een systeem van ad-
ministratieve samenwerking wordt vastgesteld waarbij instanties van een derde land be-
trokken zijn, wordt de afgifte door deze instanties van een onjuist certificaat aangemerkt 
als een vergissing, in de in de eerste alinea bedoelde zin, die redelijkerwijze niet kon wor-
den ontdekt (tweede alinea); De afgifte van een onjuist certificaat wordt echter niet als een 
vergissing aangemerkt, wanneer het certificaat gebaseerd is op een onjuiste weergave van 
de feiten door de exporteur, behalve indien met name de instanties die het certificaat afga-
ven klaarblijkelijk wisten of hadden moeten weten dat de goederen niet voor preferentiële 
behandeling in aanmerking kwamen (derde alinea)."

De importeur die zich beroept op de uitzondering van artikel 220.2.b, derde alinea, in 
fine, van de CDW, dient te bewijzen dat de autoriteiten die het certificaat afgaven, klaar-
blijkelijk wisten of hadden moeten weten dat de goederen niet voor preferentiële behande-
ling in aanmerking kwamen (H.v.J., C-293/04, 9 maart 2006, "Beemsterboer", r.o. 45).

2. Het gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige in de juistheid van het afgele-
verde oorsprongcertificaat kan de in voormelde bepalingen voorziene bescherming slechts 
genieten voor zover het de bevoegde autoriteiten zelf zijn die de grondslag hebben gecre-
ëerd waarop dit gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige berustte. Dus enkel de 
vergissingen die aan een actieve gedraging van de bevoegde autoriteiten zijn toe te schrij-
ven, geven recht op niet-invordering van douanerechten (Gerecht van Eerste Aanleg, T-
23/03, 6 februari 2007, "CAS", r.o. 304).

Het loutere feit dat de bevoegde autoriteiten van een bepaald gebied in de certificaten 
hebben verklaard dat de goederen van oorsprong uit dat gebied waren, volstaat derhalve 
niet opdat er sprake is van een "vergissing" van de bevoegde autoriteiten in voormelde zin 
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(conclusie van advocaat-generaal Thijs bij Cass., 8 november 2002, nr.593, p.2432, noot 
5).

Er is daarentegen wel sprake van een vergissing die te wijten is aan een actieve gedra-
ging van de bevoegde autoriteiten wanneer de exporteur heeft verklaard dat de goederen 
van oorsprong uit een bepaald gebied zijn, er daarbij op vertrouwend dat de bevoegde au-
toriteiten van het gebied de facto alle voor de toepassing van de betrokken douaneregeling 
noodzakelijke feitelijke gegevens kenden, en wanneer deze autoriteiten desondanks geen 
enkel bezwaar hebben gemaakt met betrekking tot de vermeldingen in de verklaringen 
van de exporteur, zodat zij de oorsprong van de goederen dus op basis van een onjuiste 
uitlegging van de oorsprongregels hebben gecertificeerd (H.v.J., C-153/94 en C-204/94, 
14 mei 1996, "Faroe Seafood Co.Ltd.", r.o. 95).

Geheel anders is de situatie waarbij de exporteur onjuiste inlichtingen heeft verstrekt 
aan de bevoegde autoriteiten - ongeacht of dit te goeder trouw of te kwader trouw was ge-
schied - in welk geval de exporteur er niet kan op vertrouwen dat de bevoegde autoriteiten 
van het gebied de facto alle voor de toepassing van de betrokken douaneregeling noodza-
kelijke feitelijke gegevens kenden (conclusie van advocaat-generaal Thijs bij Cass., 8 no-
vember 2002, nr.593, noot 5).

In die hypothese berust de vergissing bij de exporteur of bij een derde, doch niet bij de 
bevoegde autoriteiten die  door de onjuiste weergave van de feiten door  de exporteur, 
waarvan zij de geldigheid niet behoeven te controleren of beoordelen, op het verkeerde 
been zijn gezet. De importeur kan in die context van misleiding geen gewettigd vertrou-
wen in de geldigheid van de oorsprongcertificaten baseren op het feit dat de douaneautori-
teiten  deze  certificaten  oorspronkelijk  hebben  gecertificeerd  en  aanvaard  (H.v.J.,  C-
153/94 en C-204/94, 14 mei 1996, "Faroe Seafood Co. Ltd.", r.o.93; H.v.J., C-293/04, 9 
maart 2006, "Beemsterboer", r.o. 33) en zal zelf het risico moeten dragen dat voortvloeit 
uit een handelsdocument dat bij een latere controle onjuist blijkt te zijn (H.v.J., C-251/00, 
14 november 2002, "Ilumitronica", r.o. 43).

3.1. Het bestreden arrest stelt vast dat de autoriteiten van Macao "eenvoudig" zijn afge-
gaan op de inlichtingen verschaft door de exporteur, terwijl zij deze inlichtingen hadden 
moeten controleren in zoverre zij, via het missierapport en het werkdocument, weet had-
den of moesten hebben van het feit dat de videocassettes in kwestie "mogelijks" niet in 
aanmerking kwamen voor het stelsel van algemene preferenties.

Het bestreden arrest  neemt zodoende noodzakelijk aan dat de inlichtingen verschaft 
door de exporteur aan de autoriteiten van Macao onjuist waren zodat de bevoegde instan-
ties de facto niet op de hoogte waren van alle voor de toepassing van de betrokken doua-
neregeling noodzakelijke feitelijke gegevens.

In die omstandigheden kan het afleveren aan de verweerster van de oorsprongcertifica-
ten niet als een actieve vergissing worden beschouwd van de bevoegde autoriteiten van 
Macao en kon de verweerster er niet redelijk op vertrouwen dat de bevoegde autoriteiten 
van het gebied alle voor de toepassing van de betrokken douaneregeling noodzakelijke 
feitelijke gegevens kenden.

Waar de onjuiste weergave van de feiten door de exporteur zodoende aan de oorsprong 
lag van de vergissing en misleiding van de bevoegde diensten van Macao hebben deze 
douaneautoriteiten bijgevolg niet zelf de grondslag gecreëerd waarop het wettig vertrou-
wen van verweerster berustte.

3.2. De vaststelling in het arrest dat de douaneautoriteiten van Macao weet hadden of 
moesten hebben van het feit dat de videocassettes in kwestie "mogelijke" niet in aanmer-
king kwamen voor het stelsel van algemene preferenties en dienaangaande hadden nagela-
ten om een effectieve controle uit te oefenen of bezwaar te maken tegen de verklaringen 
van de exporteur, laat weliswaar toe om de douaneautoriteiten van Macao dienaangaande 
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een passieve houding te verwijten, doch volstaat niet om een vergissing te weerhouden in 
de zin van de artikelen 5, tweede lid, van de Verordening (EG) nr. 1697/79 en 220.2.b, 
van het CDW, die toe te schrijven is aan een actieve gedraging van de bevoegde autoritei-
ten van Macao.

De afgifte van een onjuist oorsprongcertificaat kan immers niet worden aangemerkt als 
een "actieve" vergissing wanneer het certificaat gebaseerd is op een onjuiste weergave 
van de feiten door de exporteur en de bevoegde instanties niet met zekerheid wisten of 
hadden moeten weten dat de goederen niet voor preferentiële behandeling in aanmerking 
kwamen.

Het  bestreden  arrest  oppert  slechts  dat  de  autoriteiten  van  Macao  weet  hadden  of 
moesten hebben van het feit dat de uitgevoerde videocassettes "mogelijks" niet voldeden 
aan de oorsprongcriteria, zonder dat door de verweerster werd aangetoond, noch door het 
bestreden arrest werd vastgesteld dat zij wisten of moesten weten dat deze cassettes ook 
"effectief" niet in aanmerking kwamen voor het preferentieel tarief.

Het bestreden arrest stelt integendeel vast dat volgens de eigen kostenberekening van 
de autoriteiten van Macao de videocassettes wel voldeden aan de oorsprongcriteria, inzon-
derheid aan de regel dat de waarde van alle gebruikte materialen, die niet van oorsprong 
waren, niet meer dan 40 pct. van de prijs af-fabriek van het product mag bedragen.

4. Uit het feit dat de eiser op de hoogte was gebracht van de praktijk waarbij door een 
welbepaalde exporteur Chinese videocassettes werden ingeklaard als afkomstig van Ma-
cao, zonder dat aan de oorsprongscriteria was voldaan, en de eiser was verzocht om im-
porten uit Macao op te zoeken, controles a posteriori aan te vragen en de diensten van de 
afdeling DG XXI- anti-fraude van de Europese Commissie te informeren, kan evenmin 
wettig worden afgeleid dat een actieve vergissing was begaan door de eiser door in de ge-
geven omstandigheden de aangiften ten invoer en de oorsprongcertificaten te hebben aan-
vaard, zonder enig voorbehoud te maken over de geldigheid ervan en zonder zekerheids-
stelling van de invoerder te eisen om de betaling van de douanerechten te waarborgen.

Het is vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie dat de belastingplichtige een ge-
wettigd vertrouwen in de geldigheid van een oorsprongscertificaat niet kan baseren op het 
feit dat de douaneautoriteiten van een lidstaat ze voorshands heeft aanvaard : de rol van 
die autoriteiten bij de eerste aanvaarding van een aangifte vormt immers geen beletsel 
voor latere controles (H.v.J., C-153/94 en C-204/94, 14 mei 1996, "Faroe Seafood Co. 
Ltd.", r.o.93; H.v.J., C-293/04, 9 maart 2006, "Beemsterboer", r.o. 32 en 33).

De controle achteraf, zoals voorzien in artikel 94 CDW heeft juist tot doel om de juist-
heid van de op een eerder afgegeven certificaat vermelde oorsprong na te gaan (H.v.J., C-
293/04, 9 maart 2006, "Beemsterboer", r.o. 32 en 33) zodat de eiser, na het voorshands 
aanvaarden van de certificaten, retroactief kon terugkomen op zijn standpunt zonder hier-
door het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel te schenden en geenszins was verplicht 
om een voorbehoud te maken of een zekerheidsstelling te eisen.

Uit de stukken van het dossier blijkt bovendien dat door de eiser een controle a posteri-
ori was aangevraagd waarop door de autoriteiten van Macao werd bevestigd dat de afgele-
verde certificaten authentiek zijn en de videocassettes daadwerkelijk Macao als oorsprong 
hadden.

Evenzeer als de douaneautoriteiten van Macao was de eiser bijgevolg door de onjuiste 
verklaringen van de exporteur misleid geweest, terwijl door de verweerster niet werd aan-
getoond, noch in het bestreden arrest werd vastgesteld dat de eiser klaarblijkelijk wist of 
had moeten weten dat  de goederen niet  voor preferentiële behandeling in aanmerking 
kwamen.

Het loutere feit dat de eiser op de hoogte was gebracht van een onderzoek naar ontdui-
king van antidumpingrechten op de invoer van Chinese videocassettes met oorsprongcer-
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tificaten uit Macao, uitgevoerd door Far East Magnetic Tape Factory Ltd., impliceert niet 
op zich dat de eiser klaarblijkelijk wist of had moeten weten dat de ingevoerde videocas-
settes in kwestie niet voor preferentiële behandeling in aanmerking kwamen, mede gelet 
op de uitgevoerde controle achteraf bij de douaneautoriteiten van Macao die de oorsprong 
hadden bevestigd.

In ieder geval kon de eiser pas tot navordering van de verschuldigde rechten overgaan 
na de eindbeslissing van 10 augustus 1994 van het Comité Oorsprong van de Europese 
Commissie (stuk 13 van de eiser) waarin was beslist om de videocassettes in kwestie niet 
de oorsprong van Macao toe te kennen. Het is de Europese Commissie die bepaalt wan-
neer zij de resultaten van het onderzoek, die onder het beroepsgeheim vallen, aan de lid-
staten mededeelt  (zie de artikelen 15ter,  15quater en 19 van de Verordening (EG) nr. 
1468/81 van de Raad van 19 mei 1981) zodat de eiser niet vroeger kon weten of had moe-
ten weten dat de videocassettes niet in aanmerking kwamen voor het verlaagd preferenti-
eel douanetarief.

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat zowel de 
douaneautoriteiten van Macao als de eiser een actieve vergissing hebben begaan in de zin 
van de artikelen 5, lid 2, van de Verordening (EG) nr. 1697/79 en 220.2.b, van het CDW, 
noch wettig hebben beslist dat beide douaneautoriteiten een gewettigd vertrouwen hebben 
gewekt in hoofde van de verweerster  dat de ingevoerde videocassettes  in  aanmerking 
kwamen voor het verlaagd preferentieel douanetarief waardoor de verweerster recht had 
op niet-navordering van de litigieuze invoer- en antidumpingrechten (schending van de 
artikelen 220, in het bijzonder 220.2.b, CDW, 94 CDW, 5, tweede lid, van de Verorde-
ning (EG) nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979, 1, 2 en 3 van de Verordening (EG) 
nr. 3091/91 van de Raad van 21 oktober 1991, 2 van de Verordening (EG) nr. 2144/87 
van de Raad van 13 juli 1987 inzake douaneschuld, 15ter, 15quater en 19 van de Verorde-
ning (EG) nr. 1468/81 van de Raad van 19 mei 1981, het algemeen rechtsbeginsel betref-
fende het recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Artikel 5, tweede lid, van Verordening 1697/79 van de Raad van 24 juli 

1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de 
belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een 
douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voort-
vloeide, bepaalt: "De bevoegde autoriteiten behoeven niet over te gaan tot de na-
vordering van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat niet is gehe-
ven ten gevolge van een vergissing van de bevoegde autoriteiten zelf die de be-
lastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken, waarbij deze laatste zijner-
zijds te goeder trouw heeft gehandeld en voldaan heeft aan alle voorschriften van 
de geldende regeling inzake de douaneaangifte."

Dezelfde regel, toepasselijk op een deel van de invoeren, is overgenomen in 
artikel 220. 2, b), eerste lid, van Verordening 2913/92 tot vaststelling van het 
Communautair Douanewetboek, hierna Communautair Douanewetboek, dat be-
paalt: "Behalve in de gevallen (...) wordt niet tot boeking achteraf overgegaan 
wanneer: (...) b) het wettelijk verschuldigd bedrag aan rechten niet was geboekt, 
ten gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de belasting-
schuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken en waarbij deze laatste zijnerzijds 
te goeder trouw heeft gehandeld en aan alle voorschriften van de geldende bepa-
lingen inzake de douaneaangifte heeft voldaan".
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2. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, hierna Hof van Jus-
titie, herhaalt in het arrest van 18 oktober 2007, Agrover, C-173/06, dat deze be-
palingen de mogelijkheid bieden aan de douaneautoriteiten niet tot navordering 
van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer over te gaan, wanneer aan 
drie cumulatieve voorwaarden is voldaan:

- de niet-heffing van de rechten moet te wijten zijn aan een vergissing van de 
bevoegde autoriteiten;

- de vergissing van deze autoriteiten moet van die aard zijn, dat een belasting-
schuldige te  goeder trouw, ondanks zijn beroepservaring en de door hem be-
trachte zorgvuldigheid, deze redelijkerwijze niet kon ontdekken;

- de belastingschuldige moet aan alle voorschriften van de geldende regeling 
inzake de douaneaangifte hebben voldaan. 

3. Wat de eerste voorwaarde betreft, kunnen de bevoegde autoriteiten ook die 
zijn van de exportstaat die de exportcertificaten afgeeft.

4. Volgens het Hof van Justitie, in zijn arrest van 14 mei 1996, Farao Seafood, 
gevoegde zaken C-153/94 en C-204/94, is sprake van een "vergissing van de be-
voegde  autoriteiten"  in  de  zin  van  artikel  5,  tweede  lid,  van  Verordening 
1697/79, wanneer de exporteur heeft verklaard dat de goederen van oorsprong 
uit een bepaald gebied zijn, er daarbij op vertrouwend dat de bevoegde autoritei-
ten van het gebied de facto alle voor de toepassing van de betrokken douanerege-
ling noodzakelijke feitelijke gegevens kenden, en wanneer deze autoriteiten des-
ondanks geen enkel bezwaar hebben gemaakt met betrekking tot de vermeldin-
gen in de verklaringen van de exporteur, zodat zij de oorsprong van de goederen 
dus op basis van een onjuiste uitlegging van de oorsprongregels hebben gecertifi-
ceerd.

5. In artikel 220.2, b), Communautair Douanewetboek, werden een tweede en 
een derde lid ingevoegd door de verordening 2700/2000 van 16 november 2000, 
tot wijziging van de verordening 2913/92, met als doel voor het bijzondere geval 
van de preferentiële regelingen, met name het begrip "vergissing van de douane-
autoriteiten" te definiëren.

Artikel 220.2, b), tweede en derde lid, van het Communautair Douanewetboek, 
bepaalt dat wanneer de preferentiële status van de goederen aan de hand van een 
systeem van administratieve samenwerking wordt vastgesteld waarbij instanties 
van een derde land betrokken zijn, de afgifte door deze instanties van een onjuist 
certificaat wordt aangemerkt als een vergissing die redelijkerwijze niet kon wor-
den ontdekt, in de in het eerste lid van artikel 220.2, b), bedoelde zin. De afgifte 
van een onjuist certificaat wordt echter niet als een vergissing aangemerkt, wan-
neer het certificaat gebaseerd is op een onjuiste weergave van de feiten door de 
exporteur,  behalve  indien  met  name  de  instanties  die  het  certificaat  afgaven 
klaarblijkelijk wisten of hadden moeten weten dat de goederen niet voor prefe-
rentiële behandeling in aanmerking kwamen.

6. Het Hof van Justitie oordeelt in het arrest van 9 maart 2006, Beemsterboer, 
C-293/04, dat artikel 220.2, b, van het Communautair Douanewetboek, in de uit 
de verordening 2700/2000 voortvloeiende versie, een interpretatieve bepaling is 
en van toepassing is op een douaneschuld die is ontstaan en is nagevorderd vóór 
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de inwerkingtreding van deze verordening. 
Wie zich beroept op een uitzondering van artikel 220.2, b, derde lid, in fine, 

Communautair Douanewetboek, dient volgens het arrest Beemsterboer te bewij-
zen dat de autoriteiten die dat certificaat hebben afgegeven, klaarblijkelijk wisten 
of hadden moeten weten dat de goederen niet voor preferentiële behandeling in 
aanmerking kwamen. Het staat volgens dat arrest ook vast dat in elk geval de Eu-
ropese Gemeenschap niet de schadelijke gevolgen van het onbehoorlijk handelen 
van de leveranciers van de importeurs kan dragen.

7. Het Hof van Justitie herinnert er in het arrest Agrover aan dat artikel 220.2, 
b, van het Communautair Douanewetboek, de bescherming beoogt van het ge-
wettigd vertrouwen van de belastingschuldige in de juistheid van alle factoren 
die een rol spelen bij het besluit om al dan niet tot navordering van douanerech-
ten over te gaan. Het gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige is slechts 
vatbaar voor bescherming uit hoofde van dat artikel, indien het de bevoegde au-
toriteiten "zelf" zijn geweest die de grondslag hebben gecreëerd voor dat gewet-
tigd vertrouwen. Enkel de vergissingen die aan een actieve gedraging van de be-
voegde autoriteiten zijn toe te schrijven, geven derhalve recht op niet-navorde-
ring van douanerechten.

Deze voorwaarde kan niet vervuld worden geacht, en er ontstaat derhalve geen 
recht op niet-navordering, wanneer de bevoegde overheden misleid zijn met be-
trekking tot de oorsprong van de goederen door onjuiste verklaringen waarvan 
zij de geldigheid niet behoeven te controleren of te beoordelen. 

Het feit dat een exporteur een onjuiste aangifte voorlegt aan de bevoegde over-
heid sluit weliswaar niet noodzakelijk uit dat de overheid een actieve vergissing 
heeft begaan, maar deze voorwaarde kan niet vervuld worden geacht en er ont-
staat derhalve geen recht op niet-navordering, wanneer de bevoegde autoriteiten 
klaarblijkelijk niet wisten noch moesten weten dat de door de exporteur gegeven 
informatie onjuist was.

8. Het bestreden arrest stelt vast dat de exporteur inlichtingen verschafte in de 
overtuiging dat de autoriteiten van Macao de facto alle relevante gegevens ken-
den, vermits de inspecties in zijn lokalen gebeurden in het bijzijn van de leidende 
ambtenaren van die autoriteiten. De eiser bewijst volgens de appelrechters niet 
de kwade trouw van de exporteur, van wie immers niet zou zijn aangetoond dat 
hij kennis had van de resultaten van de inspecties in zijn lokalen. 

Daarenboven stellen de appelrechters vast dat na een beoordeling van de resul-
taten van deze inspecties van 25 maart 1992, de autoriteiten van Macao ervan in 
kennis gesteld werden dat in Macao door Far East Magnetic Tape Factory ver-
vaardigde videocassettes waarvoor het Stelsel van Algemene Preferenties door 
de autoriteiten van Macao was toegekend, niet werden geacht voor deze prefe-
renties in aanmerking te komen.

De appelrechters besluiten dat de autoriteiten van Macao wel degelijk kennis 
hadden van de inspecties en de resultaten ervan en dat zij door geen bezwaar te 
maken tegen de inlichtingen van de exporteur en de oorsprongcertificaten af te 
leveren, zelf de grondslag creëerden waarop het gewettigd vertrouwen van de ex-
porteur berustte. 
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9. Uit die gegevens konden de appelrechters wettig afleiden dat de autoriteiten 
van Macao een actieve vergissing hebben begaan, die recht gaf op de niet-navor-
dering van de invoer- en antidumpingrechten.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
10. Voor het overige verwijt het middel het arrest een actieve vergissing te 

hebben aangenomen in hoofde van de eiser.
11. Het middel is in zoverre gericht tegen een overtollige beschouwing van de 

appelrechters en kan mitsdien niet tot cassatie leiden.
Het middel is in zoverre niet-ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Wouters.

Nr. 656

1° KAMER - 12 november 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — PENSIOENEN - LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT - 
WERKGEVERSBIJDRAGEN - STORTINGEN TIJDENS DE PENSIOENOPBOUW - BESCHIKKINGSRECHT VAN 
DE WERKNEMER - BELASTBAARHEID VAN HET PENSIOEN

2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — PENSIOENEN - LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT - 
WERKGEVERSBIJDRAGEN - STORTINGEN TIJDENS DE PENSIOENOPBOUW - BESCHIKKINGSRECHT VAN 
DE WERKNEMER - INDIVIDUEEL EN DEFINITIEF VERWORVEN PENSIOENOPBOUW - BEGRIP

3º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — PENSIOENEN - LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT - 
UITKERINGEN - BELASTINGVRIJSTELLING - VEREISTEN

1º Wanneer de werkgeversbijdragen voor een levensverzekeringscontract op het ogenblik  
dat zij worden gestort, moeten beschouwd worden als bezoldigingen in hoofde van de 
werknemer  omdat  de  pensioenopbouw  wordt  verricht  in  het  definitief  en  uitsluitend  
voordeel  van  laatstgenoemde,  worden  de  latere  uitkeringen  niet  als  een  uitgesteld 
beroepsinkomen belast op grond van art. 34, §1, 2°, W.I.B. (1992); het oordeel dat de  
stortingen van de werkgeversbijdragen voor een levensverzekeringscontract niet in het  
uitsluitend en definitief voordeel van de werknemer werden gedaan, kan mede berusten  
op  de  vaststelling  dat  de  werknemer  tijdens  de  opbouw  van  het  pensioen  niet  kon 
beschikken, krachtens de wet of de overeenkomst, over de pensioenreserves1.  (Art. 34, 
§1, 2°, W.I.B. 1992)

1 Zie de conclusie van het O.M.
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2º  Als  een  individueel  en  definitief  verworven  pensioenopbouw  in  uitvoering  van  een 
levensverzekeringscontract wordt onder meer bedoeld dat de werkgeversbijdragen die  
de werkgever stort aan een stichting pensioenfonds onherroepelijk uit het vermogen van  
de werkgever zijn verdwenen en in hoofde van de werknemer vaste pensioenaanspraken 
doen  ontstaan  die  definitief  verworven  zijn  op  het  moment  van  de  betaling  van  de  
bijdragen;  de  omstandigheid  dat  in  principe  het  opgebouwde  pensioen  betaalbaar  is  
vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd, is slechts een modaliteit van de verplichting  
een  pensioen  te  betalen  maar  is  op  zichzelf  geen  doorslaggevend element  voor  de  
beoordeling of de pensioenopbouw definitief en individueel verworven is2. (Art. 34, §1, 2°, 
W.I.B. 1992)

3º  Om  overeenkomstig  art.  39,  §2,  2°,  W.I.B.  (1992)  belastingvrijstelling  van  het  in  
uitvoering van een individueel gesloten levensverzekeringscontract uitgekeerde pensioen 
te genieten, vereist de wet alleen dat aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan, maar  
niet  dat  de  premiebetalingen overeenkomstig  artikel  145/1,  2°,  van dit  wetboek voor 
belastingvermindering in aanmerking kwamen3. (Art. 39, §2, 2°, W.I.B. 1992)

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

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
De rechtsvoorganger van verweersters genoot een aanvullend pensioen opgebouwd in 

Nederland (Nederlandse stichting Pensioenfonds Honeywell), gedeeltelijk in de periode 
dat hij nog in Nederland woonde en werkte en gedeeltelijk in de periode dat hij in België 
woonde en werkte.

Dit pensioen werd voor de aanslagjaren 2001 en 2002 aangegeven als pensioen in code 
211 van de aangifte in de PB en als dusdanig aan het progressieve tarief belast.

De belastingschuldigen hebben een bezwaar ingediend omdat het aanvullend pensioen 
niet als pensioen belastbaar zou zijn (maar enkel als roerend inkomen), omdat het in het 
individuele en definitieve voordeel van de rechtsvoorganger werd aangegaan, zodat de 
pensioenbijdragen (van werkgever en werknemer) een belastbaar voordeel van alle aard 
uitmaken en de latere uitkering op grond van artikel 39, §2, 2°, a WIB 92 niet als pensioen 
belastbaar is.

Het bezwaar werd afgewezen. 
De fiscale rechter oordeelde in eerste aanleg dat de rente als pensioen belastbaar is 

omdat de rechtsvoorganger voor de pensionering niet over de aangelegde pensioenreserve 
kon beschikken, zodat de vrijstelling van artikel 39 §2, 2°, a niet speelt.

In  hoger  beroep werden  de  betwiste  aanslagen ontheven.  Volgens  de appelrechters 
blijkt uit het pensioenreglement dat de pensioenopbouw in het individueel en definitief 
voordeel  van  de  rechtsvoorganger  van  verweersters  werd  verworven,  zodat  de 
pensioenrechten tot zijn privé-vermogen behoren. Bijgevolg kunnen de latere periodieke 
uitkeringen niet meer als pensioen worden gekwalificeerd (en belast).

II. De voorziening in cassatie.
II.1. Eerste onderdeel.
Het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert aan dat het bestreden arrest 

de artikelen 34 §1, 1° en 39 §2, 2, a, WIB 92, artikel 172 G.W. en voor zoveel nodig, de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W. en 870 Ger.W. schendt doordat het stelt dat eiser in 
cassatie voor de toepassing van artikel 39 WIB 92 een te enge interpretatie hanteert van 
het begrip “individueel en definitief verworven”. Eiser meent dat die notie inhoudt dat de 

2 Ibid.
3 Ibid.
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begunstigde ten allen tijde over de “rechten” kan beschikken, in de zin dat hij te allen tijde 
de betaling kan eisen.

In  casu  betreft  het  een  aanvullende  verzekering  tegen  ouderdom  en  vroegtijdig 
overlijden  aangegaan  bij  de  Stichting  Pensioenfonds  Honeywell,  een  zelfstandig 
rechtspersoon,  onafhankelijk  van  de  werkgever,  bij  wie  wijlen  de  heer  DIETZ  zich 
vrijwillig  en  individueel  heeft  aangesloten.  De  opbouw  van  het  aanvullend 
pensioenkapitaal werd deels gefinancierd met werkgeversbijdragen (65%) en deels met 
werknemersbijdragen (35 %).

De op het loon ingehouden werknemersbijdragen en de betaalde werkgeversbijdragen 
vormen in hoofde van de werknemer definitief verworven pensioenrechten, aangezien ze 
op  geen  enkele  manier  kunnen  worden  herroepen  door  de  werkgever:  in  geval  van 
vroegtijdige verbreking van het arbeidscontract, zelfs om dringende reden, geven de tot op 
dat moment betaalde premies immers recht op het verder verloop van een premievrije 
polis.  Terzake  kan  tevens  verwezen  worden  naar  de  onaantastbaarheid  van  de 
opgebouwde pensioenrechten ingeval van wijziging van de pensioenregeling en naar de 
afkoopmogelijkheid van de pensioenrechten voor de pensioenleeftijd.

Niettegenstaande  het  feit  dat  de  betaling  van  de  werkgeversbijdragen  voor  de 
werkgever  op  een  collectieve  regeling  berust  voor  al  haar  aangesloten  werknemers, 
vormen de betaalde werknemers- en werkgeversbijdragen in hoofde van de aangesloten 
werknemers geïndividualiseerde pensioenrechten die zij kunnen laten gelden jegens een 
onafhankelijke derde, de Stichting Pensioenfonds Honeywell, vanaf het ogenblik van de 
effectieve betaling van de premies. 

Inzake de opbouw van de aanvullende pensioenrechten zijn bovendien de regels van de 
Nederlandse Pensioen- en Spaarfondsenwet van dwingende toepassing. Ingevolge artikel 
32 van deze wet, kunnen de opgebouwde pensioenreserves worden overgedragen, in pand 
gegeven, in beslag worden genomen of enige andere handeling ondergaan waardoor enig 
recht op pensioen of aanspraak op pensioen aan een ander wordt toegekend.

De werkgeversbijdragen moeten dus beschouwd worden als een belastbaar voordeel in 
natura op het moment dat ze door de werkgever aan de stichting Pensioenfonds worden 
betaald.

In een arrest van 11 april 2002 (AR nr. F.00.0078.N, T.F.R., 2002, 801) oordeelde Uw 
Hof  dat  wanneer  de  werkgeversbijdragen  voor  een  levensverzekeringscontract  op  het 
ogenblik dat zij worden gestort, moeten beschouwd worden als bezoldigingen in hoofde 
van  de  werknemer  omdat  de  pensioenopbouw  wordt  verricht  in  zijn  definitief  en 
uitsluitend voordeel, de latere uitkeringen niet als een uitgesteld beroepsinkomen worden 
belast op grond van artikel 34, §1, 2°, van het W.I.B. (1992). Er anders over oordelen zou, 
volgens Uw Hof, inhouden dat tweemaal wordt belast, wat niet strookt met de strekking 
van de wet.

Het  Hof  van  Beroep  heeft  feitelijk  en  onaantastbaar  op  grond  van  een  uitgebreide 
analyse  van  het  pensioenreglement  vastgesteld  dat  de  werkgever  werkgeversbijdragen 
stortte aan de Stichting Pensioenfonds Honeywell waarop hij niet meer kon terugkomen 
en waardoor voor wijlen de heer DIETZ vaste pensioenaanspraken ontstonden, bestaande 
uit hetzij de verdere vorming van een pensioen, hetzij een premievrij pensioen, hetzij een 
actuariële afkoopwaarde.

Nu Uw Hof één en ander marginaal kan toetsen, dient vastgesteld dat deze feitelijke 
beoordeling gebeurd is conform de artikelen 34, §1, 2°, en 39, 2°, a, van het W.I.B. (1992) 
zoals deze worden uitgelegd in de rechtspraak van Uw Hof (cfr. Cass., 11 april 2002, AR 
nr. F.00.0078.N, T.F.R., 2002, 801; Cass., 17 februari 2000, AR nr. F.97.0116.N).

Immers, nu het Hof van Beroep onder meer heeft vastgesteld dat wijlen de heer DIETZ 
daadwerkelijk in 1970 naar België is geëmigreerd en bijgevolg kon beschikken over de 
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pensioenreserves  door  de afkoop ervan,  kon het  zonder  schending van de ingeroepen 
wetsartikelen oordelen dat de pensioenopbouw in het individueel en definitief verworven 
voordeel van wijlen de heer DIETZ is gebeurd.

Zoals  blijkt  uit  de  rechtspraak  van  Uw Hof,  wordt  met  het  begrip  “individueel  en 
definitief  verworven  karakter”  bedoeld  dat  enerzijds  de  werkgeversbijdragen  die  de 
werkgever stort aan de Stichting Pensioenfonds onherroepelijk uit het vermogen van de 
werkgever zijn verdwenen en waardoor, anderzijds, in hoofde van de werknemer vaste 
pensioenaanspraken  ontstonden  die  definitief  verworven  zijn  op  het  moment  van  de 
betaling van de bijdragen.

In casu heeft het Hof van Beroep omstandig vastgesteld dat de voor wijlen de heer 
DIETZ opgebouwde pensioenrechten definitief verworden zijn aan de hand van de hoger 
vermelde elementen.

Zo stelt het bestreden arrest onder meer vast dat de pensioenbijdragen op grond van de 
Nederlandse Pensioen- en Spaarfondsenwet, in beslag kunnen worden genomen, en dat 
het recht op pensioen kan worden overgedragen of in pand gegeven of het  voorwerp 
uitmaken van enige handeling waardoor het recht op pensioen of aanspraak op pensioen 
aan  een  ander  wordt  toegekend.  Indien  de  pensioenbijdragen  ten  laste  van  de 
belastingplichtige  in  beslag  kunnen  worden  genomen  impliceert  dit  inderdaad  dat  de 
bijdragen  (en  dus  de pensioenreserves)  in  zijn  individueel  en  definitief  voordeel  zijn 
verworven.

Aan  deze  vaststelling  wordt  geen  afbreuk  gedaan  door  de  bepaling  in  het 
pensioenreglement krachtens dewelke het opgebouwde pensioen in principe betaalbaar is 
vanaf het  bereiken van de pensioenleeftijd.  Zoals  terecht  door het  Hof van Beroep is 
gesteld,  betreft  dit  louter  een  betalingsmodaliteit  die  niet  relevant  is,  laat  staan 
doorslaggevend, voor de beoordeling van het individueel en definitief verworven karakter 
van de pensioenopbouw.

Het is overigens inherent aan een ouderdomspensioenen dat de betaling ervan slechts 
vanaf  een  bepaalde  leeftijd  kan  worden  opgeëist:  wanneer  de  werknemer  op  alle 
mogelijke tijdstippen de betaling van de “pensioenrechten” kan eisen, staan we niet voor 
een  pensioen,  maar  voor  een  gewone  bezoldiging  (A.  HUYGHE en  G.  BOMBEKE, 
“Artikel  18.  Pensioenen”  in  Het  Belgisch-Nederlands  dubbelbelastingverdrag.  Een 
artikelsgewijze  benadering,  B.  PEETERS  (ed.),  Larcier,  2008,  560;  T.  LEEWERCK, 
“Nederlandse pensioenen:  misvatting over  cassatiearrest  beheerst  recente  rechtspraak”, 
Fisc. Act. 2006, nr. 31, 3).

Het  is  inderdaad  duidelijk  dat  de  principiële  betaalbaarstelling  op  pensioenleeftijd 
voortvloeit uit een essentiële karakteristiek van de overeenkomst die de werkgever heeft 
gesloten  ten  gunste  van  de  werknemer,  met  name  de  opbouw  van  een  aanvullend 
pensioen.

Niettegenstaande de principiële betaalbaarstelling van het pensioen op pensioenleeftijd 
belet juridisch immers niets dat de werknemer het voordeel van de uitkeringen voor de 
pensioenleeftijd  kan  verkrijgen.  Het  Hof  van  Beroep  heeft  overigens  vastgesteld  dat 
wijlen de heer DIETZ de daadwerkelijke mogelijkheid had om voor zijn pensioenleeftijd 
de opgebouwde pensioenreserves af te kopen.

Het gegeven dat partijen overeenkomen om de opgebouwde pensioenreserves pas uit te 
betalen op het moment dat de begunstigde de pensioenleeftijd heeft bereikt, sluit echter 
geenszins uit dat de opbouw individueel en definitief verworven is (cfr. Comm. W.I.B. 
1992, nr. 31/5, 8°).

Waar  eiser  in  cassatie  stelt  dat  niet  voldaan  is  aan  het  individueel  en  definitief 
verworven karakter van de pensioenopbouw omdat wijlen de heer DIETZ niet “vrijelijk 
en naar eigen goeddunken over de uitkeringen kon beschikken”, voegt hij een door artikel 
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39,  2°,  a,  van  het  W.I.B.  (1992)  niet  gestelde  vrijstellingsvoorwaarde  toe.  Immers, 
overeenkomstig dat artikel maken alle voordelen van alle aard  verkregen uit hoofde of 
naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid belastbare bezoldigingen 
uit.  Het criterium ‘het vrijelijk en naar eigen goeddunken beschikken’ is derhalve niet 
relevant voor de belastbaarheid. 

Het eerste onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
II.2. Tweede onderdeel.
Eiser in cassatie stelt in het tweede onderdeel dat om in aanmerking te komen voor de 

vrijstellingsregeling  van  artikel  39,  2°,  a,  van  het  W.I.B.  (1992)  eerst  de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 145/1, 2°, voldaan moeten zijn. Zo argumenteert eiser 
dat in het bestreden arrest “niet werd vastgesteld dat de belastingplichtige de premies  
effectief  heeft  betaald  door  bijvoorbeeld  aan  te  tonen  dat  die  bijdragen  aan  de 
Nederlandse  Stichting  Pensioenfonds Honeywell  als  een belastbaar  voordeel  van alle  
aard  werden  aangegeven  (de  principiële  belastbaarheid  wordt  bevestigd  door  het 
bestreden arrest).  Hieruit  blijkt dat aan de voorwaarden van artikel  145/1, 2°, W.I.B.  
1992 niet werd voldaan.”

Krachtens artikel 39, 2°, a, van het W.I.B. (1992) zijn de in artikel 34, §1, 2°, W.I.B. 
(1992)  genoemde  pensioenen,  renten,  kapitalen,  spaartegoeden  en  afkoopwaarden 
vrijgesteld  van  belasting  indien  de  belastingplichtige  of  de  persoon  wiens 
rechtsverkrijgende hij is het levensverzekeringscontract individueel heeft gesloten en geen 
vrijstelling is  toegepast overeenkomstig bepalingen die  voor  het  aanslagjaar 1993 van 
toepassing waren en de in de artikelen 145/1, 2° en 3° en 147/17, 1° en 2°, W.I.B. 1992 
vermelde verminderingen niet zijn verleend.

Door de toepassing van het vrijstellingsregime van artikel 39, §2, 2°, a, W.I.B. (1992) 
afhankelijk te stellen van de vervulling van de toepassingsvoorwaarden van artikel 145/1, 
2°, W.I.B. (1992) – o.m. de vereiste van een Belgisch verzekeringscontract), voegt eiser in 
cassatie een voorwaarde toe aan de wettelijke bepaling.

Wanneer, zoals in casu, kan worden aangetoond en vastgesteld dat de belastingplichtige 
of de persoon wiens rechtsverkrijgende hij is het levensverzekeringscontract individueel 
heeft  gesloten  -  hetgeen  impliceert  dat  de  premies  in  het  individueel  en  definitief 
verworven voordeel van de begunstigde gestort zijn zodat zij geacht worden tot zijn privé-
patrimonium te behoren - en er geen vrijstelling of vermindering is toegepast, omdat in 
casu de premies gestort aan een Nederlands pensioenfonds daarvoor niet in aanmerking 
kwamen,  is  voldaan  aan  de  in  artikel  39,  2°,  a,  W.I.B.  (1992)  gestelde 
toepassingsvoorwaarden voor de vrijstelling.

In het voornoemd arrest van 11 april 2002 overwoog Uw Hof dat uit artikel 39, §2, 2°, 
a, W.I.B. (1992) “volgt dat bedragen die een rijksinwoner zou ontvangen op grond van  
een  levensverzekering  die  hij  individueel  heeft  gesloten  in  Nederland  niet  zal  belast  
worden op grond van artikel 34, §1, 2°, aangezien de inwoner slechts zou worden belast  
indien hij van vrijstellingen of verminderingen heeft genoten”.

Uit de rechtspraak blijkt duidelijk dat de rechtbanken artikel 39 §2, 2° W.I.B. (1992) 
principieel  van toepassing achten op in  Nederland opgebouwde pensioenen.  Nochtans 
kwamen  voor  de  bedoelde  aanslagjaren  de  bijdragen  voor  die  pensioenen  niet  in 
aanmerking voor de vermindering van artikel 145/1, 2° WIB 92. Dat artikel vereiste toen 
immers dat de premies in België moesten zijn betaald. Uit de rechtspraak blijkt dan ook 
duidelijk dat de effectieve aftrekbaarheid van de premies geen voorwaarde is voor de 
pensioenvrijstelling.

In  zoverre  het  onderdeel  het  beginsel  “non  bis  in  idem”  geschonden  acht,  is  het 
volstrekt onduidelijk, en bijgevolg onontvankelijk. 
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Ten overvloede weze opgemerkt dat in voorliggende zaak de pensioenbijdragen van de 
rechtsvoorganger van verweersters vanaf 1970 werden ingehouden op in België betaalde 
lonen.  In  zoverre  die  inhoudingen  een  voordeel  van  alle  aard  uitmaakten,  konden  ze 
effectief in België worden belast  op grond van het toenmalige dubbelbelastingverdrag 
(art.  15 en 22 Overeenkomst van 19/10/1970).  De loutere  omstandigheid dat eiser de 
bijdragen niet als voordeel van alle aard belast heeft, verleent haar niet het recht om ze als 
pensioen  te  belasten.  Dat  de  rechtsvoorganger  van  verweersters  de  bijdragen  niet  als 
voordeel  van  alle  aard  heeft  aangegeven,  belette  de  eiser  niet  om deze  bijdragen  als 
dusdanig te belasten.

Het  beginsel  “non  bis  in  idem”,  dat  de  belastingplichtige  beschermt  tegen dubbele 
belasting, houdt niet in dat de Staat een pensioen moet kunnen belasten in alle gevallen 
waarin de pensioenbijdragen niet effectief als voordeel van alle aard werden belast.

Bijgevolg kan ook het tweede onderdeel niet worden aangenomen.
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.08.0019.N)

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

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 34, §1,2°, en 39, §2, 2°, a, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(WIB92), zoals van toepassing voor de aanslagjaren 2000 en 2001;
artikel 172 van de Grondwet;
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De verweerders houden voor dat een vergissing in rechte is gebeurd, nu de ontvangen 

periodieke uitkeringen vanwege de Stichting Pensioenfonds Honeywell op grond van de 
fiscale wet niet als pensioenen mogen worden belast, doch wel als roerende inkomsten. 
Dit is de rechtsvraag die het hof moet beslechten.

Er wordt niet betwist dat de heffingsbevoegdheid over de uitkeringen, die wijlen de 
heer D. in 2000 en 2001 ontving van de Stichting Pensioenfonds Honeywell te Amster-
dam, overeenkomstig het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland aan België 
toekomt. Derhalve komt enkel het Belgisch intern fiscaal recht in aanmerking om de be-
lastbaarheid van de uitkeringen te beoordelen.

De verweerders in cassatie wijzen erop dat periodieke pensioenuitkeringen in beginsel, 
overeenkomstig artikel 34 WIB92, in België worden belast tegen het progressief tarief. Zij 
stellen dat wanneer evenwel wordt aangetoond dat de pensioenrechten in het individueel 
en definitief voordeel van de begunstigde zijn opgebouwd, de latere periodieke uitkerin-
gen niet meer kunnen worden belast als uitgesteld bedrijfsinkomen.
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Teneinde de principiële belastbaarheid als (uitgesteld) bedrijfsinkomen van de uitkerin-
gen in het kader van buitenlandse pensioenen te weerleggen, moet de belastingplichtige 
bij een B-polis of C-polis (waarover het in deze niet gaat) het louter individueel karakter 
aantonen en in de andere gevallen (de hypothese waarover het in deze gaat) bewijzen dat 
de premies in zijn definitief en uitsluitend individueel voordeel werden gestort.

Indien dit laatste bewijs wordt geleverd is er volgens het Hof van Cassatie (Cass., 11 
april 2002, T.F.R., 2002, 801) sprake van een individueel gesloten levensverzekerings-
overeenkomst, en dit niettegenstaande het feit dat het gaat om een collectieve pensioenre-
geling (K. VAN DUYSE, o.c., nr. 8, p. 807).

Het bestreden arrest stelt vast dat verweerders in cassatie met reden voorhouden dat in 
deze aan de voorwaarde dat de premies in het individueel en definitief verworven voor-
deel van wijlen de heer D. zijn gestort is voldaan.

Dit blijkt inderdaad uit het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Honey-
well, en meer bepaald uit de volgende bepalingen:

- in artikel 1 van dit pensioenreglement is uitdrukkelijk een minimum garantiebepaling 
opgenomen, hetgeen betekent dat de begunstigde steeds minimum recht heeft op de pensi-
oenrechten die tijdens de tewerkstelling zijn opgebouwd;

- overeenkomstig artikel 8.7 van het pensioenreglement worden bij het voortijdig verla-
ten van de onderneming de tot dan toe opgebouwde pensioenrechten niet aangetast; dit ar-
tikel voorziet zelfs in de mogelijkheid de financiering van de pensioenregeling voort te 
zetten;

- artikel 9.2 van het pensioenreglement bepaalt het behoud van de opgebouwde rechten 
in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor pensioenleeftijd, anders dan 
door overlijden of dan als gevolg van arbeidsongeschiktheid;

- in artikel 9.4 van het pensioenreglement is de mogelijkheid voorzien tot afkoop van 
de pensioenrechten ingeval van emigratie; in deze staat vast dat wijlen de heer D. daad-
werkelijk geëmigreerd is, nu hij zich sedert zijn tewerkstelling bij Honeywell in België in 
1970 met zijn gezin in België kwam vestigen; derhalve heeft hij de afkoopmogelijkheid 
potentieel vanaf 1970 gehad; uiteindelijk heeft hij voor deze mogelijkheid niet geopteerd, 
maar voor het ontvangen van periodieke uitkeringen;

- artikel 13 van het pensioenreglement bepaalt dat een wijziging van de pensioenrege-
ling niet tot gevolg mag hebben dat de reeds opgebouwde pensioenrechten worden aange-
tast;

- er kan mogelijks beslag worden gelegd in hoofde van de genieter op de bijdragen op 
basis van de imperatieve werking van artikel 32 van de (Nederlandse) Pensioen- en Spaar-
fondsenwet;

- ter zitting van het hof van 3 oktober 2007 preciseerde de raadsman van de verweer-
ders, dat deze laatste wet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorziet van overdracht, in-
pandgeving of enige andere handeling waardoor enig recht op pensioen of aanspraak op 
pensioen aan een ander wordt toegekend.

Het bestreden arrest stelt voorts dat de eiser ten onrechte het debat verlegt naar de vraag 
of de begunstigde de uitkering kon opeisen op een tijdstip dat hij vrijelijk en naar eigen 
goeddunken kon kiezen. Dit criterium maakt een te enge interpretatie uit van het begrip 
'individueel en definitief verworven' en is op zich niet doorslaggevend; het maakt hoog-
stens één element uit dat naast andere in aanmerking kan worden genomen.

Ten onrechte leidt bepaalde rechtspraak en rechtsleer uit voornoemd cassatiearrest van 
11 april 2002 af dat indien uit het pensioenreglement zou blijken dat het pensioen pas be-
taalbaar is vanaf de pensioenleeftijd (zoals dat in deze het geval is), het Hof van Cassatie 
van oordeel zou zijn dat dit een indicatie is dat er geen individuele en definitief verworven 
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rechten zouden zijn. Dergelijke gevolgtrekking is niet correct. Het feit dat het pensioen 
pas betaalbaar is vanaf de pensioenleeftijd, maakt immers een loutere betalingsmodaliteit 
uit (in dezelfde zin, zie T. LEEUWERCK, "Nederlandse pensioenen misvatting over cassatie-
arrest beheerst recente rechtspraak", Fisc. Act., 2006, nr. 31, pp.l e.v.).

Wat de toepassing van het beginsel 'non bis in idem' betreft, stellen verweerders in cas-
satie terecht dat men de fase van de pensioenopbouw moet analyseren, alvorens het fiscale 
regime van de uitkeringen vast te stellen. Door meteen uit te gaan van de definitie van ar-
tikel 34 WIB92 schendt de eiser in cassatie het algemeen beginsel 'non bis in idem'.

Nu het hof, op grond van een analyse van het pensioenreglement, tot het besluit komt 
dat de pensioenopbouw in deze in het individueel en definitief verworven voordeel van 
wijlen de heer D. is gebeurd, moeten de pensioenrechten dan ook worden geacht tot zijn 
privé-vermogen te behoren. Bijgevolg kunnen de latere periodieke uitkeringen niet meer 
als pensioen worden gekwalificeerd.

In de periode dat er voor wijlen de heer D. bijdragen werden gestort aan de Nederland-
se Stichting Pensioenfonds Honeywell, gold in België immers de principiële belastbaar-
heid van de premies die door de werkgever ten voordele van de werknemer werden ge-
stort in een groepsverzekeringscontract of aan een pensioenfonds als een belastbaar voor-
deel van alle aard.

Hieruit volgt dat de latere periodieke uitkeringen niet meer kunnen worden belast als 
uitgesteld bedrijfsinkomen. Anders oordelen zou een inbreuk op het algemeen beginsel 
'non bis in idem' betekenen (zie Cass., 11 april 2002, voormeld).

Ten slotte verwijzen de verweerders terecht naar het Bachmannarrest van het Europees 
Hof van Justitie te Luxemburg van 28 januari 1992. Dit arrest heeft betrekking op indivi-
duele levensverzekeringen, hetgeen in casu het geval is. In dit arrest heeft het Hof van 
Justitie gewezen op de band die in België bestaat tussen de (niet-)aftrekbaarheid van de 
premies en de (niet-)belastbaarheid van de uitkeringen. Zijn de premies niet afgetrokken a 
fortiori niet aftrekbaar- in België, dan zijn de uitkeringen niet belastbaar.

Nu de verweerders aantonen dat in deze de premies gestort aan de Stichting Pensioen-
fonds Honeywell nooit zijn afgetrokken van enig in België belastbaar inkomen, noch tij-
dens de tewerkstelling in Nederland, noch tijdens de tewerkstelling in België, en dit het 
geval is zowel voor de persoonlijke bijdragen van wijlen de heer D., als voor de werkge-
versbijdragen, zijn de door wijlen de heer D. ontvangen uitkeringen niet belastbaar als uit-
gesteld bedrijfsinkomen.

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest stelt dat ten einde de principiële belastbaarheid als (uitgesteld) be-

drijfsinkomen van de uitkeringen in het kader van buitenlandse pensioenen te weerleggen, 
de belastingplichtige moet bewijzen dat de premies in zijn definitief en uitsluitend indivi-
dueel voordeel werden gestort.

Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerders in cassatie met reden voorhouden dat 
in deze aan de voorwaarde dat de premies in het individueel en definitief verworven voor-
deel van wijlen de heer D. zijn gestort is voldaan.

Bij deze vaststelling stelt het bestreden arrest ten onrechte dat de eiser in cassatie het 
debat verlegt naar de vraag of de begunstigde de uitkering kon opeisen op een tijdstip dat 
hij vrijelijk en naar eigen goeddunken kon kiezen. Dit criterium maakt volgens het bestre-
den arrest een te enge interpretatie uit van het begrip 'individueel en definitief verworven' 
en is op zich niet doorslaggevend; het maakt hoogstens één element uit dat naast andere in 
aanmerking kan worden genomen.

In het arrest van 11 april 2002 stelt het Hof het volgende:
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"Wanneer de werkgeversbijdragen voor een levensverzekeringscontract op het ogenblik 
dat zij worden gestort,  als bezoldigingen moeten beschouwd worden in hoofde van de 
werknemer omdat de pensioenopbouw wordt verricht in zijn definitief en uitsluitend voor-
deel, worden de latere uitkeringen niet als een uitgesteld beroepsinkomen belast op grond 
van artikel 34, §1, 2°, WIB92. Dit is evenwel niet het geval wanneer wordt vastgesteld dat 
de werknemer tijdens de opbouw van het pensioen, krachtens de wet of de overeenkomst, 
niet kon beschikken over de pensioenreserves. Er anders over oordelen zou inhouden dat 
tweemaal wordt belast, wat niet strookt met de strekking van de wet.

Het oordeel dat de stortingen van de werkgeversbijdragen voor een levensverzekerings-
contract niet in het uitsluitend en definitief voordeel van de werknemer worden gedaan, 
kan mede berusten op de vaststelling dat de werknemer tijdens de opbouw van het pensi-
oen  niet  kon  beschikken,  krachtens  de  wet  of  de  overeenkomst,  over  de 
pensioenreserves". (Cass., 11 april 2002).

Het begrip 'individueel en definitief verworven' impliceert het actueel ter beschikking 
stellen, niet het opbouwen van toekomstige rechten, die in deze niet bedoeld worden noch 
geïmpliceerd door de ratio legis.

Het argument van het bestreden arrest dat "er anders over oordelen zou inhouden dat 
hetzelfde inkomen tweemaal wordt belast", strookt in deze context niet met de werkelijk-
heid. Het kan waar zijn dat, volgens het geval, de betalingen door een werkgever verricht 
tot opbouw van een pensioen voor de werknemer belastbaar zijn op het tijdstip waarop zij 
verricht worden. Dit kan zich voordoen wanneer de werknemer onmiddellijk de vrije be-
schikking heeft over de opgebouwde rechten. Beide toestanden, met name onmiddellijke 
of uitgestelde belastbaarheid, kunnen dus bestaan, maar de ene sluit de andere uit. En de 
toepassing van de ene of de andere regel hangt niet af van een keuze of willekeurige be-
slissing van de betrokken personen, maar van het tijdstip van effectieve toekenning, dit is 
het tijdstip waarop de werknemer de vrije beschikking over de toekenning bekomt.

De belastbaarheid overeenkomstig artikel 34, §1, 2°, WIB92 is evenwel de algemene 
regel, en de vrijstelling ingesteld door artikel 39, 2°, a, WIB92 vormt hierop een uitzonde-
ring, zodat de toepassingsvoorwaarden op restrictieve wijze dienen geïnterpreteerd, en het 
aan de verweerder in cassatie behoort aan te tonen dat in casu aan de voorwaarden is vol-
daan.

Doordat het bestreden arrest stelt dat de eiser in cassatie voor de toepassing van artikel 
39 WIB92 een te enge interpretatie hanteert van het begrip 'individueel en definitief ver-
worven', schendt het bestreden arrest artikel 34, §1, 2° en 39, §2, 2°, WIB92 en artikel 
172 van de Grondwet en voor zoveel als nodig de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, alsmede artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 34, §1, 2°, omvatten pensioenen, renten en als zodanig geldende toe-

lagen, ongeacht de schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan en de wijze waarop ze 
worden vastgesteld en toegekend:

2° pensioenen, renten, kapitalen en afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten 
die geheel of gedeeltelijk zijn gevormd door middel van persoonlijke bijdragen van aan-
vullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood als vermeld in artikel 145/1, 
10, of door middel van bijdragen als vermeld in de artikelen 145/1, 2°, en 145/17, 1 °, of 
door middel van werkgeversbijdragen.

Het bestreden arrest stelt dat ten einde de principiële belastbaarheid als (uitgesteld) be-
drijfsinkomen van de uitkeringen in het kader van buitenlandse pensioenen te weerleggen, 
de belastingplichtige moet bewijzen dat de premies in zijn definitief en uitsluitend indivi-
dueel voordeel werden gestort.
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Het bestreden arrest stelt vast dat in deze aan de voorwaarde dat de premies in het indi-
vidueel en definitief verworven voordeel van wijlen de heer D. zijn gestort is voldaan.

Dat bovendien de belastbaarheid de algemene regel is, en de vrijstelling ingesteld door 
artikel 39, §2, 2°, a, WIB92 een uitzondering vormt hierop, zodat de toepassingsvoor-
waarden op restrictieve wijze dienen geïnterpreteerd te worden, en het aan de verweerder 
in cassatie behoort aan te tonen dat in casu aan de voorwaarden is voldaan.

Krachtens artikel 39, §2, 2°, a, WIB92 zijn pensioenen, renten en kapitalen, spaartegoe-
den en afkoopwaarden in beginsel vrijgesteld indien de belastingplichtige of de persoon 
wiens rechtverkrijgende hij is, het levensverzekeringscontract individueel heeft gesloten 
en geen vrijstelling is toegepast overeenkomstig de bepalingen die voor het aanslagjaar 
1993 van toepassing waren en de in artikel 145/1, 2° en 145/17, 1° vermelde verminderin-
gen niet zijn verleend.

Om in aanmerking te komen voor de vrijstellingsregeling van artikel 39, §2, 2°, WIB92 
dienen eerst de toepassingsvoorwaarden van artikel 145/1, 2° te zijn voldaan.

Krachtens artikel 145/1, 2°, WIB92 wordt binnen de grenzen en onder de voorwaarden 
bepaald in de artikelen 145/2 tot 145/16bis een belastingvermindering verleend die wordt 
berekend op de volgende uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald 
als bijdragen van een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood die 
de belastingplichtige tot uitvoering van een individueel gesloten levensverzekeringscon-
tract definitief in België heeft betaald voor het vestigen van een rente of van een kapitaal 
bij leven of bij overlijden.

In casu werd niet aangetoond, noch vastgesteld dat de belastingplichtige de premies ef-
fectief heeft betaald door bvb. aan te tonen dat die bijdragen aan de Nederlandse Stichting 
Pensioenfonds Honeywell als een belastbaar voordeel van alle aard werden aangegeven 
(de principiële belastbaarheid wordt bevestigd door het bestreden arrest) .

Hieruit blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 145/1, 2°, WIB92 niet werd voldaan.
Het argument dat "er anders over oordelen zou inhouden dat hetzelfde inkomen twee-

maal wordt belast", strookt in deze context niet met de werkelijkheid. Het kan waar zijn 
dat, volgens het geval, de betalingen door een werkgever verricht tot opbouw van een 
pensioen voor de werknemer belastbaar zijn op het tijdstip waarop zij verricht worden. Dit 
kan zich voordoen wanneer de werknemer onmiddellijk de vrije beschikking heeft over de 
opgebouwde rechten. Beide toestanden, met name onmiddellijke of uitgestelde belastbaar-
heid, kunnen dus bestaan, maar de ene sluit de andere uit. En de toepassing van de ene of 
de andere regel hangt niet af van een keuze of willekeurige beslissing van de betrokken 
personen, maar van het tijdstip van effectieve toekenning, dit is het tijdstip waarop de 
werknemer de vrije beschikking over de toekenning bekomt.

Het Wetboek van Inkomstenbelastingen bevat geen bepaling volgens dewelke een uit-
kering niet belastbaar is indien de corresponderende premies niet afgetrokken werden.

Doordat het bestreden arrest stelt dat als gevolg van de principiële belastbaarheid, en 
niet ten gevolge van de werkelijke belastbaarheid van de premies, de latere periodieke uit-
keringen niet meer kunnen belast worden als uitgesteld bedrijfsinkomen, schendt het be-
streden arrest het algemeen rechtsbeginsel 'non bis in idem'.

Doordat niet werd aangetoond dat de overeenkomst voldoet aan de toepassingsvoor-
waarden van artikel 145/1, 2°, WIB92 schendt het bestreden arrest voornoemd artikel en 
bijgevolg ook artikel 39, §2, 2°, a, WIB92 en voor zoveel als nodig de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede artikel 870 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
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Eerste onderdeel
1. Wanneer de werkgeversbijdragen voor een levensverzekeringscontract op 

het ogenblik dat zij worden gestort, moeten beschouwd worden als bezoldigin-
gen in hoofde van de werknemer omdat de pensioenopbouw wordt verricht in het 
definitief en uitsluitend voordeel van laatstgenoemde, worden de latere uitkerin-
gen niet als een uitgesteld beroepsinkomen belast op grond van artikel 34, §1, 2°, 
WIB92. Er anders over oordelen zou inhouden dat tweemaal wordt belast, wat 
niet strookt met de strekking van de wet.

Het oordeel dat de stortingen van de werkgeversbijdragen voor een levensver-
zekeringscontract niet in het uitsluitend en definitief voordeel van de werknemer 
werden gedaan, kan mede berusten op de vaststelling dat de werknemer tijdens 
de opbouw van het pensioen niet kon beschikken, krachtens de wet of de over-
eenkomst, over de pensioenreserves. 

2. Als individueel en definitief verworven wordt onder meer bedoeld dat de 
werkgeversbijdragen die de werkgever stort aan een stichting pensioenfonds on-
herroepelijk uit het vermogen van de werkgever zijn verdwenen en in hoofde van 
de werknemer vaste pensioenaanspraken doen ontstaan die definitief verworven 
zijn op het moment van de betaling van de bijdragen. De omstandigheid dat in 
principe het opgebouwde pensioen betaalbaar is vanaf het bereiken van de pensi-
oenleeftijd, is slechts een modaliteit van de verplichting een pensioen te betalen 
maar is op zichzelf geen doorslaggevend element voor de beoordeling of de pen-
sioenopbouw definitief en individueel verworven is.

3.  Het onderdeel,  dat  van de tegenovergestelde opvatting uitgaat, faalt naar 
recht.

Tweede onderdeel
4. Het onderdeel preciseert niet hoe en waardoor de appelrechter de artikelen 

1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Gerechte-
lijk Wetboek schendt.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
5. Krachtens artikel 39, §2, 2°, a, WIB92, zoals van toepassing voor de aan-

slagjaren 2001 en 2002, zijn pensioenen, renten en kapitalen, spaartegoeden en 
afkoopwaarden, vrijgesteld van belasting indien de belastingplichtige of de per-
soon wiens rechtverkrijgende hij is, het levensverzekeringscontract individueel 
heeft gesloten en geen vrijstelling is toegepast overeenkomstig de bepalingen die 
voor het aanslagjaar 1993 van toepassing waren en de in artikel 145/1, 2° en 
145/17, 1° van ditzelfde wetboek vermelde verminderingen niet zijn verleend.

6. Het onderdeel gaat ervan uit dat de vrijstelling slechts geldt als de titularis 
van het pensioen bewijst dat de overeenkomst voldoet aan de toepassingsvoor-
waarden zowel van voormeld artikel 145/1, 2°, als van voormeld artikel 39, §2, 
2°, a.

Om vrijstelling te genieten overeenkomstig artikel 39, §2, 2°, WIB92, vereist 
de wet alleen dat aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan, maar niet dat de 
premiebetalingen overeenkomstig artikel 145/1, 2°, van dit wetboek voor belas-
tingvermindering in aanmerking kwamen.
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Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt in zoverre naar recht.

7. In zoverre het onderdeel de schending van het algemeen rechtsbeginsel "non 
bis in idem" aanvoert, is het niet ontvankelijk wegens onnauwkeurigheid daar het 
onderdeel niet toelaat de aangevoerde onwettigheid te onderkennen.

Dictum 

Het Hof,

Zonder acht te slaan op de memorie van antwoord van de verweersters, die 
niet werd betekend aan de eiser,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten met uitzondering van de kosten van de me-
morie van antwoord die ten laste blijven van de verweersters.

12 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. M. Vandendijk, Brussel en Ch. Hendrickx, Brussel.

Nr. 657

1° KAMER - 12 november 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — PENSIOENEN - UITKERINGEN TOT HERSTEL VAN EEN 
BESTENDIGE DERVING VAN BEROEPSINKOMSTEN - BELASTBAARHEID

2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — PENSIOENEN - VERZEKERING "GEWAARBORGD INKOMEN" - 
VERGOEDING WEGENS BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID - BELASTBAARHEID

1º De pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toelagen  
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid, zijn  
in  de  regel  belastbaar  ongeacht  of  zij  het  gehele  of  gedeeltelijke  herstel  van  een  
bestendige  derving  van  winst,  bezoldigingen  of  baten  beogen;  van  deze  principiële  
belastbaarheid wordt slechts afgeweken als de pensioenen, lijfrenten of tijdelijke renten  
en als zodanig geldende toelagen, waarvan sprake in artikel 34, §1, 1°, W.I.B. 1992 zijn  
toegekend ingeval van blijvende ongeschiktheid met toepassing van de wetgeving op de  
arbeidsongevallen  of  beroepsziekten  en  geen  herstel  uitmaken  van  een  bestendige 
derving van winst, bezoldigingen of baten1. (Artt. 23, 34, §1 en 39, §1, W.I.B. 1992)

2º  Een  vergoeding  wegens  blijvende  ongeschiktheid  uitgekeerd  in  het  kader  van  een 
verzekering  "gewaarborgd  inkomen"  waarvan  de  premies  door  de  begunstigde  als  
beroepskosten  werden  afgetrokken,  zodat  die  vergoeding  noodzakelijk  op  de 
beroepswerkzaamheid betrekking heeft, moet als een op grond van artikel 34, §1, 1°, van 
het W.I.B. 1992 belastbaar pensioen worden aangemerkt2. (Artt. 23, 34, §1, 39, §1 en 52, 
10°, W.I.B. 1992)

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. S.en G.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Eerste  verweerder  onderschreef  als  geneesheer  een  collectieve  verzekeringspolis 

“gewaarborgd inkomen”, gesloten tussen de verzekeringsmaatschappij en de Vereniging 
der  Belgische  Omnipractici.  Het  uitoefenen  van  het  beroep  van  geneesheer  is  een 
toetredingsvoorwaarde.

Eerste verweerder trok de betaalde premies af van zijn beroepsinkomsten.
Hij werd in augustus 1996 geopereerd. Er deed zich een complicatie voor waardoor hij 

arbeidsongeschikt werd. Half februari 1997 heeft eerste verweerder naar eigen zeggen zijn 
beroepsactiviteit  progressief  hervat.  Hij  voert  aan  dat  hij  vanaf  1998  geen 
inkomstenderving meer leed.

Eerste  verweerder  ontvangt  een  invaliditeitsrente  wegens  zijn  (blijvende) 
arbeidsongeschiktheid (van 40%).

Voor de aanslagjaren 1997 en 1998 gaven verweerders de rente aan als vergoeding 
wegens  tijdelijke  inkomensderving.  De  uitgekeerde  rente  werd  aangegeven  en  belast 
gedurende de periode dat de eerste verweerder inkomstenderving leed.

Vanaf aanslagjaar 1999 verzetten de verweerders zich tegen de verdere belasting van de 
rente, die omwille van de definitieve invaliditeit van 40% werd doorbetaald, hoewel er 
geen inkomstenderving meer was.

De  administratie  heeft  de  rente  ook  voor  de aanslagjaren  1999  en  2000  belast  als 
pensioen op grond van artikel 34, §1, 1°, van het W.I.B. (1992).

De verweerders tekenden bezwaar aan. Het bezwaar werd afgewezen. De eerste rechter 
vonniste  dat  de  litigieuze  invaliditeitsuitkeringen  verband  hielden  met  de 
beroepswerkzaamheid en dus belastbaar waren ondanks de afwezigheid van winstderving.

De appelrechters hervormden de beslissing van de eerste rechter ervan uitgaande dat 
vergoedingen  of  uitkeringen  die  een  bestendige  derving  van  inkomsten  compenseren 
belastbaar zijn als pensioenen overeenkomstig artikel 34, §1, 1°bis, W.I.B. (1992) en dat 
door de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof het onmiskenbaar duidelijk werd dat de 
afwezigheid van een inkomstenderving het enige criterium is om vervangingsinkomsten 
belastbaar te stellen, dit  zowel bij  de arbeidsongevallenvergoedingen als bij  de andere 
uitkeringen.  De  appelrechters  oordeelden  dat  de  litigieuze invaliditeitsuitkeringen  niet 
belastbaar zijn omdat zij  niet kunnen beschouwd worden als een vergoeding voor een 
derving van beroepsinkomsten.

II. De voorziening in cassatie.
1. In het enig middel tot cassatie verwijt de Belgische Staat de appelrechters artikel 34, 

§1,  1°,  W.I.B.  (1992)  te  hebben geschonden,  door  te  oordelen dat  bij  toepassing van 
artikel 34, §1, 1° bis, W.I.B. (1992) de invaliditeitsuitkeringen niet belastbaar zijn omdat 
zij  niet  kunnen  beschouwd  worden  als  een  vergoeding  voor  derving  van  inkomsten, 
zonder naar recht te verantwoorden waarom artikel 34, §1, 1° van dat wetboek, dat een 
invaliditeitsuitkering  belastbaar  stelt  van  zodra  zij  rechtstreeks  of  onrechtstreeks 
betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid, onafhankelijk van de vraag of de uitkering 
al dan niet een daadwerkelijk inkomstenverlies vergoedt.

2.  Onderhavige  betwisting  betreft  de  problematiek  van  de  belastbaarheid  van 
pensioenen op grond van artikel 34, §1, 1° W.I.B. (1992). 

Deze problematiek gaf aanleiding tot heel wat rechtspraak en rechtsleer (Cass. 13 janu-
ari 1989, A.R F.1411.N, nr. 285; Cass. 13 februari 1992, AR F.1129.F, nr. 308; Cass. 11 
juni 1992, AR F.1187.F, nr. 536; Cass. 22 oktober 1992, AR F.1209.F, nr. 686; Cass. 23 
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september 1993, AR F.1231.F, nr. 371; Cass. 17 maart 1999, AR P.98.0510.F, nr. 159; 
Arbitragehof nr. 132/98, 9 december 1998; Arbitragehof nr. 120/2001, 10 oktober 2001; 
Arbitragehof nr. 55/2003, 30 april 2003; Arbitragehof nr. 102/2005, 1 juni 2005; Grond-
wettelijk Hof nr. 73/2007, 10 mei 2007; Antwerpen 9 april 1996,  Fisc.Koer. 1996, 357; 
Antwerpen 5 januari 1999, F.J.F. 1999, nr. 99/159; Brussel 25 maart 1985, F.J.F. 1986, 
nr. 86/150; Brussel 18 december 1990, F.J.F. 1991, nr. 91/37; Brussel 29 februari 1996, 
F.J.F. 1996, nr. 96/146; Brussel 13 juni 2007, F.J.F. 2008, nr. 2008/32; Gent 19 septem-
ber 1996,  F.J.F. 1996, nr. 96/260; Gent 23 april 1998,  F.J.F. 1998, nr. 98/186; Luik 21 
juni 1995, J.D.F. 1996, 95; Luik 23 april 1997, F.J.F. 1998, nr. 98/6; Luik 21 juni 2000, 
F.J.F. 2000, nr. 2000/247; Rb.  Hasselt 27 juni 2003, Bull.Verz. 2004, 584; A. BAILLEUX, 
“Régime fiscal des indemnités d’incapacité permanente.  Une circulaire trop timide…” 
Act.Fisc. 1997, afl. 34, 1-3; P. BEGHIN en I. VAN DE WOESTEYNE, Handboek Personenbelas-
ting 2004-05, Intersentia 2004, 485-493; B. COEL en C. HENDRICKX, “Deel III Personenbe-
lasting” in  Fiscale  rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 2002-2004,  Fiskofoon 
(ed.), Larcier, 2005, 121-124; J. COUTURIER en B. PEETERS, Belgisch belastingrecht, Maklu, 
2005, 175-179; E. DE SMAELE, “De belastbaarheid van uitkeringen van een polis “ge-
waarborgd inkomen”, A.J.T. 1998-99, 497-499; E. DE SMAELE, “Over de ongrondwettelijk-
heid van art. 34 §1, 1° W.I.B.”, A.J.T. 1998-99, 1068-1069; F. DESTERBECK, "Maladie pro-
fessionnelle. Indemnité toujours imposable qu’il y ait ou non perte de revenu", Act.Fisc. 
1996, afl. 37, 6-7; C. DE VOET, “Le traitement fiscal des indemnités d’assurance incapacité 
de  travail.  De  discriminations  en  discriminations",  Bull.Verz. 2005,  229-250;  C. 
HENDRICKX,  "Arbitragehof: premie afgetrokken = uitkering belastbaar",  Fisc. Act. 2005, 
afl. 32, 7-10; C. HENDRICKX, "Aftrek premies gewaarborgd inkomensverzekering leidt tot 
belastbaarheid uitkering", Fisc.Act. 2007, afl. 35, 9-10; P. HICK en P. DORHU, "Indemnité 
allouée en vertu d’un contrat d’assurance „revenu garanti“: nouvel arrêt de la Cour d’Ar-
bitrage", Act.Fisc. 2005, afl. 33, 1-3; S. HUYSMAN, "De interpretatie van artikel 34 1° WIB 
92 op nieuwe wegen?" in Recht zonder omwegen, Fiscale opstellen aangeboden aan prof.  
Dr. J.J. Couturier, Larcier, 1999, 129-141; A. MISPLON, “Commentaar bij Antwerpen 20 
februari 2001”,  A.F.T. 2001, 340-346; A. MISPLON, “Vergoedingen blijvende ongeschikt-
heid de circulaire. Gemeentrechtelijke vergoedingen zonder inkomstenverlies belasting-
vrij”,  Fisc.Act. 1997, afl.  25,  5-7; X, “Verzekering gewaarborgd inkomen”,  Fiscoloog 
1998, afl. 652, 5; X, “Incapacité permanente et assurance revenu garanti", Act.Fisc. 1998, 
afl. 10, 3; X, “Minister verduidelijkt vrijstelling”, Fisc.Act. 2001, afl. 11, 6-8).

Ik kreeg reeds eerder te concluderen over de draagwijdte van artikel 34, §1, 1°, W.I.B. 
(1992) naar aanleiding van het arrest van Uw Hof van 15 januari 2004 (AR F.01.0049.N, 
AC, 2004, nr. 22). In dat arrest oordeelde Uw Hof dat voor de belastbaarheid van de in dat 
artikel  bedoelde  renten  of  toelagen  vereist  is  dat  zij  betrekking  hebben  op  een 
beroepswerkzaamheid, d.i. een werkzaamheid die in hoofde van de beoefenaar belastbare 
beroepsinkomsten oplevert, zodat onbezoldigde activiteiten of bezigheden terzake niet in 
aanmerking komen.

3. Het bestreden arrest blijkt in deze zaak een onjuiste analyse te hebben gemaakt van 
de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in deze materie. 

Het bestreden arrest stelt ten onrechte dat door het arrest van het Grondwettelijk Hof 
van  9  december  1998  (nr.132/98,  F.J.F.,  99/99)  onmiskenbaar  duidelijk  is  dat  de 
afwezigheid van een inkomstenderving het enige criterium is om vervangingsinkomsten 
belastbaar te stellen, dit zowel bij de arbeidsongevallenvergoedingen als bij de andere 
uitkeringen,  en  dat  het  feit  of  de  verzekeringspremies  al  dan  niet  in  aftrek  gebracht 
werden, geen belang heeft.

4. De artikelen 34, §1, 1° en 1°bis en 39, van het W.I.B. (1992) werden gewijzigd, 
respectievelijk ingevoegd, bij artikel 2, respectievelijk artikel 3, van de wet van 19 juli 
2000.
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Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever een bestaande 
discriminatie heeft willen wegwerken (Parl. St., Kamer, 1997-1998, DOC 49-1408/001, 
p. 5).

Er  werd  tevens  verduidelijkt  dat  door  de  voorgestelde  wetswijziging  tegemoet  zou 
worden gekomen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 132/98 van 9 december 
1998, omdat de pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen die zijn toegekend 
met toepassing van de wetgeving op arbeidsongevallen of beroepsziekten, zouden worden 
vrijgesteld  van  inkomstenbelastingen  in  de  mate  waarin  zij  geen  herstel  van  een 
bestendige derving van winst, bezoldigingen of baten uitmaken (Parl. St., Kamer, 1997-
1998, DOC 49- 1408/003, p. 2 en DOC 49-1408/004, p. 7 en 8).

In het arrest nr. 132/98 heeft het Grondwettelijk Hof inderdaad voor recht gezegd:
“Doordat artikel 32bis van het W.I.B. 1964 (thans artikel 34, §1, 1°, van het W.I.B.  

1992) de vergoedingen die met toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving worden 
gestort tot herstel van een blijvende ongeschiktheid, zonder dat er voor het slachtoffer een  
inkomstenderving is, belastbaar maakt, schendt het artikel 10 van de Grondwet.”

Artikel 39 W.I.B. (1992) voorziet echter slechts in de vrijstelling van de pensioenen, 
lijfrenten of tijdelijke renten en als zodanig geldende toelagen, die zijn toegekend in geval 
van blijvende ongeschiktheid met toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen 
of beroepsziekten in de mate waarin ze geen herstel van een bestendigde derving van 
winst, bezoldigingen of baten uitmaken.

5. Het Grondwettelijk Hof heeft de litigieuze fiscale wetsbepalingen ook getoetst wat 
de  belastbaarheid  betreft  van  uitkeringen  gedaan  ter  uitvoering  van  een  verzekering 
“gewaarborgd inkomen”, wat voor onderhavige zaak relevant is.

Zo heeft dat Hof de problematiek ook beoordeeld ten aanzien van de vergoeding die 
met toepassing van een verzekering “gewaarborgd inkomen” wordt gestort tot herstel van 
een blijvende ongeschiktheid, zonder dat er voor het slachtoffer een inkomstenderving is, 
in vergelijking met de vergoeding die met toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving 
of  met  toepassing  van  het  gemeen  recht  wordt  gestort  tot  herstel  van  een  blijvende 
ongeschiktheid, waarbij voor het slachtoffer evenmin een inkomensderving aanwezig is.

In het arrest nr. 120/2001 van 10 oktober 2001 heeft het Hof terzake voor recht gezegd:
“Artikel 32bis van het W.I.B. 1964, thans artikel 31, 61, 1°, van het W.I.B. 1992, voor  

de wijziging ervan bij de wet van 19 juli 2000, schendt de artikelen 10 en 11 van de  
Grondwet doordat het de vergoedingen uitgekeerd door een verzekeringsmaatschappij tot  
herstel van een fysiologische en/of economische invaliditeit belastbaar stelt, zonder dat er  
voor het slachtoffer een inkomstenderving is, en terwijl de premies verbonden aan het  
verzekeringscontract door de begunstigde van de vergoeding niet als beroepskosten wer-
den afgetrokken.”

De voormelde ongrondwettigheid had evenwel enkel betrekking op de omstandigheid 
dat  een  vergoeding  die  werd  uitgekeerd  ter  uitvoering  van  een  individueel 
verzekeringscontract  “gewaarborgd  inkomen”  tot  herstel  van  fysiologische  of 
economische invaliditeit en zonder inkomstenverlies, belastbaar was, wanneer de premies 
verbonden aan het verzekeringscontract door de begunstigde van de vergoeding niet als 
beroepskosten  werden  afgetrokken.  Het  Grondwettelijk  Hof  onderstreepte  overigens 
expliciet dat het zich in casu niet uitspreekt over het geval waarin de begunstigde van de 
verzekeringsuitkering  de  premies  verbonden  aan  het  verzekeringscontract  als 
beroepskosten heeft afgetrokken.

Het  bestreden arrest  leidt  bijgevolg ten onrechte  uit  dat  arrest  af dat het feit  of de 
verzekeringspremies al dan niet in aftrek gebracht werden, geen belang heeft.

6. Vervolgens heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 55/2003 van 30 april 2003 
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het volgende voor recht gezegd:
“Doordat het de bedragen die ter uitvoering van een collectief verzekeringscontract,  

gesloten door de werkgever van het slachtoffer, gestort zijn om een fysiologische en/of  
economische invaliditeit veroorzaakt door een ongeval te vergoeden, belastbaar maakt  
zonder dat het slachtoffer inkomsten heeft gederfd, schendt artikel 34, §1, 1°, van het  
W.I.B. 1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet”.

De  in  dat  arrest  vastgestelde  ongrondwettigheid  had  enkel  betrekking  op  de 
omstandigheid dat een vergoeding die wordt uitgekeerd ter uitvoering van een collectief 
verzekeringscontract  “gewaarborgd  inkomen”  tot  herstel  van  fysiologische  of 
economische  invaliditeit  en  zonder  inkomensverlies,  belastbaar  was.  Het  betrof  een 
verzekering, aangegaan en betaald door de werkgever van de begunstigde, die dus niet 
over de mogelijk beschikte om de premies als beroepskosten af te trekken.

7. In het arrest nr. 102/2005 van 1 juni 2005 heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak 
gedaan vanuit de hypothese dat de begunstigde van de uitkeringen de premie voor de 
verzekering  “gewaarborgd  inkomen”  steeds  als  beroepskosten  heeft  afgetrokken 
(overweging B.7.). Het Hof zegde in dat arrest voor recht dat “de artikelen 34, §1, 1° en  
1°bis (zoals gewijzigd door de wet van 19 juli 2000) en 39, §1, van het W.I.B. 1992 de  
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden doordat zij de vergoedingen uitgekeerd  
door  een  verzekeringsmaatschappij  die  dekking  verleent  ingevolge  een  polis  
“gewaarborgd  inkomen”  belastbaar  stellen,  zonder  dat  er  voor  de  genieter  van  de  
vergoeding  een  inkomstenderving  is,  en  wanneer  de  premies  verbonden  aan  het  
verzekeringscontract door de begunstigde van de vergoeding als beroepskosten werden  
afgetrokken”.

Het  Grondwettelijk  Hof  overwoog  in  dat  arrest,  na  te  hebben  verwezen  naar  de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 5 januari 1976 die het huidige artikel 38, 8°, 
van het W.I.B. 1992 heeft ingevoerd (Parl. St., Kamer, 1975-1976, nr. 680/10, p. 25), dat 
“indien de wetgever ervan uitgaat dat de vergoedingen gestort ter uitvoering van een  
individueel  verzekeringscontract  tegen  lichamelijke  ongevallen  van  belasting  worden  
vrijgesteld  wanneer  de  premies  verbonden  aan  het  contract  niet  fiscaal  werden  
afgetrokken  door  de  begunstigde  van  de  vergoeding,  (…)  dit  verantwoordt  dat  een  
vergoeding  toegekend  ter  uitvoering  van  een  verzekeringscontract  “gewaarborgd  
inkomen” wordt belast, wanneer de premies door de begunstigde van de uitkering werden 
afgetrokken.” (overweging B.8.2.).

Het  Grondwettelijk  Hof  voegde  daaraan  toe  dat  uit  de  definitie  van  het  begrip 
“beroepskosten” in artikel 49 van het W.I.B. 1992 juncto artikel 52, 10°, van het W.I.B. 
1992 bovendien volgt dat een afgetrokken premie tot doel heeft belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te houden, zodat noodzakelijkerwijze de uitgekeerde vergoeding belastbaar 
is (overweging B.8.2. in fine).

8. In dezelfde lijn en met een analoge motivering zegde het Grondwettelijk Hof in haar 
arrest nr. 73/2007 van 10 mei 2007 voor recht dat “artikel 34, §1, 1°, van het W.I.B. 1992,  
voor de wijziging ervan bij de wet van 19 juli 2000, de artikelen 10, 11 en 172 van de  
Grondwet niet schendt in zoverre het de vergoeding uitgekeerd ter uitvoering van een 
individuele verzekeringsovereenkomst tot herstel van een arbeidsongeschiktheid wegens  
ziekte  en  invaliditeit,  belastbaar  stelt  zonder  dat  er  voor  de  begunstigde  een 
inkomstenderving  is,  wanneer  de  overeenkomstige  premie  door  die  laatste  als  
beroepskosten werd afgetrokken”. 

9. De bijdragen ter verkrijging van een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid wegens 
ziekten en invaliditeit zijn krachtens artikel 52, 10°, van het W.I.B. 1992 aftrekbaar als 
beroepskost in de zin van artikel 49 van dat wetboek, hetgeen meteen impliceert dat die 
bijdragen werden betaald om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
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Bedoeld zijn de verzekeringscontracten tegen ziekte en invaliditeit en de contracten van 
het  type  “gewaarborgd  inkomen”,  zoals  in  casu  het  geval  is,  aangegaan  bij 
verzekeringsondernemingen, voorzorgskassen enz., met uitsluiting van de ziekenfondsen.

Zoals blijkt  uit  de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof impliceert  zulks dat een 
vergoeding wegens blijvende ongeschiktheid uitgekeerd in het kader van een verzekering 
“gewaarborgd  inkomen”  waarvan  de  premies  door  de  begunstigde  als  beroepskosten 
werden  afgetrokken,  zodat  die  vergoeding  noodzakelijk  op  de  beroepswerkzaamheid 
betrekking heeft, als een op grond van artikel 34, §1, 1°, van het W.I.B. (1992) belastbaar 
pensioen moet worden aangemerkt.

Zoals eiser in cassatie terecht aanvoert,  heeft  het bestreden arrest  zich ten onrechte 
enkel  gebaseerd  op  artikel  34,  §1,  1°bis W.I.B.  (1992),  terwijl  artikel  34,  §1,  1° 
toepasselijk  was  nu  de  litigieuze  uitkeringen  wel  degelijk  betrekking  hebben  op  de 
beroepswerkzaamheid  van  eerste  verweerder  ingevolge  de  aftrek  van  de 
verzekeringspremies als beroepskost conform de artikelen 49 en 52, 10°, van het W.I.B. 
(1992).

Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING in zoverre het bestreden arrest uitspraak doet over de belast-

baarheid van de door de eerste verweerder ontvangen uitkering “gewaarborgd inkomen”.

ARREST

(AR F.08.0022.N)

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

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 34, §1, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WI-

B92) zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1999 en 2000;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat vergoedingen of uitkeringen die een bestendige der-

ving van inkomsten compenseren belastbaar zijn als pensioenen overeenkomstig artikel 
34, §1, 1°bis, WIB92, dat door de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof het onmisken-
baar duidelijk werd dat de afwezigheid van een inkomstenderving het enige criterium is 
om vervangingsinkomsten belastbaar te stellen, dit zowel bij de arbeidsongevallenvergoe-
dingen als bij de andere uitkeringen.

Vervolgens stelt het bestreden arrest dat noch de aftrek van de verzekeringspremies, 
noch het feit dat de beroepsvereniging van oorspronkelijk de eiser de collectieve verzeke-
ringspolis had afgesloten, aanleiding geeft tot de belastbaarheid van de uitkeringen voor 
zover er geen sprake is van enig inkomstenverlies, zij niet belastbaar zijn.

Het bestreden arrest beslist bijgevolg dat dergelijke invaliditeitsuitkeringen niet belast-
baar zijn omdat zij niet kunnen beschouwd worden als een vergoeding voor een derving 
van beroepsinkomsten, dat op dit punt het vonnis van de eerste rechter dient te worden 
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hervormd.
Middel
De eiser in cassatie is van oordeel dat het bestreden arrest niet naar recht heeft verant-

woord waarom artikel 34, §1, 1°, WIB92, dat een invaliditeitsuitkering belastbaar stelt 
van zodra zij rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid 
onafhankelijk van de vraag of de uitkering al dan niet een daadwerkelijk inkomstenverlies 
vergoedt, in casu geen toepassing vindt.

Overeenkomstig 34, §1, 1°, WIB92, zijn belastbaar pensioenen, renten en als zodanig 
geldende toelagen, ongeacht de schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan en de 
wijze waarop ze worden vastgesteld en toegekend, die rechtstreeks of onrechtstreeks be-
trekking hebben op een beroepswerkzaamheid, zonder dat terzake een onderscheid moet 
worden gemaakt of zij al dan niet een daadwerkelijk verlies van beroepsinkomen vergoe-
den.

Het bestreden arrest stelt ten onrechte dat artikel 34, §1, 1°bis, WIB92 van toepassing is 
en dat in tegenstelling tot vroeger uitkeringen zonder verlies van inkomen niet meer be-
lastbaar zijn. Het bestreden arrest steunt hiervoor op het arrest van het Grondwettelijk Hof 
van 9 december 1998 (99/99) en stelt ten onrechte dat door voormelde rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof onmiskenbaar duidelijk is dat de afwezigheid van een inkomstender-
ving het enige criterium is om vervangingsinkomsten belastbaar te stellen, dit zowel bij de 
arbeidsongevallenvergoedingen als bij de andere uitkeringen en dat het feit of de verzeke-
ringspremies al dan niet in aftrek gebracht werden, geen belang heeft.

Het arrest nr. 132/98 van 9 december 1998 van het Grondwettelijk Hof heeft evenwel 
voor recht gezegd dat artikel 32bis WIB64 (thans artikel 34 WIB92) artikel 10 van de 
Grondwet schendt, doordat het de vergoedingen belastbaar maakt die met toepassing van 
de arbeidsongevallenwetgeving worden gestort tot herstel van een blijvende ongeschikt-
heid, zonder dat er voor het slachtoffer een inkomensderving is.

Door de wet van 19 juli 2000 tot wijziging van de artikelen 34, §1 en 39 WIB92, werd 
tegemoet gekomen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 132/98 van 9 december 
1998.

Overeenkomstig artikel 34, §1, 1° en 1°bis, WIB92 omvatten pensioenen, renten en als 
zodanig geldende toelagen, ongeacht de schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan 
en de wijze waarop ze worden vastgesteld en toegekend:

1° pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten alsmede als zodanig geldende toelagen, 
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid;

1°bis pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toela-
gen, die het gehele of gedeeltelijke herstel van een bestendige derving van winst, bezoldi-
gingen of baten uitmaken;

(...)
Het betreft twee onderscheiden bepalingen die pensioenen en lijfrenten of tijdelijke ren-

ten, alsmede als zodanig geldende toelagen, belastbaar stellen en die niet cumulatief ver-
vuld dienen te zijn.

Overeenkomstig artikel 39 WIB92 worden de in artikel 34, §1, 1°, WIB92 vermelde 
pensioenen, lijfrenten of tijdelijke renten en als zodanig geldende toelagen, die zijn toege-
kend in geval van blijvende ongeschiktheid met toepassing van de wetgeving op de ar-
beidsongevallen of beroepsziekten, vrijgesteld in de mate waarin ze geen herstel van een 
bestendige derving van winsten, bezoldigingen of baten uitmaken.

Artikel 39, §1, WIB92 voorziet echter slechts in de vrijstelling van de pensioenen, lijf-
renten of tijdelijke renten en als zodanig geldende toelagen, die zijn toegekend in geval 
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van blijvende ongeschiktheid met toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen 
of beroepsziekten in de mate waarin ze geen herstel van een bestendige derving van winst, 
bezoldigingen of baten uitmaken.

Door de pensioenen, renten en toelagen die geen herstel van een bestendige derving van 
winst, bezoldigingen of baten uitmaken, enkel vrij te stellen van de inkomstenbelasting 
voor zover die zijn toegekend met toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen 
of beroepsziekten, heeft de wetgever een maatregel genomen die pertinent is ten aanzien 
van de doelstelling van de wetswijziging van 19 juli 2000, te weten tegemoet komen aan 
het arrest nr. 132/98 (arrest Grondwettelijk Hof nr. 120/2001 van 10 oktober 2001).

Ten onrechte verwijst het bestreden arrest vervolgens naar het arrest nr. 120/2001 van 
10 oktober 2001 waarin het Grondwettelijk Hof in het kader van een andere zaak met als 
voorwerp de toepassing van artikel 34 WIB92 gesteld heeft  dat artikel  32bis WIB92, 
thans artikel 34, §1, 1°, WIB92 voor de wijziging ervan bij de wet van 19 juni 2000 de ar-
tikelen 10 en 11, van de Grondwet schendt doordat het de vergoedingen uitgekeerd door 
een verzekeringsmaatschappij tot herstel van een fysiologische en/of economische invali-
diteit belastbaar stelt, zonder dat er voor het slachtoffer een inkomstenderving is en terwijl 
de premies verbonden aan het verzekeringscontract door de begunstigde van de vergoe-
ding niet als beroepskosten werden afgetrokken.

Het (Grondwettelijke Hof) onderstreept dat het zich in casu niet uitspreekt over het ge-
val waarin de begunstigde van de verzekeringsuitkering de premies verbonden aan het 
verzekeringscontract als beroepskosten heeft afgetrokken (arrest nr. 120/2001 van 10 ok-
tober 2001).

Het bestreden arrest stelt bijgevolg ten onrechte dat het feit of de verzekeringspremies 
al dan niet in aftrek gebracht werden, geen belang heeft.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in zijn arrest nr. 102/2005 van 1 juni 2005 dat indien 
de wetgever ervan uitgaat dat de vergoedingen gestort ter uitvoering van een individueel 
verzekeringscontract tegen lichamelijke ongevallen van belasting worden vrijgesteld wan-
neer de premies verbonden aan het contract niet fiscaal werden afgetrokken door de be-
gunstigde van de vergoeding, dan verantwoordt dit dat een vergoeding toegekend ter uit-
voering van een verzekeringscontract "gewaarborgd inkomen" wordt belast, wanneer de 
premies door de begunstigde van de uitkering werden afgetrokken.

Bovendien volgt uit de definitie van het begrip "beroepskosten" in artikel 49, van het 
WIB92 juncto artikel 52, 10°, WIB92 dat een afgetrokken premie tot doel heeft belastbare 
inkomsten te verkrijgen of te behouden, zodat noodzakelijkerwijze de uitgekeerde vergoe-
ding belastbaar is.

In dezelfde zin kan verwezen worden naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 
mei 2007 (arrest nr. 73/2007).

De  bijdragen  ter  verkrijging  van  een  vergoeding  bij  arbeidsongeschiktheid  wegens 
ziekte en invaliditeit zijn krachtens artikel 52, 10°, WIB92 aftrekbaar als beroepskost.

Bedoeld zijn de verzekeringscontracten tegen ziekte en de contracten van het type "ge-
waarborgd inkomen", zoals in casu het geval is, aangegaan bij verzekeringsondernemin-
gen, voorzorgskassen, enz., met uitsluiting van de ziekenfondsen.

Het spreekt bijgevolg voor zich dat een vergoeding wegens blijvende ongeschiktheid 
die in het kader van een verzekering "gewaarborgd inkomen" wordt uitgekeerd en die 
rechtstreeks of onrechtstreeks op de beroepswerkzaamheid betrekking heeft, wel als een 
op grond van artikel 34, §1, 1°, WIB92 belastbaar pensioen moet worden aangemerkt.

Bijgevolg heeft het bestreden arrest zich dus ten onrechte enkel gebaseerd op artikel 34, 
§1, 1°bis, WIB92 zonder rekening te houden met de door de administratie in conclusies 
aangevoerde feitelijke omstandigheden, die een duidelijke band met de beroepswerkzaam-
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heid aantoonden.
Door te stellen dat bij toepassing van artikel 34, §1, 1°bis, WIB92 de invaliditeitsuitke-

ringen niet belastbaar zijn omdat zij niet kunnen beschouwd worden als een vergoeding 
voor derving van inkomsten, zonder naar recht te verantwoorden waarom artikel 34, §1, 
1°, WIB92, dat een invaliditeitsuitkering belastbaar stelt van zodra zij rechtstreeks of on-
rechtstreeks betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid, onafhankelijk van de vraag of 
de uitkering al dan niet een daadwerkelijk inkomstenverlies vergoedt, in casu geen toepas-
sing vindt, schendt het bestreden arrest artikel 34, §1, 1°, WIB92.

De eiser is bijgevolg van oordeel dat het bestreden arrest niet naar recht heeft verant-
woordt waarom artikel 34, §1, 1°, WIB92, zoals aangevoerd in haar conclusies, in casu 
geen toepassing vindt, zodat artikel 34, §1, 1°, WIB92 en artikel 149 van de Grondwet ge-
schonden zijn.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 23 WIB92 bepaalt dat pensioenen, renten en als zodanig geldende 

toelagen, belastbare beroepsinkomsten zijn.
Artikel  34, §1, van dit  wetboek, zoals van toepassing voor de aanslagjaren 

1999 en 2000, bepaalt dat pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen, 
ongeacht de schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan en de wijze waarop 
ze worden vastgesteld en toegekend, omvatten:

- 1° pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende 
toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroeps-
werkzaamheid;

- 1°bis pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig gel-
dende toelagen, die het gehele of gedeeltelijke herstel van een bestendige der-
ving van winst, bezoldigingen of baten uitmaken.

Artikel 39, §1, van dit wetboek bepaalt dat de in artikel 34, §1, 1°, vermelde 
pensioenen, lijfrenten of tijdelijke renten en als zodanig geldende toelagen, die 
zijn toegekend in geval van blijvende ongeschiktheid met toepassing van de wet-
geving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten, zijn vrijgesteld in de mate 
waarin ze geen herstel van een bestendige derving van winst, bezoldigingen of 
baten uitmaken.

2. Hieruit volgt dat de pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als 
zodanig geldende toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben 
op een beroepswerkzaamheid, in de regel belastbaar zijn ongeacht of zij het ge-
hele of gedeeltelijke herstel van een bestendige derving van winst, bezoldigingen 
of baten beogen. Van deze principiële belastbaarheid wordt slechts afgeweken 
als de pensioenen, lijfrenten of tijdelijke renten en als zodanig geldende toelagen, 
waarvan sprake in artikel 34, §1, 1°, WIB92 zijn toegekend ingeval van blijven-
de ongeschiktheid met toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen of 
beroepsziekten en geen herstel uitmaken van een bestendige derving van winst, 
bezoldigingen of baten.

3. De bijdragen ter verkrijging van een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid 
wegens ziekte en invaliditeit zijn krachtens artikel 52, 10°, van het WIB92 af-
trekbaar als beroepskost in de zin van artikel 49 van dat wetboek, hetgeen impli-
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ceert dat die bijdragen werden betaald om belastbare inkomsten te verkrijgen of 
te behouden, en de vergoeding betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid.

Hieruit volgt dat een vergoeding wegens blijvende ongeschiktheid uitgekeerd 
in het kader van een verzekering "gewaarborgd inkomen" waarvan de premies 
door de begunstigde als beroepskosten werden afgetrokken, zodat die vergoeding 
noodzakelijk op de beroepswerkzaamheid betrekking heeft, als een op grond van 
artikel 34, §1, 1°, van het WIB92 belastbaar pensioen moet worden aangemerkt.

4. De appelrechters verantwoorden hun beslissing dat de invaliditeitsuitkerin-
gen niet belastbaar zijn omdat zij niet kunnen beschouwd worden als een vergoe-
ding voor een derving van beroepsinkomsten, niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de belastbaar-

heid van de door de eerste verweerder ontvangen uitkering "gewaarborgd inko-
men".

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 hieromtrent over aan de feitenrech-
ter.

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

12 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. A. Verbist, Gent.

Nr. 658

1° KAMER - 12 november 2009

1º BELASTING OP AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN - 
ONVERSCHULDIGDE BETALING - BEGRIP

2º BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE) - 
ONVERSCHULDIGDE BETALING - VORDERING TOT TERUGBETALING - TERMIJN

1º  De  ambtshalve  vestiging  van  aanslagen  in  de  belasting  op  de  automatische  
ontspanningstoestellen, na de vaststelling dat de toestellen werden geëxploiteerd buiten  
de aan de belastingdiensten aangegeven openingsdagen, heeft niet tot gevolg dat de 
belasting  die  de  belastingplichtige  spontaan  op  aangifte  heeft  betaald  wegens  de 
exploitatie  van  automatische  ontspanningstoestellen  in  het  kader  van  een 
seizoenonderneming, onverschuldigd betaald werd.  (Artt. 1289 en 1290, B.W.; Art. 85, 
W.I.G.B.)

2º De terugbetaling van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen die niet  
verschuldigd zijn, moet worden gevorderd binnen de in de artikelen 272, 274 en 277 van 
het W.I.B. (1964) vermelde korte termijnen. (Art. 2, W.I.G.B.; Artt. 272, 274 en 277, W.I.B. 
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1964)

(LAS VEGAS ARCADE nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(AR F.08.0026.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 mei 2007 gewezen door het 

hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 85 van het Wetboek der met Inkomsten Gelijkgestelde Belastingen (WIGB), 

zoals van toepassing tijdens aanslagjaar 1991;
- de artikelen 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 en van arti-
kel 1 van het Aanvullend Protocol van 20 maart 1952, goedgekeurd bij wet van 13 mei 
1955.

Aangevochten beslissingen
Bij bestreden arrest van 8 mei 2007 ontvangt het hof van beroep eiseres' hoger beroep, 

maar verklaart het ongegrond en bevestigt aldus impliciet het bestreden vonnis, waarbij 
het bezwaarschrift van de eiseres ontvankelijk en slechts gedeeltelijk gegrond werd ver-
klaard, meer bepaald in zover de belastingverhoging werd herleid tot 10 pct. of 431.950 
frank (10.707,76 euro) en de terugbetaling werd bevolen van het teveel betaalde, ver-
hoogd met de moratoire rente overeenkomstig artikel 418 WIB92, met veroordeling van 
de eiseres en de verweerder tot elk de helft van de gedingkosten, na het volgende te heb-
ben overwogen:

"In tegenstelling tot wat (de eiseres) voorhoudt is geen verrekening mogelijk met wat 
zij reeds als seizoenbedrijf betaalde. Artikel 85 WIGB voorziet dat elk opgesteld toestel 
moet voorzien zijn van een fiscaal kenteken en dat dit kenteken voortdurend op een zicht-
bare en gemakkelijk te bereiken plaats moet bevestigd zijn. Volgens alinea 3 van artikel 
85 WIGB wordt elke overtreding van de bepalingen van dit artikel gelijkgesteld met niet-
betaling van de belasting. Reeds in het tussenarrest werd gesteld dat er een inbreuk was op 
het seizoenstatuut van zodra de maximaal toegelaten termijn voor de toegankelijkheid van 
de lunaparken werd overschreden. Deze inbreuk staat gelijk met niet-betaling van belas-
ting. Daaruit dient afgeleid dat de betwiste aanslagen een zelfstandige oorzaak hebben be-
staande uit het niet aanbrengen van de gepaste fiscale kentekens. De betaling van de be-
lasting als seizoenbedrijf heeft een andere oorzaak en kan dan ook niet op de verschuldig-
de belasting worden verrekend".

Grieven
Eerste onderdeel



2652 HOF VAN CASSATIE 12.11.09 - Nr. 658 

Artikel 85 WIGB bepaalt dat elk opgesteld toestel moet voorzien zijn van het bij artikel 
84 bedoeld fiscaal kenteken; dat dit kenteken voortdurend moet gevestigd zijn op een 
zichtbare en gemakkelijk te bereiken plaats en niet mag aangewend worden voor een toe-
stel van een hogere categorie dan diegene waarvoor de belasting werd betaald, en tenslotte 
in fine dat elke overtreding van de bepalingen van dit artikel wordt gelijkgesteld met niet-
betaling van belasting.

Met andere woorden, wanneer niet elk opgesteld toestel van een fiscaal kenteken is 
voorzien, en/of het kenteken niet op een zichtbare en gemakkelijk te bereiken plaats is ge-
vestigd en/of het kenteken werd aangewend voor een toestel van hogere categorie dan die-
gene waarvoor de belasting werd betaald, geldt de sanctie van gelijkstelling met niet-beta-
ling van de belasting.

Dit artikel maakt deel uit van hoofdstuk V, dit zijn de controlemaatregelen inzake be-
lasting op automatische ontspanningstoestellen (titel IV WIGB). Het gaat hier dus om een 
controlemaatregel en de in dit artikel opgesomde gesanctioneerde situaties zijn dan ook 
voorzien om de controle mogelijk te maken, of de belemmering ervan te voorkomen. De 
achterliggende reden is duidelijk de bezorgdheid van de wetgever om frauduleuze praktij-
ken  te  voorkomen.  De  fraudeopportuniteit  ontstaat  immers  doordat  het  kenteken  niet 
wordt afgeleverd voor één enkel welbepaald toestel, maar voor een toestel van een bepaal-
de categorie, zonder identificatie van dit toestel, zodat het kenteken naar believen van de 
eigenaar kan en mag worden aangebracht op elk toestel van deze categorie. Dit brengt 
mee dat een voor een bepaald toestel betaald fiscaal kenteken kan worden gebruikt voor 
een ander toestel van dezelfde categorie, dat niet werd aangegeven en waarvoor niet werd 
betaald; m.a.w. dat het bewijs van betaling misbruikt wordt. Daaruit volgt dat de wetgever 
in dergelijke gevallen, waarin niet kan worden gecontroleerd of er wel werd betaald voor 
het bewuste toestel of de controle daaromtrent wordt belemmerd, doet alsof er geen belas-
ting werd betaald.

Daaruit volgt ook dat de ratio inhoudt dat deze gelijkstelling niet van toepassing is in-
dien zoals te dezen duidelijk is en nooit werd betwist, zelfs niet in het arrest a quo, dat 
voor elk toestel werd betaald, zij het te weinig. In dergelijk geval is er geen gelijkstelling 
met niet-betaling van belasting en kan enkel het wettelijk verschuldigd supplement wor-
den gevraagd, wat bekomen wordt door de reeds betaalde belasting te verrekenen.

Besluit: waar het hof van beroep beslist dat er geen verrekening mogelijk is met de als 
seizoenbedrijf betaalde belasting omdat er een inbreuk is gebeurd die gelijkstaat met niet 
betaling van belasting en de eerder betaalde belasting een andere oorzaak heeft die niet op 
de verschuldigde belasting kan worden verrekend, terwijl vaststaat dat wel degelijk voor 
elk toestel werd betaald als seizoenonderneming en er dus geen misbruik werd gemaakt 
van de gebrekkige controlemogelijkheden, schendt het artikel 85 WIGB door geen verre-
kening toe te staan van deze betaalde belasting.

Tweede onderdeel
De bevestiging van de bestreden aanslagen brengt meteen mee dat de betaalde belasting 

uit hoofde van de seizoenonderneming ten onrechte werd betaald en moet worden terug-
betaald. Op het ogenblik dat de schuld van de eiseres t.o.v. de verweerder ter betaling van 
de  volledige  belasting op alle  automatische  ontspanningstoestellen  definitief  vaststaat, 
ontstaat er ook een schuld van de verweerder omdat voor dezelfde toestellen de reeds be-
taalde taks als seizoenonderneming ipso facto onverschuldigd wordt.

Deze schuldvordering van de eiseres houdende teruggaaf van ten onrechte betaalde be-
lasting als seizoenonderneming, dient volgens de geëigende fiscale procedure te gebeuren, 
en met name via verrekening in het kader van de berekening van de uiteindelijk verschul-
digde belasting. De (terug)betaling van de schuld van en door de verweerder gebeurt im-
mers luidens artikel 1290 van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege en uit kracht van 
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wet onder de vorm van een schuldvergelijking (verrekening) met zijn eigen schuldvorde-
ring; m.a.w., de verrekening is niets anders dan een uitvoeringsmodaliteit van de terug-
gaaf van de als seizoenonderneming betaalde belasting. De twee schulden vernietigen el-
kaar op het ogenblik dat zij tegelijk bestaan, ten belope van hun wederkerig bedrag.

Welke de oorzaken zijn van de beide schulden/schuldvorderingen is daarbij niet rele-
vant, temeer dat de te betalen en terug te betalen belasting steeds op dezelfde toestellen 
betrekking hebben.

Besluit: doordat het hof van beroep beslist dat er geen verrekening mogelijk is, schendt 
het de artikelen 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 85 WIGB.

Derde onderdeel
De regel van de gelijkheid van alle Belgen voor de wet en het verbod van discriminatie, 

ingeschreven in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, sluiten niet uit dat er een on-
derscheid in behandeling wordt gemaakt tussen bepaalde categorieën van personen, voor 
zover het criterium van onderscheid steunt op een objectieve en redelijke rechtvaardiging. 
Het bestaan van dergelijke rechtvaardiging moet beoordeeld worden rekening houdend 
met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel evenals met de aard van de begin-
selen in kwestie. Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer vaststaat dat er geen 
redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen de gebruikte middelen en het be-
oogde doel.

Wanneer geen fraudemogelijkheid bestaat  ten gevolge van het gebrek aan correlatie 
tussen de kentekens en de individuele toestellen omdat elk toestel voorzien is van een 
kenteken, valt er niet in te zien welke objectieve en redelijke rechtvaardiging zou kunnen 
gegeven worden voor dergelijk verbod op verrekening, temeer dat dit een disproportionele 
verrijking van de Belgische Staat tot gevolg heeft.

Indien artikel 85 WIGB zo moet worden geïnterpreteerd dat er geen verrekening moge-
lijk is, zelfs niet in de omstandigheid dat de onverschuldigde betaling van de belasting als 
seizoenonderneming vaststaat voor elk toestel dat voorwerp is van de belasting als gewo-
ne (jaar)onderneming, ontstaat een discrilinatoir onderscheid tussen:

1) enerzijds de ondernemingen die het ganse jaar open zijn en die hun (jaar)belasting 
betalen tegen 100 pct., en anderzijds de ondernemingen die wegens het wegvallen van 
hun statuut als seizoenonderneming ook het ganse jaar mogen open zijn, maar daarvoor 
een belasting betalen gelijk aan 150 pct., namelijk de jaarbelasting en de niet verrekenbare 
seizoenbelasting; en

2) enerzijds de belastingplichtigen onderworpen aan de inkomstenbelastingen, die in 
geval van verschuldigde belastingen de reeds betaalde belastingen mogen verrekenen der-
wijze dat enkel nog het supplement moet worden betaald, en anderzijds de belastingplich-
tigen onderworpen aan de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, meer be-
paald de belasting op automatische ontspanningstoestellen, die in geval van een verschul-
digde belasting wegens kwalificatie als gewone onderneming hun eerder betaalde belas-
ting als seizoenonderneming niet mogen verrekenen en dus niet kunnen volstaan met beta-
ling van het supplement.

Besluit: in de door de appelrechters weerhouden interpretatie schendt artikel 85 WIGB 
de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet.

Artikel 26, §2, van de wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt dat indien te 
dien aanzien (schending door een wet van de artikelen 10, 11 of 172, van de Grondwet) 
een vraag wordt opgeworpen voor een rechtscollege, dit college het Grondwettelijk Hof 
moet verzoeken op deze vraag uitspraak te doen.

Vierde onderdeel
De weigering tot verrekening van belasting op grond van een controlemaatregel voor-
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zien in artikel 85 WIGB die ten deze resulteert in een te betalen bedrag van 8.639.000 
frank + 431.950 frank = 9.070.950 frank (224.862,98 euro), kan niet anders aangemerkt 
worden dan als een sanctie van strafrechtelijke aard, aangezien ze zonder onderscheid 
elke belastingplichtige en niet slechts een bepaalde groep met een particulier statuut be-
treft, een bepaald bedrag voorschrijft en op de naleving ervan een sanctie stelt, niet alleen 
maar een vergoeding in geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe strekt te straffen 
om een herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen, stoelt op een norm met 
een algemeen karakter, waarvan het oogmerk tezelfdertijd preventief en repressief is en 
zeer zwaar is gelet op het bedrag ervan.

Uit artikel 6.1 EVRM volgt dat, als het om een sanctie met een penaal karakter gaat, de 
rechter deze sanctie met volle rechtsmacht moet kunnen toetsen. Hij mag de wettelijkheid 
ervan onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwin-
gende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de al-
gemene rechtsbeginselen. Dit toetsingsrecht moet de rechter in het bijzonder toelaten om 
na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of 
het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve sanc-
tie van dergelijke omvang. Hij mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van 
de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige 
zaken werd geoordeeld, zonder die sanctie te mogen verminderen om redenen van ver-
zachtende omstandigheden eigen aan de persoon van de belastingschuldige of om loutere 
redenen van opportuniteit. De gebondenheid van het bestuur aan de sanctie belet niet dat 
het bestuur afwijkt van de door of krachtens de wet vastgestelde boetetarieven. De rechter 
moet precies nagaan of er gronden zijn om van die tarieven af te wijken en die gronden 
vermelden.

Concreet houdt dit in dat als artikel 85 WIGB zo moet geïnterpreteerd worden dat be-
lastingplichtigen geen recht hebben op verrekening, zelfs niet in de omstandigheid dat de 
onverschuldigde betaling van de belasting als seizoenonderneming vaststaat voor elk toe-
stel dat het voorwerp uitmaakt van de belasting als gewone (jaar)onderneming, er een dis-
criminatoir  onderscheid ontstaat met de belastingplichtigen die het voorwerp uitmaken 
van een strafsanctie of van een administratieve sanctie met strafrechtelijk karakter, aange-
zien eerst genoemden niet, en laatstgenoemden wel kunnen genieten van een toetsing met 
volle rechtsmacht.

Besluit: in de door de appelrechters weerhouden interpretatie schendt artikel 85 WIGB 
de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet, afzonderlijk gelezen of in sa-
menhang met artikel 6.1 EVRM en artikel 1 van het (eerste) Aanvullend Protocol.

Artikel 26, §2, van de wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt dat indien te 
dien aanzien (schending door een wet van de artikelen 10, 11 of 172 van de Grondwet) 
een vraag wordt opgeworpen voor een rechtscollege, dit college het Grondwettelijk Hof 
moet verzoeken op deze vraag uitspraak te doen.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 betreffende de gecoördineerde 

Wetten op de Rijkscomptabiliteit (voorheen wet van 6 februari 1970);
- artikel 131, 2°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en 

van de comptabiliteit van de federale Staat;
- artikel 2262bis, §1, 1°, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betref-

fende de verjaring;
- artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek;
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- het algemeen rechtsbeginsel houdende verbod van verrijking zonder oorzaak.
Aangevochten beslissingen
De eiseres heeft ingeroepen dat, als artikel 85 WIGB geen verrekening toelaat, er dan in 

elk geval sprake is van een onverschuldigde betaling en/of verrijking zonder oorzaak. 
Deze vordering werd voor het eerst geformuleerd in het verzoekschrift tot hoger beroep 
van 21 juni 2001. Dienaangaande beslissen de appelrechters als volgt:

"Afgezien van de vraag of de voorwaarden voor de toepassing van de rechtsregels inza-
ke onverschuldigde betaling te dezen wel vervuld zijn, dient de verjaring te worden onder-
zocht.

(...).
De vordering tot onverschuldigde betaling betreft een vordering tegen de Federale Staat 

waarop het bijzonder verjaringsregime van de artikelen 100 en 101 van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit van toepassing is. Deze regeling houdt een belangrijke afwijking in 
van het gemeen recht zodat de appellante zich tevergeefs beroept op de overgangsbepalin-
gen van de wet van 10 juni 1998.

Bij de beoordeling van de vordering tot onverschuldigde betaling moet ook rekening 
worden gehouden met de bepalingen van artikel 100, 1° en 2°, van de wet op de Rijks-
comptabiliteit luidend als volgt:

'Artikel 100 verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat zijn vervallen, onvermin-
derd de vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake 
overeengekomen bepalingen:

1° de schuldvorderingen,  waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde 
overlegging niet is geschied binnen een termijn van vijfjaar te rekenen vanaf de eerste ja-
nuari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan;

2° de schuldvorderingen die, hoewel ze zijn overgelegd binnen de onder 1° bedoelde 
termijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van vijfjaar te re-
kenen vanaf de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk ze werden overgelegd'.

In artikel 100, 1° en 2°, op de Rijkscomptabiliteit gaat het dus om de verjaring van 
schuldvorderingen ten voordele van de Staat. Deze verjaringsregeling raakt de openbare 
orde kan bijgevolg in elke stand van het geding worden opgeworpen.

Artikel 100 SWR maakt een onderscheid tussen schuldvorderingen die krachtens een 
wettelijke qf  reglementaire  bepaling moeten worden overgelegd (eerste lid,  1°  en 2°), 
schuldvorderingen  waarvoor  dergelijke  overlegging  niet  vereist  is  (eerste  lid,  3°)  en 
schudvorderingen die voortkomen uit vonnissen.

Wat de schuldvorderingen betreft die moeten worden overgelegd gaat het Hof van Cas-
satie ervan uit dat behoudens andersluidende bepalingen alle schuldvorderingen die voor 
de Staat geen 'vaste uitgave' uitmaken moeten worden overgelegd (vergelijk Cass., 10 ok-
tober 1996, Ar. Cass., 1996, 906; Cass., 14 april 2003, RABG, 2003, afl. 15, 837, noot I. 
Claeys). Dit wordt afgeleid uit de artikelen 68 en 100, van het Algemeen Reglement op de 
Rijkscomptabiliteit (zie Cass., 13 juni 2003, RW, 2004-05, 384, noot S. Van Der Jeught; 
Cass., 25 maart 2004, TFR, 2004, 851, noot D. Jacques; zie voor een uitvoerige uitleg: 
Joke Baeck, 'Verjaring en overheidsaansprakelijkheid', in Verjaring in het Privaatrecht. 
Weet de avond wat de morgen brengt?; Ignace Claeys, (ed.), Mechelen, Wolters Kluwer 
België, 2005, blz. 129-180).

Een terugvordering wegens onverschuldigde betaling maakt voor de Staat geen vaste 
uitgave uit zodat deze onderworpen is aan de bijzondere verjaringstermijn van artikel 100, 
eerste lid, SWR. Bijgevolg moet de appellante (de eiseres) om de betaling van haar vorde-
ring te bekomen een aangifte, een staat of een rekening overleggen binnen de vijf jaar te 
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rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan de schuldvorde-
ring is ontstaan, waarbij in België het begrotingsjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Vraag is wanneer de schuldvordering wegens onverschuldigde betaling is ontstaan. De 
appellante (de eiseres) stelt de datum van het tussenarrest dit is 28 november 2006 voor-
op, zijnde de datum waarop de betwiste aanslagen werden gehandhaafd. Volgens de ap-
pellante (de eiseres) is de rechtsmacht van het hof (van beroep) alsdan uitgeput en is het 
onverschuldigd karakter van de betaling definitief komen vast te staan. Andere data van 
het ontstaan van de schuldvordering zouden kunnen zijn ofwel de datum van betaling van 
8.639.000 frank (214.155,22 euro) dit is einde 1990 ofwel het ogenblik van inkohiering 
van de bestreden beslissing dit is 21 december 1993.

In de parlementaire voorbereiding daarentegen blijkt dat bij de bepaling van het ont-
staan van de schuldvordering tegen de Staat moet rekening gehouden worden met het tijd-
stip waarop voor de schuldeiser het recht ontstaat om een rechtsvordering in te stellen (zie 
Joke Baeck, 'Verjaring en overheidsaansprakelijkheid', in Verjaring in het Privaatrecht. 
Weet de avond wat de morgen brengt?, Ignace Claeys (ed.), Mechelen, Wolters Kluwer 
België, blz. 148).

Het recht om een rechtsvordering in te stellen is ontstaan op de datum van de inkohie-
ring. Dan is immers komen vast te staan dat de vroegere betaling van 50 pct. niet correct 
was zodat de appellante (de eiseres) vanaf dat ogenblik haar vordering tot onverschuldig-
de betaling had kunnen stellen, althans in de stelling van de appellante dat er van een on-
verschuldigde betaling sprake was. De omstandigheid dat deze aanslagen via de geëigen-
de fiscale procedure werden bestreden doet daaraan geen afbreuk. Dit belet niet dat de 
schuldvordering ontstaan is bij de vestiging van de bestreden aanslagen. De zienswijze 
van de appellante (de eiseres) kan derhalve niet worden bijgetreden.

Als vertrekpunt van de verjaring dient derhalve 1 januari 1993 in aanmerking te worden 
genomen, zodat gelet op de verjaringstermijn van vijf jaar de vordering op grond van on-
verschuldigde betaling die pas op 21 juni 2001 werd geformuleerd laattijdig werd inge-
steld.

De  vordering  tot  teruggave  van  de  onverschuldigde  betaling  van  8.639.000  frank 
(214.155,22 euro) is verjaard op grond van artikel 100, 1°, SWR. 

Een zelfde redenering geldt voor zover de vordering is gesteund op 'verrijking zonder 
oorzaak'. In de gegeven omstandigheden dienen de andere grieven niet nader onderzocht 
te worden".

Grieven
De appelrechters weigeren ten gronde in te gaan op de vraag tot teruggave op grond 

van de onverschuldigde betaling, voorzien in artikel 1376, van het Burgerlijk Wetboek 
en/of het principe van de verrijking zonder oorzaak, omdat dergelijke vordering verjaard 
is op grond van de Wet op de Rijkscomptabiliteit.

Eind 1990 heeft de eiseres belastingen betaald en vordert zodoende (deze) belasting te-
rug op grond van de onverschuldigde betaling en/of de verrijking zonder oorzaak.

Uit de Voorbereidende Werken van de wet van 6 februari 1970 blijkt dat artikel 100, 
van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 niet van toepassing is op de terugbetaling van 
belastingen. De aldaar voorziene verjaringstermijnen zijn derhalve niet van toepassing. 
Derhalve is enkel artikel 2262bis, §1, 1°, van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, dat 
een verjaringtermijn van 10 jaar voorschrijft voor persoonlijke vorderingen, samen met de 
overgangsbepalingen van de wet van 10 juni 1998, meer bepaald artikel 10, waardoor de 
vordering, voor het eerst uitgeoefend in het verzoekschrift van 21 juni 2001 tijdig werd 
uitgeoefend, welke datum men ook als vertrekpunt (betaling, inkohiering) zou weerhou-
den.
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Besluit: doordat de appelrechters beslissen dat artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit 
van 17 juli 1991 betreffende de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van toe-
passing is op de voorliggende vordering en deze aldus verjaard is, schenden zij de artike-
len 100, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 betreffende de gecoördineerde wetten 
op de Rijkscomptabiliteit (voorheen wet van 6 februari 1970) en artikel 131, 2°, van de 
wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van 
de federale Staat, artikel 2262bis, §1, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, artikel 10, van de 
wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, arti-
kel 1376, van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel houdende verbod 
van verrijking zonder oorzaak.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Artikel 85, eerste lid, van het Wetboek van de met inkomsten gelijkgestelde 

belastingen (hierna: WIGB), zoals van toepassing voor aanslagjaar 1991, bepaalt 
dat elk opgesteld toestel moet voorzien zijn van het bij artikel 84 bedoeld fiscaal 
kenteken. Dit kenteken moet voortdurend op een zichtbare en gemakkelijk te be-
reiken plaats gevestigd zijn; het mag niet worden aangewend voor een toestel 
van een hogere categorie dan diegene waarvoor de belasting is betaald. Artikel 
85, derde lid, van dat wetboek bepaalt dat elke overtreding van de bepalingen 
van dit artikel gelijkgesteld wordt met niet-betaling van de belasting. 

2. Het onderdeel gaat ervan uit dat, ongeacht het fiscaal kenteken geplaatst op 
de toestellen, het bestuur rekening moet houden met de betalingen die in verband 
met die toestellen zijn gedaan door de belastingplichtige.

3. Het niet-bestreden tussenarrest van 28 november 2006 beslist dat de exploi-
tatie van de toestellen waarvoor een seizoensbijdrage was betaald gebeurde bui-
ten de toegelaten periode en oordeelt dat hierdoor de toestellen van een onregel-
matig fiscaal kenteken waren voorzien.

Het bestreden arrest trekt alleen de gevolgen uit het oordeel uitgesproken in 
het arrest van 28 november 2006 in verband met de oorzaak van de betwiste aan-
slagen en beslist dat aangezien een onregelmatig kenteken was aangebracht de 
sanctie van artikel 85, derde lid, WIGB moet worden toegepast.

4. Het onderdeel dat in wezen opkomt tegen een beslissing die reeds in het tus-
senarrest was vervat, met name dat het kenteken onregelmatig was, is niet ont-
vankelijk.

Tweede tot vierde onderdeel
5. De onderdelen gaan uit van de verkeerde juridische veronderstelling dat de 

ambtshalve vestiging van de betwiste aanslagen in de belasting op de automati-
sche ontspanningstoestellen, na de vaststelling dat de toestellen werden geëxploi-
teerd buiten de aan de belastingdiensten aangegeven openingsdagen, tot gevolg 
heeft dat de belasting die de eiseres spontaan op aangifte heeft betaald wegens de 
exploitatie  van automatische  ontspanningstoestellen in  het  kader  van een sei-
zoenonderneming, onverschuldigd betaald werd.

De onderdelen falen naar recht.
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6. De door de eiseres voorgestelde prejudiciële vragen hoeven niet te worden 
gesteld.

Tweede middel
7.  Krachtens  artikel  2  WIGB,  zoals  van  toepassing  tijdens  het  aanslagjaar 

1991, zijn de aldaar opgesomde bepalingen van het WIB64 van toepassing op de 
met die belastingen gelijkgestelde belastingen.

Zo zijn onder meer de artikelen 272, 274 en 277 WIB64, van toepassing op de 
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.

De terugbetaling van met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 
die niet verschuldigd zijn, moet worden gevorderd binnen de in die bepalingen 
vermelde korte termijnen.

8. Het middel, dat ervan uitgaat dat de terugbetaling van de belasting op de au-
tomatische  ontspanningstoestellen  die  de  eiseres  spontaan  heeft  betaald,  op 
grond van artikel 2262bis, §1, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, gedurende tien 
jaar kan worden gevorderd omdat de belasting niet verschuldigd zou zijn, faalt 
naar recht.

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

12 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. J. Speecke, Kortrijk en Claeys Boúúaert.

Nr. 659

1° KAMER - 12 november 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — PENSIOENEN - VERBAND MET DE BEROEPSWERKZAAMHEID 
- NEDERLANDSE A.O.W.-UITKERING

Uitkeringen  op  grond  van  de  Nederlandse  algemene  Ouderdomswet  kunnen  niet  
gekwalificeerd  worden  als  een  sociale  maatregel  die  geen  verband  houdt  met  een  
beroepswerkzaamheid in de zin van artikel 34, §1, 1°,  van het W.I.B. (1992),  nu niet  
iedere  Nederlandse  onderdaan  gerechtigd  is  op  uitkeringen  op  grond  van  die  wet,  
ongeacht of hij ooit een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend1. (Art. 34, §1, 1°, W.I.B. 1992; 
Artt. 2 en 6, Nederlandse wet 31 mei 1956 inzake een algemene ouderdomsverzekering 
(AOW))

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. J. en V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :
I. De feiten.

1 Zie de conclusie van het O.M.
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De  eerste  verweerder  is  een  Nederlander  die  tot  aan  zijn  pensioen  (in  2000)  in 
Nederland heeft gewerkt. Sedert 1988 woont hij in België.

Na zijn  pensionering wordt  hij  in  België  belast  op het  aanvullend pensioen dat  hij 
ontvangt én op zijn AOW-pensioen (wettelijk pensioen op grond van de Nederlandse wet 
van  31  mei  1956  inzake  een  algemene  ouderdomsverzekering,  kortweg  “Algemene 
ouderdomswet”).

De  eerste  verweerder  heeft  de  taxatie  van  beide  pensioenen  in  de  Belgische 
personenbelasting  voor  de  aanslagjaren  2001  en  2002  aangevochten.  Voor  wat  het 
aanvullend pensioen betreft, werd zijn verzet zowel in eerste aanleg als in hoger beroep 
afgewezen.

Voor wat het AOW-pensioen betreft,  werd zijn verhaal in eerste aanleg afgewezen, 
maar in hoger beroep ingewilligd.

De appelrechters oordelen dat iedere “onderdaan” van Nederland recht heeft  op dit 
AOW-pensioen ongeacht of hij al of niet gewerkt heeft en leidt daaruit af dat er geen 
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband is met de beroepsuitoefening zodat het pensioen 
niet belastbaar is op grond van artikel 34 §1, 1° WIB 92. 

Met het bestreden arrest komt het Hof van Beroep te Antwerpen terug op vroegere 
rechtspraak  waarin  het  oordeelde  dat  de  AOW-uitkering  normaal  en  gebruikelijk  een 
beloning uitmaakt ter zake van een vroegere dienstbetrekking (Antwerpen 7 mei 1984, 
FJF 1984, nr. 84/186).

De Belgische Staat tekende cassatieberoep aan tegen deze beslissing.
II. De voorziening in cassatie.
Eerste middel
In essentie komt het eerste middel op tegen het oordeel van de appelrechters dat het 

AOW-pensioen  geen  rechtstreeks  noch  onrechtstreeks  verband  houdt  met  de 
beroepsuitoefening. 

Overeenkomstig artikel 34, §1, 1° van het W.I.B. (1992), zoals van toepassing voor de 
litigieuze aanslagjaren 2001 en 2002, zijn pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, 
alsmede  als  zodanig  geldende  toelagen,  die  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  betrekking 
hebben op een beroepswerkzaamheid, belastbaar als pensioenen, renten en als zodanig 
geldende toelagen, ongeacht de schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan en de 
wijze waarop ze worden vastgesteld en toegekend.

Krachtens artikel 6, eerste lid, van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet (A.O.W.) 
behoren tot  de  kring  van  de verzekerden degenen  die  de  leeftijd  van 65  jaar  hebben 
bereikt  en die hetzij  ingezetene zijn, hetzij  geen ingezetene zijn doch ter zake van in 
Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting zijn onderworpen.

Uit artikel 2 van de A.O.W. volgt dat met “de ingezetenen” de inwoners van Nederland 
worden beoogd, ongeacht hun nationaliteit.

Nederlanders die niet  in Nederland wonen of werken zijn in beginsel niet  verplicht 
verzekerd.

Artikel 6, derde lid, A.O.W. stipuleert dat bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur, in afwijking van het eerste en tweede lid,  uitbreiding dan wel beperking kan 
worden gegeven aan de kring der verzekerden. 

Zo worden de personen die in Nederland wonen en die gedurende een aaneengesloten 
periode van tenminste drie maanden uitsluitend buiten Nederland arbeid verrichten, van 
de  verzekering  uitgesloten  tenzij  die  arbeid  wordt  verricht  uit  hoofde  van  een 
dienstbetrekking met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever (art. 10 Besluit 
uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 en art. 12 Besluit 
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uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999).
Het uitgangspunt van de appelrechters dat iedere Nederlandse onderdaan recht heeft op 

AOW ongeacht of hij al dan niet gewerkt heeft, is m.i. niet te rijmen met de Nederlandse 
wetgeving. Het is evenmin te rijmen met de brief van de Sociale verzekeringsbank over 
de AOW-reglementering.

Het  oordeel  van  de  appelrechters  dat  het  AOW-pensioen  geen  rechtstreeks  noch 
onrechtstreeks verband houdt met  de beroepswerkzaamheid,  kan dan ook niet  worden 
gevolgd. 

Het  is  niet  zo  dat  de  Nederlandse  nationaliteit  recht  geeft  op  het  AOW-pensioen. 
Verzekerd zijn in essentie degenen die in Nederland wonen, ongeacht hun nationaliteit, en 
degenen die in Nederland werken, ongeacht hun nationaliteit. Een Nederlander die niet in 
Nederland woont of werkt is niet verzekerd. 

De term “onderdaan” betekent niet noodzakelijk titularis van de nationaliteit. Volgens 
Van Dale is een onderdaan “iemand die aan een ander onderworpen is, uitsluitend gezegd  
in betrekking tot een regerende vorst of een soevereine staat, van de personen die aan de  
oppermacht van de vorst of de staat, ondergeschikt zijn, onder hun gebied, bewind of  
gezag staan…” 

De  appelrechters  kunnen  de  term  “onderdaan”  dan  ook  in  de  betekenis  van 
“ingezetene” of “inwoner” opgevat hebben. Maar ook indien de term onderdaan door de 
appelrechters in de betekenis van inwoner zou zijn gebruikt, is de afleiding die de rechters 
uit  de  brief  van  de  Sociale  Verzekeringsbank  maken  mijns  inziens  niet  in 
overeenstemming met de bewoordingen ervan en zeker niet in overeenstemming met de 
Nederlandse pensioenwetgeving.

Het is correct dat wie in Nederland woont en niet werkt, ook recht heeft op AOW-
pensioen (voor de periode dat hij in Nederland heeft gewoond). Als iemand een tijdje in 
Nederland heeft gewoond en een tijdje in het buitenland, heeft hij slechts recht op AOW 
voor de periode dat hij in Nederland heeft gewoond, tenzij hij in de periode dat hij in het 
buitenland woonde, in Nederland heeft gewerkt of vrijwillig verzekerd was. Het is dus 
niet zo dat iemand die op een bepaald ogenblik in Nederland heeft gewoond, automatisch 
recht heeft op een integraal AOW-pensioen.

Een  inwoner  van  Nederland  die  uitsluitend  in  het  buitenland  werkt  voor  een 
buitenlandse werkgever, is  niet verplicht verzekerd (artikel 10 Besluit  beperking kring 
verzekerden volksverzekeringen 1989 en artikel 12 Besluit beperking kring verzekerden 
volksverzekeringen  1999).  De  bewering  dat  iedere  “inwoner”  recht  heeft  op  AOW-
pensioen gaat derhalve ook niet op.

Iemand die nooit gewerkt heeft en altijd in Nederland gewoond heeft, heeft recht op 
een volledig AOW-pensioen. Het AOW-pensioen houdt in dat geval geen verband met de 
beroepswerkzaamheid en kan niet in België kan belast worden op grond van artikel 34 §1, 
1° WIB 92. 

Maar de eiser wijst  er terecht op dat ieder die in Nederland werkt en loonbelasting 
betaalt, recht heeft op AOW-pensioen, ongeacht zijn nationaliteit of woonplaats. Er blijkt 
dus een ontegenzeggelijk verband te zijn tussen AOW-pensioen en beroepswerkzaamheid 
(in Nederland). Het werken in Nederland geeft sowieso recht op AOW-pensioen. 

Voor degene die altijd in Nederland gewoond en gewerkt heeft, is het zo dat hij alleen 
al op basis van zijn inwonerschap recht heeft op AOW-pensioen. Indien de rechter ten 
aanzien van zulke persoon oordeelt  dat  er  geen verband is  tussen het  pensioen en de 
beroepswerkzaamheid, kan hij worden gevolgd. Ook als de persoon in kwestie niet zou 
gewerkt hebben, zou hij recht hebben op AOW-pensioen. 

Maar het is evengoed zo dat de betrokken persoon ook recht zou hebben op AOW-
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pensioen indien hij niet in Nederland zou gewoond hebben. De link tussen inwonerschap 
en pensioen is niet sterker dan de link tussen beroepsuitoefening en pensioen. De link met 
de beroepswerkzaamheid lijkt zelfs sterker dan de link met het inwonerschap in die zin 
dat degene die in Nederland woont maar ten minste drie maanden in het buitenland werkt 
(voor een niet-Nederlandse werkgever) niet verplicht verzekerd is in de AOW. 

Het lijkt mij dan ook logisch dat de rechter ten aanzien van iemand die in Nederland 
gewerkt heeft en daardoor recht heeft verworven op AOW-pensioen, niet kan besluiten 
dat er geen (zelfs onrechtstreeks) verband is tussen pensioen en beroepswerkzaamheid. 
Voor wie in Nederland gewerkt heeft,  kan mijns inziens niet  ontkend worden dat het 
AOW-pensioen (althans voor de periode van zijn tewerkstellling in Nederland) minstens 
onrechtstreeks verband houdt met de beroepswerkzaamheid. Door zijn tewerkstelling in 
Nederland heeft de betrokkene een onvervreemdbaar recht op AOW-pensioen. 

In zijn vroegere rechtspraak volgde het Hof van Beroep te Antwerpen duidelijk deze 
logica (Antwerpen 7 mei 1984, FJF 1984, nr. 84/186). Mijns inziens is dit hof daar in het 
bestreden arrest ten onrechte van afgestapt.

In  voorliggend geval is  het  oordeel van de appelrechters dat  er geen link is tussen 
pensioen en beroepswerkzaamheid zeker niet correct. De eerste verweerder heeft altijd in 
Nederland gewerkt en is twaalf jaar voor zijn pensionering in België komen wonen, maar 
in Nederland blijven werken. Indien de eerste verweerder voor die laatste 12 jaar van zijn 
carrière  recht  heeft  op  AOW-pensioen,  is  dat  enkel  op  grond  van  zijn 
beroepswerkzaamheid in Nederland (of omdat hij zich vrijwillig verzekerd heeft). Zeker 
voor die periode is het pensioen uitsluitend het gevolg van de beroepswerkzaamheid. 

Het  oordeel  van  de  appelrechters  over  het  verband  tussen  pensioen  en 
beroepswerkzaamheid is dan ook verkeerd. 

Het  oordeel  dat  er  geen  verband  is  tussen  het  AOW-pensioen  en  de 
beroepswerkzaamheid van de eerste verweerder, is gebaseerd op een verkeerde uitlegging 
van de Nederlandse wetgeving en aldus behept met een schending van het Nederlandse 
materiële recht.

Op  basis  van  hun  verkeerde  uitlegging  van  de  Nederlandse  wet  hebben  de 
appelrechters, mijns inziens, niet naar recht kunnen beslissen dat het AOW-pensioen van 
de eerste verweerder geen verband houdt met diens beroepswerkzaamheid. 

Eiser voert dan ook terecht schending aan van artikel 34 §1, 1° WIB 92 dat pensioenen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de beroepsuitoefening, belastbaar 
stelt.  De  appelrechters  hebben  dit  artikel  ten  onrechte  niet  toegepast  omdat  zij  er 
verkeerdelijk  zijn  van  uitgegaan  dat  er  geen  verband  is  tussen  pensioen  en 
beroepsuitoefening. 

Het oordeel van de appelrechters dat er geen verband is tussen het AOW-pensioen van 
de eerste verweerder en diens beroepswerkzaamheid is in strijd met de Nederlandse wet. 

Het middel is dan ook gegrond in zoverre het de schending van artikel 34 §1, 1° WIB 
92 inroept.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(AR F.08.0040.N)

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

door het hof van beroep te Antwerpen.
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Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 34, §1, 1°, van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, hierna WIB92;
- artikel 23 WIB92;
- artikel 1,a van de Verordening (EG) nr. 1408/71;
- artikel 10, §1, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het 

rust- en overlevingspensioen voor werknemers;
- artikel 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, hierna BW;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 gecoördineerde Grondwet, hierna GW;
- allen zoals van toepassing voor de aanslagjaren 2001 en 2002.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt dat verweerder in cassatie in de betrokken inkomstenjaren te-

vens uitkeringen bekwam op grond van de Nederlandse algemene ouderdomswet (afge-
kort AOW), die door de eiser in cassatie tevens als "pensioen" en dus als beroepsinkomen 
werd aangezien en aldus werd aangeslagen.

Het bestreden arrest stelt evenwel dat uit de door de verweerder in cassatie voorge-
brachte gegevens duidelijk blijkt dat iedere Nederlandse onderdaan - ongeacht of hij ooit 
een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend - gerechtigd is op de kwestieuze uitkering.

Hieruit besluit het bestreden arrest dat verweerder in cassatie zeer terecht de vraag stelt 
of  de  voornoemde uitkering op enigerlei  wijze  rechtstreeks of  onrechtstreeks verband 
houdt met een voorheen uitgeoefende beroepsactiviteit.

Vervolgens stelt het bestreden arrest dat het feit dat personen, die een activiteit beoefe-
nen bijdragen dienen te betalen en het feit dat beroepsloze personen zulks niet dienen te 
doen, geenszins kan uitwijzen dat het een "beroepsinkomen" betreft.

Volgens het bestreden arrest betreft deze uitkering een sociale maatregel die geen ver-
band houdt met een beroepsactiviteit.

Grieven
Eerste middel
Schending van artikel 34, eerste lid, 1°, WIB92 in samenhang met artikel 23
WIB92 en voor zover als nodig artikel 1,a van de verordening (EG) nr. 1408/71 betref-

fende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen 
en artikel 10, §1, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zoals van toepassing voor de aanslagjaren 
2001 en 2002.

Ten onrechte stelt het bestreden arrest dat de AOW-uitkering noch rechtstreeks of noch 
onrechtstreeks verband houdt met een voorheen uitgeoefende beroepsactiviteit omwille 
van het feit dat iedere Nederlandse onderdaan, ongeacht de beroepsactiviteit, hier recht op 
heeft en dat het feit dat personen die een activiteit beoefenen bijdragen dienen te betalen 
en het feit dat beroepsloze personen zulks niet dienen te doen, geenszins kan uitwijzen dat 
het een "beroepsinkomen" betreft.
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Teneinde als beroepsinkomen belastbaar te kunnen zijn overeenkomstig de artikelen 23 
en 34, §1, 1°, WIB92 moeten de pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid.

De Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft als doel de hele bevolking van Nederland 
een verzekering te geven tegen de financiële gevolgen van ouderdom.

Deze AOW-uitkering beoogt op zijn minst de compensatie van een feitelijk theoretisch 
verlies aan inkomsten uit arbeid, het herstel van een bestendige inkomensderving toe te 
schrijven aan een arbeidsongeschiktheid die zijn oorzaak vindt in het bereiken van zijn 
pensioenleeftijd.

Volgens de AOW-wet zijn in principe alle ingezetenen - ongeacht hun nationaliteit - 
die nog geen 65 jaar zijn, verzekerd.

Ingezetene is degene die in Nederland woont.
Verder zijn verzekerd de niet-ingezetenen, die in Nederland arbeid in dienstbetrekking 

verrichten en op grond daarvan loonbelasting betalen.
Niet verzekerd zijn ingezetenen die uitsluitend in het buitenland arbeid verrichten.
De financieringswijze van de AOW-uitkering gebeurt op basis van een verplichte bij-

drage, die bestaat uit een percentage (15 pct.) van de verschuldigde loonbelasting.
Het Nederlandse pensioenstelsel rust op drie pijlers:
- de eerste bestaat uit een wettelijk basispensioen, dat door de staat wordt verstrekt uit 

hoofde van de Algemene Ouderdomswet (hierna "AOW") en de Algemene Nabestaanden-
wet. Deze verplichte wettelijke regeling geeft de gehele bevolking recht op een gering 
pensioen, onafhankelijk van het voorheen genoten salaris en berekend op basis van het 
wettelijk minimumloon;

- de tweede pijler omvat de aanvullende pensioenen die worden verstrekt in verband 
met in loondienst of als zelfstandige verrichte beroepsarbeid en die in de meeste gevallen 
een aanvulling vormen op het basispensioen. Deze aanvullende pensioenen worden mee-
stal in het kader van collectieve regelingen voor een bepaalde bedrijfstak, een beroeps-
groep of de werknemers van een onderneming, beheerd door pensioenfondsen waarin de 
deelneming verplicht is gesteld;

- de derde pijler wordt gevormd door de individuele pensioen- of levensverzekerings-
overeenkomsten die vrijwillig kunnen worden afgesloten.

De verplichte aansluiting van alle werknemers in een bepaalde bedrijfstak bij een aan-
vullende pensioenregeling heeft een belangrijke sociale functie in het Nederlandse pensi-
oenstelsel, wegens het bijzonder lage wettelijke pensioen, dat aan het wettelijk minimum-
loon gekoppeld is.

De wet op de loonbelasting bepaalt dat premies voor een pensioen slechts aftrekbaar 
zijn wanneer dat pensioen een "redelijk" niveau niet overschrijdt. Wanneer dat wel het ge-
val is, zijn de premies niet aftrekbaar. Bij een loopbaan van 40 jaar is dit niveau 70 pct. 
van het laatstverdiende loon van de rechthebbende. Deze belastingwetgeving heeft tot ge-
volg, dat de huidige norm voor de pensioenopbouw in Nederland overeenkomt met een 
pensioen dat inclusief AOW gelijk is aan 70 pct. van het laatstverdiende loon.

Hieruit blijkt duidelijk dat beide pensioenpijlers niet los van elkaar kunnen gezien wor-
den en beiden als een inkomen in verband met arbeid moet worden beschouwd.

De Nederlandse Algemene Ouderdomswetuitkering,  afgekort  AOW-uitkering,  maakt 
bijgevolg normaal en gebruikelijk een beloning uit voor een vroegere dienstbetrekking en 
het  is  niet  omdat  op grond van een solidariteitsgedachte,  bepaalde personen die  geen 
dienstbetrekking uitoefenden, toch een AOW uitkering kunnen krijgen, de aard van die 
uitkering gewijzigd wordt.  Bijgevolg heeft  de AOW-uitkering rechtstreeks of onrecht-
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streeks betrekking op een beroepswerkzaamheid in de zin van artikel 34 §1, 1°, WIB92, 
zodat deze uitkering dan ook terecht werd belast als pensioen.

Deze zienswijze wordt bevestigd door het gemeenschapsrecht, de rechtspraak van het 
Europees Hof van Justitie alsmede door de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Bij de verordening (EG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale zeker-
heidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, werd uitgegaan van het beginsel, dat zij van toepas-
sing is op alle onderdanen van de Lid-Staten, die verzekerd zijn krachtens de voor loon-
trekkenden getroffen regelingen inzake sociale zekerheid en dit gelet op de belangrijke 
verschillen welke tussen de nationale wetgevingen met betrekking tot hun personele wer-
kingssfeer bestaan.

Voor de toepassing van voornoemde verordening (EG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 
juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkende 
en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 5.7.1971, 
blz. 2-50): "a) wordt onder'"werknemer' verstaan ieder:

(...)
ii) die in het kader van een stelsel van sociale zekerheid dat voor alle ingezetenen of 

voor de-,gehele beroepsbevolking geldt, verplicht verzekerd is tegen een of meer gebeur-
tenissen behorende tot de takken van sociale zekerheid waarop deze verordening van toe-
passing is:

- wanneer hij door de wijze van beheer of van financiering van dit stelsel als loontrek-
kende kan worden onderkend dan wel indien dergelijke criteria niet aanwezig zijn;

- wanneer hij in het kader van een voor loontrekkenden ingesteld stelsel verplicht of 
vrijwillig voortgezet verzekerd is tegen een andere in bijlage V omschreven gebeurtenis;

(...)
iii) die, in het kader van een stelsel van sociale zekerheid van een Lid-Staat ingesteld 

voor loontrekkenden of voor alle ingezetenen of voor bepaalde categorieën ingezetenen, 
vrijwillig verzekerd is tegen een of meer gebeurtenissen behorende tot de takken van soci-
ale zekerheid waarop deze verordening van toepassing is, indien hij tevoren in het kader 
van een voor loontrekkenden ingesteld stelsel van dezelfde Lid-Staat verzekerd is geweest 
tegen dezelfde gebeurtenis;

(...)
t) worden onder 'uitkeringen', 'pensioenen' en 'renten' verstaan alle uitkeringen, pensioe-

nen en renten, met inbegrip van alle bedragen ten laste van de openbare middelen, verho-
gingen in verband met aanpassing aan het loon-, of prijsniveau of aanvullende uitkerin-
gen, zulks behoudens het bepaalde in titel III, alsmede de als afkoopsom uitgekeerde be-
dragen welke in de plaats kunnen treden van de pensioenen of renten, en de terugstortin-
gen van premies of bijdragen".

Dat de kwestieuze Nederlandse AOW-uitkering volledig onder de toepassing van deze 
verordening valt, hetgeen duidelijk wordt bevestigd door de rechtspraak van het Europese 
Hof van Justitie (arrest van 4 mei 1999 inzake R. Engelbrecht, C -262/97)).

In zijn arrest van 5 oktober 1991 (C-165/91) inzake S.J.M.V.M. t/ Belgische Rijks-
dienst voor Pensioenen stelt het Europese Hof van Justitie dat de Nederlandse AOW-uit-
kering duidelijk een pensioen of als zodanig geldend voordeel zoals bedoeld in de Belgi-
sche pensioenwetgeving betreft jo artikel 10, §1, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 
oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers).

"Het gemeenschapsrecht, inzonderheid de artikelen 48 en 51 EEG-Verdrag en artikel 4, 
lid 1, van richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleide-
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lijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
op het gebied van de sociale zekerheid, verzet zich niet tegen een nationale wettelijke re-
geling die een "gezinspensioen" toekent aan een werknemer wiens echtgenoot elke be-
roepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen of ais zodanig geldend voordeel geniet, 
doch hem een minder voordelig "alleenstaandenpensioen" toekent wanneer zijn echtge-
noot een pensioen of als zodanig geldend voordeel geniet, zoals het pensioen dat krach-
tens de Algemene Ouderdomswet aan mevrouw V.M. is toegekend".

Dat het vervolgens volgens de rechtspraak van hetzelfde Hof (van justitie) aan de natio-
nale rechter staat om de nationale bepalingen die hij moet toepassen, zoveel mogelijk in 
overeenstemming met de eisen van het gemeenschapsrecht uit te leggen (arrest van 4 fe-
bruari 1988, zaak 157/86, Murphy e.a., Jurispr. 1988, blz. 673, r.o. 11; in dezelfde zin, ar-
resten van 13 november 1990, zaak C-106/89, Marleasing, Jurispr. 1990, blz. 1-4135, r.o. 
8, en 14 juli 1994, zaak C-91/92, Faccini Dori, Jurispr. 1994, blz. I-0000, r. o. 26).

Bovendien dient de rechtspraak van het Hof (van Cassatie) in herinnering te worden ge-
bracht volgens dewelke een krachtens de AOW uitgekeerd ouderdomspensioen eveneens 
als een rustpensioen geldend voordeel (een als zodanig geldend voordeel ) in de zin van 
de Belgische wetgeving dient aangemerkt te worden (Cass. 30 juni 1980, Rechtskundig 
Weekblad, 1980-81, 2182-2186).

Volgens het Hof zijn het Belgisch overlevingspensioen en het Nederlandse ouderdoms-
pensioen niet verschillende "gelijksoortige uitkeringen" in de zin van artikel 12, §2, van 
de Verordening nr. 1408/71 van de raad van de Europese Gemeenschappen.

In casu is de interpretatie van het artikel 34, §1, 1°, WIB92, dat de kwestieuze AOW-
uitkering op generlei  wijze  rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft  op een be-
roepswerkzaamheid in tegenstelling tot de Belgische rust- en overlevingspensioenen, die 
wel rechtstreeks of onrechtstreeks geacht worden betrekking te hebben op een beroeps-
werkzaamheid in de zin van artikel 34, §1, 1°, WIB92, bijgevolg in strijd met het gemeen-
schapsrecht.

Het gemeenschapsrecht alsmede de rechtspraak van uw hof erkennen namelijk de Ne-
derlandse AOW-uitkering en de Belgische rust- en overlevingspensioenen als twee gelijk-
soortige sociale zekerheidsregelingen bij ouderdom of overleving.

Gelet op de gelijksoortigheid van beide sociale zekerheidsregelingen, nl. de Nederland-
se AOW-uitkering en de Belgische rust- en overlevingspensioenen, houdt deze interpreta-
tie van artikel 34, §1, 1°, WIB92, namelijk dat een Nederlandse AOW-uitkering een niet-
belastbare pensioen is en een Belgische rust- en overlevingspensioen wel belastbaar is, 
een verschillende behandeling van deze twee gelijksoortige pensioenen in, in de zin van 
de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.

Door  te stellen dat  de  verzekerde van een Nederlandse AOW-pensioen noch recht-
streeks of onrechtstreeks op enigerlei wijze met een beroepswerkzaamheid gerelateerd is, 
schendt het arrest artikel 1 van de verordening (EG) 1408/71, betreffende de toepassing 
van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, die een verzekerde 
van een AOW-uitkering duidelijk als een werknemer beschouwt alleen al omwille van de 
financieringswijze van deze verplichte sociale zekerheidsregeling.

Door te stellen dat de wijze van financiering van het AOW-stelsel via een verplichte 
premie die geïnd wordt via een ingehouden percentage op de loonbelasting en zo slechts 
drukt op personen die een beroepsinkomen genieten, geenszins kan uitwijzen dat een uit-
kering noch rechtstreeks of onrechtstreeks op enigerlei wijze betrekking heeft op een be-
roepswerkzaamheid, schendt het bestreden arrest artikel 1 van de verordening (EG) nr. 
1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en 
zelfstandigen en zo ook artikel 23 en 34, 1ste lid, 1°, WIB92 en voor zover als nodig de 
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.
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(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 34, §1, 1°, WIB92 zoals van toepassing voor de aanslagja-

ren 2001 en 2002, zijn pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als 
zodanig geldende toelagen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben 
op een beroepswerkzaamheid, belastbaar als pensioenen, renten en als zodanig 
geldende toelagen, ongeacht de schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan 
en de wijze waarop ze worden vastgesteld en toegekend.

2. Op grond van artikel 6, eerste lid, van de Nederlandse wet van 31 mei 1956 
inzake een algemene ouderdomsverzekering (Algemene Ouderdomswet: AOW) 
behoren tot de kring van de verzekerden degenen die de leeftijd van 65 jaar heb-
ben bereikt en die hetzij ingezetene zijn, hetzij geen ingezetene zijn doch ter zake 
van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting zijn 
onderworpen.

Uit artikel 2 AOW blijkt dat de ingezetenen de inwoners van Nederland zijn, 
ongeacht hun nationaliteit.

3. Nederlanders die niet in Nederland wonen of werken zijn in de regel niet 
verplicht verzekerd.

4. Artikel 6, derde lid, AOW bepaalt dat bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur, in afwijking van het eerste en tweede lid, uitbreiding dan wel beper-
king kan worden gegeven aan de kring der verzekerden.

Krachtens artikel 10 van het besluit uitbreiding en beperking kring verzeker-
den volksverzekeringen 1989 en artikel 12 van het besluit uitbreiding en beper-
king kring verzekerden volksverzekeringen 1999 zijn de personen die in Neder-
land wonen en die  gedurende een aaneengesloten periode van tenminste drie 
maanden uitsluitend buiten Nederland arbeid verrichten, niet verzekerd tenzij die 
arbeid wordt verricht uit hoofde van een dienstbetrekking met een in Nederland 
wonende of gevestigde werkgever.

5. De appelrechters, die oordelen dat iedere Nederlandse onderdaan - ongeacht 
of hij ooit een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend - gerechtigd is op uitkeringen 
op grond van de AOW, geven van de Nederlandse wetgeving een verkeerde uit-
legging.

6. Op grond van die verkeerde uitlegging hebben de appelrechters niet naar 
recht kunnen beslissen dat de uitkering op grond van de AOW steeds een sociale 
maatregel betreft die geen verband heeft met een beroepsactiviteit.

Het middel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de belastbaar-
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heid van de door de verweerder verkregen uitkeringen op grond van de AOW 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.

12 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.

Nr. 660

1° KAMER - 12 november 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR - 
BEZWAARTERMIJN - AANVANG

De termijn om een bezwaarschrift in te dienen, wanneer de inning van de belastingen niet  
op een andere wijze dan per kohier geschiedt, loopt vanaf de datum waarop de brief,  
waarbij het aanslagbiljet of de aanslag aan de geadresseerde per gewone brief wordt ter 
kennis gebracht,  moet vermoed worden aan deze geadresseerde te zijn  aangeboden  
geweest  en  loopt  niet  vanaf  de  datum  waarop  de  brief  aan  de  postdiensten  wordt 
toevertrouwd1. (Art. 371, W.I.B. 1992)

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

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :
1.  Voor  het  aanslagjaar  2002  dienden  eisers  een  laattijdige  aangifte  in  de 

personenbelasting in waarna ze van ambtswege werden belast. Het aanslagbiljet vermeldt 
25 maart 2004 als datum van verzending.

Bij beslissing van de gewestelijke directeur van 18 oktober 2004 werd het door eisers 
ingediend bezwaarschrift, hetwelk aangetekend werd verzonden op vrijdag 25 juni 2005, 
onontvankelijk verklaard wegens laattijdigheid.

Zowel de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt als het Hof van beroep te Antwerpen 
namen eenzelfde standpunt in.

2. Krachtens artikel 371 W.I.B. (1992), zoals gewijzigd door artikel 28 van de wet van 
15 maart 1999, moeten de bezwaarschriften “(…) op straffe van verval ingediend worden  
binnen  een  termijn  van  drie  maanden  vanaf  de  datum  van  verzending  van  het  
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of  van de kennisgeving van de  
aanslag of vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per 
kohier.”

3. De appelrechters oordelen op p. 7 van het bestreden arrest “dat er kan van uitgegaan 
worden dat de verzending van het aanslagbiljet effectief gebeurde op datum van 25 maart  
2004,  zoals  vermeld op het  aanslagbiljet” (…) en dat  “de termijn  van drie maanden 
verstreek op 25 juni 2004”.

De door de appelrechters aldus gehanteerde “verzendingsleer” wordt sedert geruime 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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tijd sterk bekritiseerd; deze wijze van berekening van de aanvang van de termijn, welke 
afhangt van de kennisgeving van een akte, heeft immers tot gevolg dat de termijn reeds 
begint te lopen op een ogenblik waarop de geadresseerde daarvan niet op de hoogte kan 
zijn.

4.  Het  Grondwettelijk  Hof  heeft  deze  rechtsopvatting  in  strijd  bevonden  met  de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in een reeks arresten, waarvan het arrest nr. 162/2007 
van 19 december 2007 specifiek de bezwaartermijn betreft.

Het Grondwettelijk Hof overwoog in dat arrest het volgende:
“B.3. Zoals het Hof reeds in de arresten nrs. 170/2003, 166/2005, 34/2006, 43/2006,  

85/2006 en 123/2007 heeft geoordeeld, is het redelijk verantwoord dat de wetgever, om 
rechtsonzekerheid te vermijden, de termijnen van rechtspleging laat lopen vanaf een da-
tum die niet afhankelijk is van de handelswijze van de partijen. De keuze van de datum 
van verzending van het aanslagbiljet als aanvangspunt van de beroepstermijn beperkt  
evenwel het recht van verdediging van de geadresseerde op onevenredige wijze, doordat  
die termijnen beginnen te lopen op een ogenblik dat zij nog geen kennis kunnen hebben  
van de inhoud van het aanslagbiljet.

B.4. De doelstelling om rechtsonzekerheid te vermijden zou evengoed kunnen worden 
bereikt  indien  de  termijn  zou  ingaan  op  de  dag  waarop  de  geadresseerde,  naar  alle 
waarschijnlijkheid, kennis ervan heeft kunnen nemen, dit wil zeggen de derde werkdag 
volgend op die waarop het aanslagbiljet aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de 
geadresseerde het tegendeel bewijst (artikel 53bis van het gerechtelijk wetboek).

B.5. In zoverre volgens de in het geding zijnde bepaling de beroepstermijn begint te lo-
pen op de datum van verzending die voorkomt op het aanslagbiljet waarop de bezwaar-
termijn vermeld staat, beperkt zij op onevenredige wijze de rechten van verdediging van  
de belastingplichtige” (Grondwettelijk Hof, arrest nr. 162/2007 van 19 december 2007).

Het  Grondwettelijk  Hof  heeft  haar  standpunt  laatst  nog  bevestigd  in  het  arrest  nr. 
76/2008 van 8 mei 2008.

5. Ook Uw Hof heeft zich uiteindelijk in zijn arrest van 23 juni 2006 (Cass. 23 juni 
2006, AR F.05.0021.F, Pas. 2006, nr. 354, met concl. adv.-gen. A. HENKES; J.T., 2006, 
675) aangesloten bij de “ontvangsttheorie”. In zijn schriftelijke conclusie bij het arrest 
van 12 januari 2007 (inzake AR nr. D.05.0027.N, www.cass.be) verwoordde advocaat-ge-
neraal Dubrulle één en ander als volgt: “5. Het arrest van het Hof van 23 juni 2006, ge-
stoeld op de ‘ontvangsttheorie’, betekent dan ook een ommekeer: de kennisgeving bij aan-
getekende brief wordt geacht te zijn verricht de eerste werkdag volgend op de dag van de  
afgifte van de brief ter post, daar de bestemmeling geacht wordt op die datum ervan ken-
nis te hebben kunnen nemen. De oplossing in de actuele zaak lijkt me dan ook op dezelfde  
opvatting te moeten steunen: de kennisneming is beslissend.”

In dezelfde lijn oordeelde Uw Hof bij arrest van 14 februari 2008 (AR nr. F.06.0080.N, 
www.cass.be ) dat de termijn van veertig dagen om een fiscale voorziening in te stellen 
bij het hof van beroep tegen de beslissing van de directeur, loopt vanaf de aanbieding van 
de aangetekende brief houdende de kennisgeving van die beslissing aan de woonplaats 
van de belastingschuldige; een aanbieding in de woonplaats die getekend wordt voor ont-
vangst, wordt volgens Uw Hof vermoed een geldige aanbieding te zijn, onverminderd de 
mogelijkheid voor de betrokkene het tegenbewijs te leveren; de omstandigheid dat de gea-
dresseerde na de aanbieding op zijn woonplaats niet onmiddellijk kennisneemt van de 
brief, heeft geen gevolg op de termijn door de wet bepaald voor de aanwending van het 
rechtsmiddel.

6. Ook de Administratie aanvaardde in haar circulaire nr. Ci. RH.861/563.153 van 13 
augustus  2004 om de “verzendingsleer” niet  langer  te  volgen:  “in  zijn  arrest  van 17  
december 2003, nr. 170/2003 heeft het Arbitragehof een einde gesteld aan de controverse 

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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die  zowel  in  de  rechtsleer  als  in  de  rechtspraak  bestond  betreffende  de  wijze  van  
berekening van sommige proceduretermijnen die aanvangen vanaf de kennisgeving van  
een akte. (…) Aangezien de administratie besloten heeft zich bij dat arrest aan te sluiten,  
worden alle diensten verzocht dit arrest onmiddellijk toe te passen.”

7. Volledigheidshalve kan nog verwezen worden naar de recente invoering van artikel 
53bis van het Gerechtelijk Wetboek.

8. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voeren eisers dan ook terecht 
aan dat de bezwaartermijn van artikel 371 W.I.B. (1992) een aanvang neemt op de dag na 
de datum waarop de belastingplichtige kennis heeft kunnen nemen van het aanslagbiljet 
door de aanbieding ervan door de postdiensten aan zijn adres.

De aanbieding door de postdiensten aan het adres van eisers van het op 25 maart 2004 
verzonden aanslagbiljet kan ten vroegste gedaan zijn op 26 maart 2004, zodanig dat de 
bezwaartermijn  verstreek op 26 juni  2004,  hetzij  een zaterdag,  met  als  gevolg dat  de 
vastgestelde ontvangst van het bezwaarschrift op de eerstvolgende werkdag, maandag 28 
juni 2004 tijdig was conform de artikelen 2, 48 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat het bewaarschrift van eiseres 
onontvankelijk  is  omdat  krachtens  artikel  371  W.I.B.  (1992)  de  bezwaartermijn  een 
aanvang nam op 25 maart 2004, zijnde de datum vermeld op het aanslagbiljet als datum 
van  verzending,  terwijl  niet  die  datum  van  verzending,  maar  wel  de  datum  van 
regelmatige  aanbieding  door  de  postdiensten  op  het  adres  van  eisers  de  termijn  doet 
aanvangen en deze dag noodzakelijk ten vroegste de eerstvolgende dag, 26 maart 2004, 
kan zijn geweest.

Het onderdeel,  dat schending aanvoert  van artikel 371 W.I.B. (1992) komt dan ook 
gegrond voor.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(AR F.08.0049.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs 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 artikel 371 WIB92, zoals te dezen van toepassing, moeten de be-

zwaarschriften worden gemotiveerd en op straffe van verval worden ingediend 
binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van verzending van het 
aanslagbiljet  waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving 
van de aanslag of vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere 
wijze dan per kohier.
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2. De termijn om een bezwaarschrift in te dienen, wanneer de inning van de 
belastingen niet op een andere wijze dan per kohier geschiedt, loopt vanaf de da-
tum waarop de brief, waarbij het aanslagbiljet of de aanslag aan de geadresseerde 
per gewone brief wordt ter kennis gebracht, moet vermoed worden aan deze gea-
dresseerde te zijn aangeboden geweest en loopt niet vanaf de datum waarop de 
brief aan de postdiensten wordt toevertrouwd.

3. De appelrechters, die de termijn, om overeenkomstig het te dezen toepasse-
lijke artikel 371 WIB92, een bezwaarschrift in te dienen, doen lopen vanaf de da-
tum van de verzending en niet vanaf de datum van de vermoede aanbieding, 
schenden de in het onderdeel geviseerde wetsbepaling.

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 Brussel.

12 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Wouters.

Nr. 661

1° KAMER - 13 november 2009

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSVOERING - BESLISSING OM DE 
OVERLEGGING VAN EEN STUK TE BEVELEN - VOORWAARDEN - GEWICHTIGE, BEPAALDE EN MET 
ELKAAR OVEREENSTEMMENDE VERMOEDENS VAN HET BEZIT ERVAN

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSVOERING - BESLISSING OM DE 
OVERLEGGING VAN EEN STUK TE BEVELEN - VERZUIM ZONDER GEWETTIGDE REDEN - GEVOLGEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º Wanneer uit de overwegingen die de rechter vermeldt valt af te leiden dat er, volgens  
hem, gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat  
een partij de stukken die hij nader omschrijft, in bezit heeft, verantwoordt hij naar recht 
zijn beslissing de overlegging ervan te bevelen. (Art. 877, Ger.W.)

2º Indien een persoon het stuk niet  neerlegt  waarvan de overlegging werd bevolen op  
grond van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek, beoordeelt de rechter in feite of die  
persoon zich  al  dan niet  heeft  gedragen als  een normaal  zorgvuldige  en omzichtige  
rechtzoekende die in dezelfde omstandigheden verkeert, vooraleer hij beslist die persoon  
tot schadevergoeding te veroordelen. (Art. 882, Ger.W.)

(AXA BELGIUM INSURANCE nv T. H.)
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ARREST (vertaling)

(AR C.07.0242.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 28 september 2004 en 2 mei 

2006 gewezen door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 28 september 2004 veroordeelt de eiseres om "alle bijvoegsels 

bij de overeenkomst tussen (de eiseres) met The 1976 Eagle Insurance Co betreffende de 
collectieve verzekeringspolissen'gezondheidszorg',  alle brieven die  (de eiseres)  en The 
1976 Eagle Insurance Co met elkaar gewisseld hebben tussen 1 oktober 1982 en 30 juni 
1995 betreffende de groepsverzekering, de collectieve verzekering 'invaliditeit' en collec-
tieve verzekering 'gezondheidszorg', de uitnodigingen tot betaling van de premies van 1 
januari 1991 tot 31 december 1994 met de berekeningsnota's betreffende de voor (de ver-
weerder) gesloten groepsverzekering en de verzekering 'invaliditeit' (...) (en) een bereke-
ningsnota betreffende de bedragen van de premies van de groepsverzekering waarvan (de 
verweerder) tussen 24 november 1999 en 30 mei 2004 vrijgesteld was" over te leggen en 
baseert die beslissing op de onderstaande gronden:

"Zonder vooruit te lopen op de beslissing over de gegrondheid van het hoger beroep, 
stelt het hof (van beroep) vast dat de argumenten (van de verweerder) niet gestaafd wor-
den door ter zake dienende stukken die het bewijs kunnen leveren van de beweringen 
waarop zijn argumentatie steunt;

Aan (de verweerder) kan niet worden verweten dat hij die stukken niet overlegt daar het 
gaat om briefwisseling, kwitanties of nog overeenkomsten tussen (de eiseres) en een der-
de, de vennootschap The 1976 Eagle Insurance Co;

Daarentegen kan (de eiseres) wel de originele versie of een afschrift van die stukken 
overleggen;

Artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer er gewichtige, bepaalde 
en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een partij (...) een stuk onder 
zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake dienend feit, de rechter kan bevelen dat 
het stuk of een eensluidend verklaard afschrift ervan bij het dossier van de rechtspleging 
wordt gevoegd".

Grieven
Artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "Wanneer er gewichtige, be-

paalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een partij of een derde 
een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake dienend feit, kan de 
rechter bevelen dat het stuk of een eensluidend verklaard afschrift ervan bij het dossier 
van de rechtspleging wordt gevoegd".
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Artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "Vermoedens die niet bij de 
wet zijn ingesteld, worden overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter, 
die geen andere dan gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens 
zal aannemen, en zulks alleen in de gevallen waarin de wet het bewijs door getuigen toe-
laat, behalve wanneer tegen een handeling uit hoofde van arglist of bedrog wordt opgeko-
men".

Vooraleer de rechter een partij beveelt een stuk over te leggen, moet hij dus het bestaan 
vaststellen van gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens op 
grond waarvan hij kan veronderstellen dat het stuk, op het ogenblik waarop hij uitspraak 
doet, in het bezit van die partij is.

In deze zaak heeft het hof van beroep bij het bestreden arrest van 28 september 2004 de 
eiseres bevolen een hele reeks documenten over te leggen, waarvan sommige meer dan 
twintig jaar oud zijn, louter en alleen op grond dat de eiseres "wel de originele versie of 
een afschrift van die stukken (kon) overleggen".

Aldus heeft het hof van beroep niet het bestaan vastgesteld van gewichtige, bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende vermoedens op grond waarvan het had kunnen vermoeden 
dat de eiseres de stukken waarvan het de overlegging beval toen in haar bezit had, en 
schendt het bijgevolg de artikelen 877 van het Gerechtelijk Wetboek en 1353 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Bovendien heeft het hof van beroep, door niet te vermelden op welke gewichtige, be-
paalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens het zich gebaseerd heeft om de eise-
res te bevelen de kwestieuze stukken over te leggen, (het) Hof in de onmogelijkheid ge-
steld om zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen, zodat het bestreden arrest van 28 septem-
ber 2004 tevens artikel 149 van de Grondwet schendt.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 877 en 882 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 2 mei 2006 beslist dat de eiseres geen wettige reden aanvoert 

waarom zij de in het arrest van 28 september 2004 bedoelde stukken niet overlegt en ver-
oordeelt bijgevolg de eiseres tot betaling aan de verweerder van 500.000 euro, vermeer-
derd met de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet, te rekenen van de uitspraak 
van het tweede, op grond van artikel 882 van het Gerechtelijk Wetboek bestreden arrest, 
meer bepaald om de onderstaande redenen:

"Subsidiair voert (de verweerder) artikel 882 van het Gerechtelijk Wetboek aan, in zo-
verre dat artikel bepaalt dat de partij die zonder wettige reden nalaat het stuk over te leg-
gen volgens de beslissing van de rechter, kan worden veroordeeld tot zodanige schadever-
goeding als behoort;

Als verklaring voor het feit dat zij de stukken niet neerlegt waarvan de overlegging be-
volen is bij het arrest van 28 september 2004, voert (de eiseres) aan dat het dossier vernie-
tigd is omdat de verzekeringnemer, de vennootschap The 1976 Eagle Insurance Co, sinds 
haar faillietverklaring de premies niet langer betaalde; de dossiers worden immers ambts-
halve vernietigd na het verstrijken van een bepaalde termijn na de betaling van de laatste 
premie;

De door de failliete vennootschap aangegane verzekeringen bestaan in collectieve ver-
zekeringen ten voordele van derden en sommige daarvan blijven effect sorteren zonder 
dat er premies betaald dienen te worden; in dit geval hebben sommige contracten nog ver-
der uitwerking, ook na het faillissement van de verzekeringnemer:
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Het ongeval waarvan (de verweerder) het slachtoffer is geworden, dateert van 24 no-
vember 1994; de vennootschap The 1976 Eagle Insurance Co is pas op 19 februari 1997 
failliet verklaard;

Reeds vóór het faillissement van de verzekeringnemer had (de verweerder) aangevoerd 
dat hij recht op dekking had en heeft hij (de eiseres) in gebreke gesteld op 27 januari 
1998, dus minder dan een jaar na het faillissement;

De gedinginleidende dagvaarding dateert overigens van 7 april 1998 en uit het dossier 
van eerste aanleg blijkt dat de vraag om 'alle premie-overzichten betreffende de groeps-
verzekeringen gezondheidszorg en invaliditeit van de verzekeringnemer alsook alle bij-
voegsels bij die verzekeringspolissen' over te leggen, al door (de verweerder) met toepas-
sing van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek is geformuleerd in de conclusie die hij 
op 29 januari 1999 ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg heeft neergelegd; (...)

Gelet hierop legt (de eiseres) zonder wettige reden, niet alle stukken over waarvan het 
arrest van 28 september 2004 de overlegging heeft bevolen;

De omstandigheid dat het dossier, op een datum die (de eiseres) niet nader vermeldt, en 
om de redenen die zij uiteenzet, is vernietigd, kan, gelet op de hierboven weergegeven fei-
telijke omstandigheden, niet als een wettige reden worden beschouwd; (...)

Gesteld dat (de eiseres) contractueel ertoe gehouden zou zijn(de verweerder) te vergoe-
den, lijdt laatstgenoemde dus wel degelijk schade door het gedrag van (de eiseres) die, 
zonder wettige reden, de door het hof (van beroep) gevraagde stukken niet heeft overge-
legd; (...)

Hoewel (de verweerder) vanaf 1 januari 1992 niet langer onder de toepassing viel van 
de collectieve verzekeringspolis invaliditeit - renteluik - zoals die voorkomt in het dossier 
van de partijen, is de verzekeringnemer de premies voor die verzekering ten voordele van 
(de verweerder) blijven betalen. Wegens de ondoordachte houding van (de eiseres) die de 
stukken die de waarheid aan het licht hadden kunnen brengen, heeft vernietigd, is het on-
mogelijk om te weten of (de eiseres) daarvan op de hoogte gebracht is en of, desgeval-
lend, de contractuele band met (de eiseres) aangepast werd opdat (de verweerder) door de 
verzekering gedekt zou kunnen blijven, ook al was hij niet langer bediende; ( ..)

De ongeoorloofde vernietiging van de stukken waarvan de overlegging was bevolen, 
heeft aldus (de verweerder) een vaststaande schade berokkend; (...)

Met toepassing van artikel 882 van het Gerechtelijk Wetboek moet (de eiseres) worden 
veroordeeld tot een schadevergoeding die ex aequo et bono wordt vastgesteld op 500.000 
euro vermeerderd met de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet te rekenen van 
de uitspraak van het arrest".

Grieven
Artikel 882 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "Partijen of derden die zonder 

wettige reden nalaten het stuk zelf of het afschrift over te leggen volgens de beslissing van 
de rechter, kunnen worden veroordeeld tot zodanige schadevergoeding als behoort".

De feitenrechter beoordeelt weliswaar op onaantastbare wijze of de feiten die een partij 
aanvoert om te staven waarom zij de gevraagde stukken niet overlegt,  al dan niet een 
"wettige reden" zijn in de zin van artikel 882 van het Gerechtelijk Wetboek, maar het Hof 
dient echter wel na te gaan of de feitenrechter het juridisch begrip "wettige reden" niet 
heeft miskend.

In deze zaak heeft het hof van beroep vastgesteld dat de eiseres niet de stukken had 
overgelegd waarvan de overlegging was bevolen door het bestreden arrest van 28 septem-
ber 2004 omdat die stukken vernietigd waren.

De omstandigheid dat de stukken waarvan de overlegging bevolen was, vernietigd zijn, 



2674 HOF VAN CASSATIE 13.11.09 - Nr. 661 

waardoor ze niet meer in het bezit zijn van de partij die ze moet overleggen, stelt die partij 
de facto in de onmogelijkheid om ze aan de rechter over te leggen. Een dergelijk feit is 
van nature een wettige reden waarom een partij die stukken niet heeft overgelegd. Artikel 
877 van het Gerechtelijk Wetboek impliceert precies dat de stukken waarvan de overleg-
ging wordt bevolen, in het bezit van de partij zijn, hetgeen vanzelfsprekend niet het geval 
is wanneer die stukken zijn vernietigd.

Bijgevolg heeft het hof van beroep, door te oordelen dat de omstandigheid dat de stuk-
ken waarvan de overlegging was bevolen, vernietigd waren, geen "wettige reden" in de 
zin van artikel 882 van het Gerechtelijk Wetboek was waarom de eiseres die stukken niet 
had overgelegd, het juridisch begrip "wettige reden" miskend.

Het bestreden arrest van 2 mei 2006 schendt bijgevolg de artikelen 877 en 882 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter een partij 

of een derde bevelen een stuk, in de originele versie ervan of als eensluidend ver-
klaard afschrift bij het rechtsplegingsdossier te voegen, wanneer er gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat die partij of 
die derde een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake die-
nend feit.

Het bestreden arrest van 28 september 2004 stelt eerst vast dat bepaalde bewe-
ringen van de verweerder niet gestaafd werden door ter zake dienende stukken 
die het bewijs van die beweringen konden leveren en oordeelt vervolgens dat: 

-  de verweerder niet kan worden verweten dat hij die stukken niet overlegt 
daar het gaat om briefwisseling, kwitanties of overeenkomsten tussen (de eise-
res) en een derde, de vennootschap The 1976 Eagle Insurance Co;

-  de eiseres  daarentegen wel de originele versie  of  een afschrift  ervan kan 
overleggen;

- laatstgenoemde trouwens tegen het verzoek om die stukken over te leggen 
enkel antwoordt, enerzijds, dat inwilliging ervan haar zou verplichten om een ne-
gatief  bewijs  te  leveren,  wat  onbegrijpelijk  is,  en,  anderzijds,  dat  de  stukken 
waarvan de overlegging gevraagd wordt al bij de overgezonden stukken zitten, 
wat uiteraard onjuist is, aangezien de overgelegde dossiers "noch alle uitnodigin-
gen tot betaling van de premies, noch alle premiekwitanties, noch de volledige 
briefwisseling tussen de (de eiseres) en de vennootschap The 1976 Eagle Insu-
rance Co betreffende de (litigieuze collectieve) verzekeringen 'invaliditeit' en 'ge-
zondheidszorg'" bevatten.

Met die overwegingen, waaruit valt af te leiden dat er volgens het hof van be-
roep gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan 
dat de eiseres in het bezit is van stukken die het nader omschrijft, verantwoordt 
het naar recht zijn beslissing de overlegging ervan te bevelen. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
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Luidens artikel 882 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen partijen of derden 
die zonder wettige reden nalaten het stuk zelf of het afschrift over te leggen vol-
gens de beslissing van de rechter, worden veroordeeld tot zodanige schadever-
goeding als behoort. 

Krachtens die bepaling beoordeelt de rechter in feite of die persoon die de 
stukken niet neerlegt waarvan de overlegging werd bevolen op grond van artikel 
877 van het Gerechtelijk Wetboek, zich al dan niet heeft gedragen als een nor-
maal zorgvuldige en omzichtige rechtzoekende die in dezelfde omstandigheden 
verkeert.

Het bestreden arrest van 2 mei 2006 oordeelt dat de vernietiging, door de eise-
res, van de stukken waarvan de overlegging werd bevolen bij arrest 28 september 
2004, wegens de niet-betaling van de premies sinds de faillietverklaring van de 
verzekeringnemer, de vennootschap The 1976 Eagle Insurance Co, om de onder-
staande redenen niet aanvaardbaar is:

- de litigieuze verzekeringen waren collectieve verzekeringen ten voordele van 
derden en sommige daarvan bleven ook na het faillissement van de verzekering-
nemer effect sorteren zonder dat er premies betaald dienen te worden;

- reeds vóór het faillissement van de verzekeringnemer op 19 februari 1997, 
had de verweerder, betreffende het ongeval van 24 november 1994, aangevoerd 
dat hij recht op dekking had en had hij (de eiseres) in gebreke gesteld op 27 janu-
ari 1998, dus minder dan een jaar na het faillissement;

- de gedinginleidende dagvaarding dateerde van 7 april 1998 en de vraag om 
"alle  premie-overzichten  betreffende  de  groepsverzekeringen  gezondheidszorg 
en invaliditeit van de verzekeringnemer alsook alle bijvoegsels bij die verzeke-
ringspolissen" over te leggen, was al door de verweerder geformuleerd in zijn 
conclusie van 29 januari 1999.

Op grond van die overwegingen heeft het bestreden arrest van 2 mei 2006 naar 
recht kunnen beslissen dat de eiseres geen wettige redenen had om niet alle stuk-
ken waarvan de overlegging was bevolen bij het arrest van 28 september 2004 
neer te leggen en dat het verzuim die stukken over te leggen omdat ze door de ei-
seres wederrechtelijk waren vernietigd, verantwoordde dat toepassing wordt ge-
maakt van artikel 882 van het Gerechtelijk Wetboek.

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

13 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck,  voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. Van Ommeslaghe en T'Kint.
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Nr. 662

1° KAMER - 13 november 2009

BESLAG — BEWAREND BESLAG - BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN - GEVOLG VOOR 
HET VERMOGEN VAN DE DERDE-BESLAGENE - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

Uit  de  artikelen 1445,  eerste lid,  en 1451 van het Gerechtelijk  Wetboek,  alsook uit  de  
collectieve aard van het beslag, volgt dat de derde-beslagene, wegens het bewarend  
beslag  onder  derden,  niet  meer  kan  beschikken  over  alle  bedragen  die  hij  aan  de 
beslagene verschuldigd is en dat de rechter,  behoudens het akkoord van de partijen,  
wanneer de voorwaarden vervuld zijn om een dergelijk beslag te leggen, de opheffing  
van  het  bewarend  beslag  onder  derden  niet  mag  bevelen  voor  het  bedrag  dat  de 
schuldvordering van de beslaglegger te boven gaat1.  (Artt.  1445, eerste lid,  en 1451, 
Ger.W.)

(D. T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0322.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 februari 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 24, 1413, 1415, eerste lid, 1420, 1445, eerste lid, en 1451 van het Ge-

rechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, zoals het is neergelegd in 

artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, die bepaling;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging, zoals het onder meer is neergelegd 

in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden, en, voor zoveel als nodig, die bepaling;

- algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van het rechterlijk gewijsde, zoals het 
is neergelegd in de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als 
nodig, die bepalingen.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beveelt de opheffing van het op 21 november 2005 gelegde bewarend beslag 

voor elk bedrag hoger dan 100.000 euro.
Het verantwoordt die beslissing om al zijn redenen die geacht worden hieronder inte-

graal te zijn weergegeven, en inzonderheid om de onderstaande redenen:
"Sindsdien heeft de feitenrechter op 22 maart 2007 een vonnis gewezen en als volgt uit-

spraak gedaan:
a) de vordering om (de verweerder) te veroordelen tot betaling van 279.846,25 euro 

wordt gegrond verklaard ten belope van een voorlopig bedrag van 100.000 euro op het be-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.662. 



Nr. 662 - 13.11.09 HOF VAN CASSATIE 2677 

drag dat krachtens de overeenkomst van 16 juni 2005 verschuldigd is,
b) de vordering tot vergoeding van de verweerkosten wordt gegrond verklaard ten belo-

pe van één euro provisioneel,
c) (verweerders) tegenvordering die strekt tot vergoeding van zijn kosten en honorari-

um wordt verworpen,
d) (aan de eiser) wordt het voordeel van de uitvoerbaarverklaring toegekend, zonder dat 

de mogelijkheid kantonnement wordt uitgesloten,
e) voor het overige wordt de uitspraak aangehouden.
(...) Om bewarend beslag te kunnen leggen, moet de schuldeiser beschikken over een 

zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering.
Om oordeelkundige redenen waarnaar het hof (van beroep) verwijst en die het over-

neemt, heeft de eerste rechter beslist dat (de eiser) houder was van een zekere, vaststaande 
en opeisbare schuldvordering.

Daarvan dient evenwel 100.000 euro te worden afgetrokken, namelijk het bedrag dat de 
feitenrechter in aanmerking heeft genomen in zijn beslissing van 22 maart 2007 die met 
gezag van gewijsde is bekleed, aangezien die beslissing er geen twijfel over laat bestaan 
dat de aldus vastgestelde schuldvordering op het tijdstip van het beslag de vereiste ken-
merken vertoonde".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "Iedere schuldeiser kan in 

spoedeisende gevallen aan de rechter toelating vragen om op de voor beslag vatbare goe-
deren van zijn schuldenaar bewarend beslag te leggen".

Artikel 1415, eerste lid, van dat wetboek luidt als volgt: "Verlof om bewarend beslag te 
leggen mag niet worden verleend dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar 
is, en die vaststaande is of vatbaar voor een voorlopige raming".

Artikel 1420 van dat wetboek bepaalt: "In de gevallen waarin beslag kan worden ge-
legd zonder voorafgaande beschikking van de rechter, kan de beslagene de beslaglegger 
dagvaarden  vóór  de  beslagrechter,  ten  einde  de  opheffing  van  het  beslag  te  doen 
gelasten".

Artikel 1445, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "Iedere schuldeiser kan, 
op grond van authentieke of onderhandse stukken,  bij  gerechtsdeurwaarder, onder een 
derde, bewarend beslag leggen op de bedragen of zaken die deze aan zijn schuldenaar ver-
schuldigd is".

Artikel 1451 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "Vanaf de ontvangst van de akte 
houdende derdenbeslag, mag de derde-beslagene de sommen of zaken die het voorwerp 
zijn van het beslag, niet meer uit handen geven, op straffe van gewoon schuldenaar te 
worden verklaard voor de oorzaken van het beslag, onverminderd schadevergoeding ten 
aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat".

Ten gevolge van het bewarend derdenbeslag worden alle in beslag genomen goederen 
volledig onbeschikbaar. Het is niet beperkt tot het bedrag van de schuldvordering waar-
voor het beslag is gelegd, ook al is het bedrag van die schuldvordering lager dan het door 
die maatregel getroffen creditsaldo. Bijgevolg kan de rechter op een vordering tot ophef-
fing, het beslag niet beperken tot het bedrag van de schuldvordering en de opheffing voor 
het overige gedeelte bevelen.

Het vonnis van 26 april 2006 van de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg 
waarnaar het arrest verwijst, stelt vast dat de naamloze vennootschap Fortis Real Estate 
Development op 1 december 2005 aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder een ver-
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klaring van derde-beslagene heeft gestuurd waarin zij meldt dat zij op 28 november 2005 
met de verweerder een overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van de aandelen van 
de vennootschap Lazam voor een bedrag van 559.682,15 euro.

Het arrest stelt vast dat voldaan is aan de voorwaarden van het door de eiser onder der-
den gelegde bewarend beslag.

Doordat het arrest de opheffing beveelt van het op 21 november 2005 gelegde bewa-
rend derdenbeslag voor elk bedrag hoger dan 100.000 euro, zijnde het voorlopige bedrag 
dat de feitenrechter in zijn beslissing van 22 maart 2007 als schuldvordering van de eiser 
in aanmerking heeft genomen, terwijl het, enerzijds vaststelt dat voldaan is aan de voor-
waarden van het door de eiser gelegde bewarend derdenbeslag, en anderzijds, dat ten ge-
volge van het bewarend derdenbeslag onder derden alle in beslag genomen goederen vol-
ledig onbeschikbaar worden, schendt het de artikelen 1413, 1415, eerste lid, 1420, 1445, 
eerste lid, en 1451 van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Uit het algemeen beginsel van het recht van verdediging, zoals het onder meer is neer-

gelegd in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, volgt dat een partij niet naar behoren kan worden berecht wan-
neer zij haar zaak niet volledig en in alle vrijheid heeft kunnen verdedigen, en wanneer zij 
het onderwerp van de vordering van de tegenpartij, haar middelen en de tot staving ervan 
overgelegde stukken niet kent. Dit impliceert dat het debat, voor de uitspraak, op tegen-
spraak is verlopen.

Krachtens het beschikkingsbeginsel, dat een algemeen rechtsbeginsel is, mag de rechter 
niet ambtshalve het onderwerp van een vordering wijzigen, ofwel door het uit te breiden, 
ofwel door een aanspraak door een andere te vervangen.

Door te oordelen dat van het bedrag van het beslag evenwel 100.000 euro dient te wor-
den afgetrokken, namelijk het bedrag dat "de feitenrechter in aanmerking heeft genomen 
in zijn beslissing van 22 maart 2007 die met gezag van gewijsde is bekleed, aangezien die 
beslissing er geen twijfel over laat bestaan dat de aldus vastgestelde schuldvordering op 
het tijdstip van het beslag de vereiste kenmerken vertoonde", terwijl dat middel ambtshal-
ve is aangevoerd door het hof van beroep en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat het aan de partijen tijdens het debat zou zijn voorgelegd, miskent het 
arrest het algemeen beginsel van het recht van verdediging zoals het onder meer is neerge-
legd in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden en schendt het, voor zoveel als nodig, die bepaling.

In zijn appelconclusie vermeldde de verweerder dat de wettelijke voorwaarden voor het 
bewarend derdenbeslag niet waren vervuld en dat de opheffing ervan bijgevolg bevolen 
moest worden. Subsidiair vorderde hij niet dat de opheffing van het beslag bevolen zou 
worden, tenzij voor het bedrag van de schuldvordering zoals dit voortvloeide uit het von-
nis van 22 maart 2007 van de rechtbank van eerste aanleg. Door toch die gedeeltelijke op-
heffing te bevelen, miskent het arrest het beschikkingsbeginsel, zoals het is neergelegd in 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en schendt het, voor zoveel als nodig, die 
bepaling.

Derde onderdeel
Artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere eindbeslissing in de zin van 

artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek gezag van gewijsde heeft vanaf de uitspraak.
Artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een beslissing een eindbeslissing is 

wanneer zij definitief uitspraak doet over het geschilpunt.
De beslissing die een partij veroordeelt om, wegens een openstaande schuld, aan een 

andere partij een voorlopig bedrag te betalen, en het debat heropent teneinde de partijen 
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de mogelijkheid te bieden een afrekening over te leggen, is geen eindbeslissing in zoverre 
zij uitspraak doet over het bedrag van die schuld.

Het arrest stelt vast dat de rechtbank van eerste aanleg bij een vonnis van 22 maart 
2007 de vordering gegrond heeft verklaard die ertoe strekte de verweerder te doen veroor-
delen tot betaling van 279.846,25 euro "ten belope van een voorlopig bedrag van 100.000 
euro op het bedrag dat krachtens de overeenkomst van 16 juni 2005 verschuldigd is" en 
dat "voor het overige de uitspraak wordt aangehouden". Volgens de redenen van dat von-
nis, waarvan een door de griffie van de rechtbank van eerste aanleg eensluidend verklaard 
afschrift is overgelegd, " wordt aan de (eiser) enkel een voorlopig bedrag van 100.000 
euro toegekend en wordt het debat heropend teneinde de partijen de mogelijkheid te bie-
den een afrekening over te leggen".

Door te oordelen dat de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van 22 maart 
2007 gezag van gewijsde heeft in zoverre zij het bedrag van 100.000 euro in aanmerking 
neemt, terwijl het voor het overige vaststelt dat die beslissing dat bedrag slechts voorlopig 
in aanmerking neemt, schendt het de artikelen 19 en 24 van het Gerechtelijk Wetboek en 
miskent het tevens het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van het rechterlijk gewijs-
de, zoals het is  neergelegd in de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek en 
schendt het, voor zoveel als nodig, die bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Over de tegen het door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen grond 

van niet-ontvankelijkheid: het onderdeel vertoont geen belang:
Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid is onlosmakelijk ver-

bonden met dat van het middel.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het onderdeel
Luidens artikel  1445,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  kan iedere 

schuldeiser, op grond van authentieke of onderhandse stukken, bij gerechtsdeur-
waarder, onder een derde, bewarend beslag leggen op de bedragen of zaken die 
deze aan zijn schuldenaar verschuldigd is.

Artikel 1451 van hetzelfde wetboek bepaalt dat de derde-beslagene, vanaf de 
ontvangst van de akte houdende derdenbeslag, de sommen of zaken die het voor-
werp zijn van het beslag, niet meer uit handen mag geven, op straffe van gewoon 
schuldenaar te worden verklaard voor de oorzaken van het beslag, onverminderd 
schadevergoeding ten aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat.

Uit die bepalingen, alsook uit de collectieve aard van het beslag, volgt dat de 
derde-beslagene niet meer kan beschikken over alle bedragen die hij aan beslag-
legger verschuldigd is en dat, aangezien voldaan is aan de voorwaarden om een 
bewarend derdenbeslag te  leggen,  de rechter,  behoudens toestemming van de 
partijen, niet de opheffing mag bevelen van het bewarend derdenbeslag voor het 
gedeelte dat het bedrag van de schuldvordering van de beslaglegger overschrijdt. 

Het arrest dat eerst erop wijst dat "de beslaglegger gevraagd heeft het beslag te 
handhaven op zijn minst tot er een eindvonnis over de zaak zelf is gewezen" en 
vervolgens oordeelt dat de voorwaarde van spoedeisendheid nog steeds vervuld 
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is en dat de eiser jegens de verweerder houder is van een zekere, vaststaande en 
opeisbare schuldvordering van 100.000 euro, verantwoordt niet naar recht zijn 
beslissing om de opheffing van het litigieuze bewarend derdenbeslag te bevelen 
voor elk bedrag hoger dan 100.000 euro.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige onderdelen kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit "het beroepen vonnis tenietdoet 

voor zover het de vordering tot opheffing in haar geheel ongegrond verklaart", de 
opheffing van het litigieuze bewarend derdenbeslag beveelt voor elk bedrag ho-
ger dan 100.000 euro en uitspraak doet 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 Luik.

13 november 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 663

1° KAMER - 13 november 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
AANSLAGBILJET - DWANGBEVEL - BEVEL - VORDERING - VOORWERP - NIETIGVERKLARING - 
REDEN - TAALGEBRUIK IN BESTUURSZAKEN - MISKENNING - OMSCHRIJVING VAN DE VORDERING

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BELASTINGZAKEN — 
INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAGBILJET - DWANGBEVEL - BEVEL - VORDERING - 
VOORWERP - NIETIGVERKLARING - REDEN - TAALGEBRUIK IN BESTUURSZAKEN - MISKENNING - 
OMSCHRIJVING VAN DE VORDERING - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID

1º en 2° De vordering tot nietigverklaring van het aanslagbiljet waarbij werd kennisgegeven 
van een aanslag in de onroerende voorheffing, van het uitgevaardigde dwangbevel om 
de invordering  van die belasting  te  verzekeren en van het  daaropvolgende bevel  tot  
betaling,  alleen  op  grond  dat  die  handelingen  zijn  gesteld  met  schending  van  de  
gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken, houdt geen verband met de  
aanslagprocedure en met de met inkohiering van de aanslag en valt bijgevolg, in haar 
geheel, onder de bepalingen betreffende de invordering van de belasting1.  (Art.  1395, 
Ger.W.)

(D. T. VLAAMSE GEMEENSCHAP)

1 Zie Cass., 27 sept. 1961, in Bull. en Pas., 1961, I, 97. 
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ARREST (vertaling)

(AR C.08.0545.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 mei 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 569, 32° (zoals het werd gewijzigd bij de wet van 23 maart 1999), 643 

(zoals het voor het laatst werd gewijzigd bij de wet van 3 augustus 1992), 660, 1068, 
1385undecies (zoals het werd ingevoegd bij de wet van 23 maart 1999) en 1395 (zoals het 
voor het laatst werd gewijzigd bij de wet van 13 december 2005) van het Gerechtelijk 
Wetboek;

- de artikelen 366 (zoals het, m.b.t. het Vlaams Gewest, werd gewijzigd bij het decreet 
van 30 juni 2000), 371 en 375 (zoals ze werden gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999) 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst, in essentie, het volgende vast: de rechtsvordering van de eiser 

strekt ertoe voor recht te doen zeggen dat het aanslagbiljet betreffende een aanslag in de 
onroerende voorheffing dat de verweerder hem toegestuurd heeft, nietig is wegens schen-
ding van de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken, en dat het dwangbevel om de in-
vordering ervan te verzekeren en het bevel tot betaling van die aanslag waarvan hem ken-
nis gegeven werd eveneens nietig zijn; "(de verweerster), van haar kant, voert aan dat de 
discussie over het taalgebruik betreffende de geldigheid van het aanslagbiljet een fiscale 
discussie is en dat de eerste rechter zijn bevoegdheid te buiten is gegaan door het aanslag-
biljet te toetsen aan de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen 
in bestuurszaken".

Het wijzigt vervolgens het beroepen vonnis, behalve in zoverre dit de vordering ont-
vankelijk verklaart, en verklaart eisers oorspronkelijke vordering niet-gegrond.

Het arrest baseert die beslissing op de onderstaande redenen:
(a) "Artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat de be-

lastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevor-
derd, tegen het bedrag van de gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten in-
begrepen,  schriftelijk  bezwaar  kan  indienen  bij  de  directeur  der  belastingen  in  wiens 
ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd.

Het wordt aanvaard dat er tegen elke voorheffing bezwaar kan worden ingediend. (...) 
De bezwaren kunnen niet alleen op het bedrag van de aanslag maar ook op de grondslag 
en de wettigheid ervan betrekking hebben. (...) De belastingschuldige kan de wettigheid 
van de aanslag betwisten en de nietigheid ervan aanvoeren wegens niet-inachtneming van 
substantiële vormvereisten (...) d.w.z. die welke betrekking hebben op de openbare orde. 
(...) Aldus wordt de naleving van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, die met name van toepassing zijn op de aanslagbiljetten, als 
een substantieel vormvereiste beschouwd. (...)

Indien, bijgevolg, (de eiser) van oordeel was dat de aanslag, te dezen het aanslagbiljet, 
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een substantieel vormvereiste, met name de toepassing van de gecoördineerde wetten op 
het gebruik van de talen in bestuurszaken, niet in acht nam, dan had hij het recht om be-
zwaar in te dienen bij de directeur der belastingen.

Kennelijk heeft (de eiser) geen bezwaar in de zin ingediend.
Het onderzoek ten gronde, te dezen de vestiging van de aanslag, wordt echter geregeld 

door een bijzondere procedure, die wordt ingeleid door een bezwaarschrift en leidt tot een 
beslissing van de directeur der belastingen, waartegen een specifiek fiscaal beroep kan 
worden ingesteld".

(b) "De beslagrechter die, krachtens de artikelen 1395, eerste lid, en 1498 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, kennisneemt van een vordering betreffende de middelen tot tenuit-
voerlegging op de goederen van de schuldenaar, beoordeelt de wettigheid en de regelma-
tigheid van het beslag, maar is niet bevoegd om uitspraak te doen over andere betwistin-
gen inzake de tenuitvoerlegging. Behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk voor-
ziet, mag hij geen uitspraak doen over de zaak zelf. Hij mag geen uitspraak doen over de 
rechten van de partijen die zijn vastgesteld in de titel waarvan de tenuitvoerlegging wordt 
vervolgd. Wanneer bij hem het verzet wordt aanhangig gemaakt dat een belastingschuldi-
ge heeft gedaan tegen het betalingsbevel dat hem is betekend om de invordering te verze-
keren, is de beslagrechter niet bevoegd om uitspraak te doen over de geldigheid van de 
aanslag noch, bijgevolg, over de titel waarin deze is vastgesteld. (...)

Het debat dat (de eiser) aangaat over de onwettigheid en de onregelmatigheid van het 
aanslagbiljet kan bijgevolg niet door de beslagrechter worden beslecht daar het om een 
onderzoek van de zaak zelf gaat.  De beslagrechter kan enkel vaststellen dat (de eiser) 
geen enkel bezwaar heeft tegen het dwangbevel van 1 oktober 2003. Het onderzoek over 
de zaak zelf is onlosmakelijk verbonden met deze procedure, aangezien het niet kan wor-
den betwist dat de administratie zichzelf een uitvoerbare titel kan toekennen en zij vervol-
gens de plicht heeft de belasting in te vorderen.

Het onderscheid dat (de eiser) maakt tussen de regelmatigheid van het dwangbevel en 
de regelmatigheid van het aanslagbiljet, en volgens hetwelk hij enkel tegen het dwangbe-
vel wil opkomen, heeft bijgevolg geen enkel nut voor de beslechting van dit geschil".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 569, eerste lid, 1°, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek behoren "alle 

geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet" tot de bevoegdheid van de 
rechterlijke macht en meer bepaald van de rechtbank van eerste aanleg.

Artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt weliswaar dat de rechtsvor-
dering betreffende een dergelijk geschil "slechts toegelaten (wordt) indien de eiser vooraf-
gaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft inge-
steld". Het onder de benaming "bezwaar" door de artikelen 366 en volgende van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992 georganiseerde administratief beroep heeft echter 
betrekking op "het bedrag van de gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boe-
ten inbegrepen" (artikel 366).

Een rechtsvordering die strekt tot nietigverklaring, niet van de aanslag in de onroerende 
voorheffing, maar van het aanslagbiljet  aan de hand waarvan de belastingoverheid die 
aanslag ter kennis van de eiser heeft gebracht, is niet gericht tegen "het bedrag van de ge-
vestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen", maar tegen een maat-
regel van tenuitvoerlegging en invordering van de aanslag; de toelaatbaarheid van een 
dergelijke rechtsvordering is dus niet onderworpen aan de voorwaarde dat er vooraf een 
bezwaarschrift in de zin van de artikelen 366 en volgende van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 wordt ingediend.
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Dat geldt ook voor een rechtsvordering die strekt tot nietigverklaring van het dwangbe-
vel dat is uitgevaardigd om de invordering van een aanslag in de onroerende voorheffing 
te verzekeren.

Dat geldt ook voor een rechtsvordering die strekt tot nietigverklaring van het bevel tot 
betaling van een aanslag in de onroerende voorheffing.

Bijgevolg heeft het arrest niet naar recht kunnen beslissen dat de eiser het voorwerp van 
de rechtsvordering eerst moest aanvoeren in een bezwaar bedoeld in artikel 366 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (schending van die wetsbepaling) en even-
min dat eisers rechtsvordering ongegrond verklaard moest worden indien hij vooraf geen 
dergelijk administratief beroep had ingesteld (schending van artikel 1385undecies van het 
Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek worden alle vorderingen betref-

fende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging voor de beslagrechter ge-
bracht.

Een rechtsvordering die strekt tot nietigverklaring, niet van de aanslag in de onroerende 
voorheffing, maar van het aanslagbiljet aan de hand waarvan de belastingoverheid die 
aanslag ter kennis van de eiser heeft gebracht, is niet gericht tegen "het bedrag van de ge-
vestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen", maar tegen een maat-
regel van tenuitvoerlegging en invordering van de aanslag.

Dat geldt ook voor een rechtsvordering die strekt tot nietigverklaring van het dwangbe-
vel dat is uitgevaardigd om de invordering van een aanslag in de onroerende voorheffing 
te verzekeren.

Dat geldt ook voor een rechtsvordering die strekt tot nietigverklaring van het bevel tot 
betaling van een aanslag in de onroerende voorheffing.

Bijgevolg heeft het arrest niet naar recht kunnen beslissen dat de beslagrechter niet be-
voegd was om kennis te nemen van eisers vordering en dat eisers rechtsvordering niet-ge-
grond verklaard diende te worden (schending van artikel 1395 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

Derde onderdeel
Volgens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek maakt "hoger beroep tegen een 

eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen (...) het geschil zelf aanhangig bij 
de rechter in hoger beroep" (devolutieve kracht van het hoger beroep).

Artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "In de gevallen waarin een 
exceptie van onbevoegdheid aanhangig kan worden gemaakt voor de rechter in hoger be-
roep, beslist deze over het middel en verwijst de zaak, indien daartoe grond bestaat, naar 
de bevoegde rechter in hoger beroep. Artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als 
volgt: "Behalve wanneer het voorwerp van de vordering niet tot de bevoegdheid van de 
rechterlijke macht behoort, verwijst iedere beslissing betreffende de bevoegdheid de zaak 
zo nodig naar de bevoegde rechter die zij aanwijst".

Behoudens het geval waar het voorwerp van de vordering niet tot de bevoegdheid van 
de rechterlijke macht behoort - quod non in deze zaak: zie eerste onderdeel -, moet het hof 
van beroep waarbij het hoger beroep tegen een eindvonnis aanhangig is gemaakt, dus of-
wel de zaak zelf onderzoeken, krachtens de devolutieve werking van het hoger beroep, of-
wel, indien bij dat hof een exceptie van onbevoegdheid is opgeworpen en het zich onbe-
voegd acht, de zaak naar de bevoegde rechter in hoger beroep verwijzen.

Bijgevolg, in de onderstelling dat de beslagrechter niet bevoegd was - quod non - heeft 
het arrest niet naar recht kunnen beslissen dat de rechtsvordering niet gegrond was en te-
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gelijk beslissen het geschil zelf niet te onderzoeken (schending van artikel 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en de zaak te verwijzen naar de rechter in hoger beroep die het be-
voegd achtte (schending van de artikelen 643 en 660 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek worden alle vorderingen 

betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging voor de be-
slagrechter gebracht.

De vordering van de eiser die ertoe strekt te doen zeggen dat het aanslagbiljet 
aan de hand waarvan de verweerster hem een aanslag in de onroerende voorhef-
fing ter kennis heeft gebracht, het dwangbevel om de invordering van die belas-
ting te verzekeren en het daarop volgend bevel tot betaling nietig zijn, louter en 
alleen omdat de handelingen verricht zijn in strijd met de gecoördineerde wetten 
op het gebruik van de talen in bestuurszaken, houdt geen verband met de vesti-
ging en de inkohiering van de aanslag en behoort bijgevolg in haar geheel tot het 
toepassingsgebied van de invordering van de belasting.

Het arrest dat, nadat het erop gewezen heeft dat het geschil betrekking heeft op 
de toepassing van de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken, 
oordeelt dat "het debat dat (de eiser) aangaat over de onwettigheid en de onregel-
matigheid van het aanslagbiljet kan bijgevolg niet door de beslagrechter worden 
beslecht daar het om een onderzoek van de zaak zelf gaat" dat "in deze zaak on-
der de vestiging van de belasting" valt, verantwoordt niet naar recht zijn beslis-
sing om eisers vordering niet-gegrond te verklaren.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
De overige onderdelen van het middel hoeven niet onderzocht te worden. Ze 

kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

13 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck,  voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en Verbist.
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Nr. 664

3° KAMER - 16 november 2009

1º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE BEVOEGDHEID - VOETBALWET - VERSTOREN VAN 
EEN VOETBALWEDSTRIJD - AANZETTEN TOT SLAGEN EN VERWONDINGEN, HAAT OF WOEDE - 
LEGALITEITSBEGINSEL - PREJUDICIËLE VRAAG

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - VOETBALWET - VERSTOREN VAN EEN VOETBALWEDSTRIJD - 
AANZETTEN TOT SLAGEN EN VERWONDINGEN, HAAT OF WOEDE - LEGALITEITSBEGINSEL - 
GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE BEVOEGDHEID - PREJUDICIËLE VRAAG

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - 
LEGALITEITSBEGINSEL - ARTIKEL 7, E.V.R.M. - ARTIKELEN 12 EN 14, GW. - DRAAGWIJDTE

1º,  2°  en  3°  Het  Hof  is  krachtens  artikel  26,  §2,  van de  Bijzondere  Wet  Arbitragehof  
gehouden de opgeworpen prejudiciële vraag te stellen wanneer aangevoerd wordt dat  
het  legaliteitsbeginsel  vervat  in  de  artikelen  12,  tweede  lid  en  14,  Gw.  en  artikel  7,  
E.V.R.M. zou miskend zijn nu nergens in de Voetbalwet of  in enige andere wettelijke  
bepaling nader wordt gepreciseerd wat dient begrepen te worden onder de in artikel 23 
van de Voetbalwet  vermelde "verstoring  van een voetbalwedstrijd"  en  "aanzetting  tot  
slagen en verwondingen, haat of woede", terwijl de legaliteit van een strafbepaling vereist  
dat zij op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende wijze de als  
strafbaar gestelde gedraging omschrijft.  (Art. 7, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 12, 
tweede lid, en 14, Gw. 1994; Art. 26, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 23, Wet 21 
dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden; zoals van toepassing voor de 
wijziging door art. 27, Wet 25 april 2007)

(H. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse Zaken)

ARREST

(AR C.09.0104.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 oktober 2008 in laatste 

aanleg gewezen door de politierechtbank te Kortrijk.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 oktober 2009 verwe-

zen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 10, 11, 12, 2de lid, en 14 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 7 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd 
bij Wet van 13 mei 1955. (BS, 19 augustus 1955, Err. BS 29 juni 1961).

Aangevochten beslissing
De appelrechter bevestigt integraal de administratieve beslissing getroffen op 18 juli 

2007 en de daarin opgenomen en aan eiser opgelegde bestraffing bestaande uit een geld-
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boete van 300,00 euro en een stadionverbod voor de duur van vijf maanden.
De aan de eiser opgelegde sanctie werd lastens de eiser genomen op grond van artikel 

23 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
Artikel 23 van de Voetbalwet bepaalt in zijn huidige versie dat eenieder die, alleen of in 

groep, in het stadion aanzet tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van 
één of meerdere personen, één of meer sancties kan oplopen als bepaald in de artikelen 
24, 24ter en 24quater van dezelfde wet.

De huidige tekst van artikel 23 werd ingevoerd door artikel 27 van de Wet van 25 april 
2007 (BS, 8 mei 2007, 3de uitgave) en is slechts van toepassing op feiten gepleegd vanaf 
18 mei 2007.

Nu de aan de eiser ten laste gelegde feiten gepleegd werden op 16 februari 2007 is de 
toen van toepassing zijnde tekst van artikel 23 van de Voetbalwet in het geding.

Ten tijde van de feiten luidde artikel 23 van de Voetbalwet als volgt: "Eenieder die, al-
leen of in groep, door zijn gedrag het verloop van een nationale voetbalwedstrijd of van 
een internationale voetbalwedstrijd verstoort door het aanzetten tot slagen en verwondin-
gen, haat of woede ten opzichte van één of meer personen die zich in het stadion bevin-
den, kan één of meer sancties oplopen als bepaald in artikel 24".

De appelrechter past terecht artikel 23 van de Voetbalwet toe in de vorige versie, zoals 
deze van toepassing was ten tijde van de feiten.

Met betrekking tot de door eiser aangevoerde schending van het legaliteitsbeginsel in 
strafzaken oordeelt de appelrechter als volgt:

"1. Schending van het legaliteitsbeginsel in strafzaken
Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat uit van de idee dat de strafwet moet worden 

geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenlik waarop hij een 
gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is.

Het eist dat de wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid bie-
dende bewoordingen bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, de-
gene die een gedrag aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrech-
telijk gevolg van dat gedrag kan zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoor-
delingsvrijheid wordt gelaten.

Aan die vereiste is voldaan wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen 
van de relevante bepaling kan weten welke handelingen of welke verzuimen zijn straf-
rechtelijke aansprakelijkheid meebrengen.

Artikel 23 bepaalt dat een administratieve sanctie kan worden opgelegd aan eenieder 
die, alleen of in groep, door zijn gedrag het verloop van een nationale voetbalwedstrijd of 
van een internationale voetbalwedstrijd verstoort door het aanzetten tot slagen en verwon-
dingen, haat of woede ten opzichte van een of meer personen die zich in het stadion be-
vinden.

Voor iedere voetbalsupporter is duidelijk dat het bedoelde verloop van een nationale of 
internationale  voetbalwedstrijd  zich  niet  beperkt  tot  het  spelverloop  zelf,  zoals  iedere 
voetbalsupporter ook de eerste is om zijn gedragingen binnen de gegeven context te kun-
nen inschatten als al of net aanzettend tot slagen en verwondingen, haat of woede ten op-
zichte van een of meer personen die zich in het stadion bevinden, gedragingen die alszo-
danig juist niet te omvatten zijn door opsommingen.

Het staat dan ook buiten kijf dat het gewraakte artikel 23 Voetbalwet geenszins in strijd 
is noch met het algemeen rechtsbeginsel 'Nulla poena sine lege' noch met de artikelen 12, 
lid 2, en 14 van de Grondwet of artikel 7 van het EVRM.

Een situatie waar geen grond voorhanden is om een prejudiciële vraag tot het Grond-
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wettelijk Hof te richten".
(bestreden vonnis, blz. 2 in fine en 3)
Grieven
Artikel 23 van de Voetbalwet, zoals van toepassing ten tijde van de feiten maakt het 

mogelijk administratieve sancties op te leggen aan personen die door een bepaald gedrag 
het verloop van een voetbalwedstrijd verstoren.

Strafbaar is volgens voormeld artikel de persoon die door zijn gedrag het verloop van 
een nationale of een internationale voetbalwedstrijd verstoort. Deze verstoring dient meer 
bepaald te gebeuren, aldus artikel 23, door het aanzetten tot slagen en verwondingen, haat 
of woede ten opzichte van één of meer personen die zich in het stadion bevinden.

Het misdrijf bestaat derhalve uit de verstoring van de betrokken voetbalwedstrijd ter-
wijl  de  aanzetting  tot  slagen  en  verwondingen,  haat  of  woede  dienen  te  worden  be-
schouwd als het middel waardoor dergelijke verstoring dient te worden gepleegd teneinde 
aanleiding te kunnen geven tot de betrokken administratieve sancties.

Er dient te worden vastgesteld dat de voetbalwet noch enige andere wettelijke bepaling 
nader preciseert waaruit deze verstoring van een voetbalwedstrijd bestaat en vanaf welk 
ogenblik een voetbalwedstrijd  als verstoord dient te worden beschouwd. Tevens geeft 
deze wettelijke bepaling evenmin nadere precisering omtrent wat dient te worden begre-
pen onder de aanzetting tot slagen en verwondingen, haat of woede.

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat zij op zichzelf of in context met andere 
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de als strafbaar gestelde gedraging om-
schrijft.

Aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hem op wie de strafbepaling toepasselijk 
is, mogelijk is op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die een strafrechtelijke 
aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgela-
ten aan de rechter. Het is derhalve verboden voor de wetgever om een beroep te doen op 
begrippen die een te vage inhoud hebben om op voldoende wijze een strafrechtelijke in-
breuk te omschrijven. Al te vage strafbaarstellingen staan niet in een redelijke verhouding 
tot het wettige doel om in te staan voor de bescherming van de sportmanifestaties, be-
doeld door de Voetbalwet van 21 december 1998.

De strafbepaling op grond waarvan de betrokken sancties lastens eiser werden genomen 
voldoet naar het oordeel van eiser niet aan het grondwettelijk legaliteitsbeginsel, en even-
min aan artikel 7 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden.

De wet bepaalt immers vooreerst niet wat dient te worden begrepen onder een versto-
ring van het verloop van een nationale of van een internationale voetbalwedstrijd zodat 
het de rechter geenszins mogelijk is te achterhalen vanaf welk ogenblik en op grond van 
welke precieze aanwijzingen de beslissing dient te worden genomen dat een persoon het 
verloop van een voetbalwedstrijd zou hebben verstoord.

Evenmin is voldoende duidelijk omschreven waaruit het middel dient te bestaan waar-
door de betrokken voetbalwedstrijd wordt verstoord. Het vereiste gedrag, om op grond 
van artikel 23 van de Voetbalwet beteugeld te worden, wordt immers omschreven als het 
aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van één of meer perso-
nen die zich in het stadion bevinden.

Zoals in de ministeriële omzendbrief van 4 mei 1999 reeds werd opgemerkt is het bij-
zonder moeilijk, zo niet onmogelijk de juiste draagwijdte van deze bepaling te determine-
ren. Er zijn immers omstandigheden waarbij sommige gedragingen zeer "warm" zijn en 
die liggen op de grens tussen provocatie en het zingen van clubliederen. In voormelde mi-
nisteriële omzendbrief wordt overigens gepreciseerd dat de beoordeling wordt overgelaten 
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aan de politieambtenaar.
Hierdoor is het duidelijk dat de wetgever er niet in geslaagd is om op een voldoende 

precieze wijze de inbreuk te omschrijven, die strafbaar gesteld wordt in artikel 23 van de 
Voetbalwet. De omstandigheid dat enerzijds het begrip "verstoring" van een voetbalwed-
strijd niet wordt gepreciseerd en dat anderzijds de middelen die daartoe worden gebruikt 
dermate vaag worden omschreven dat in de ministeriële omzendbrief onomwonden wordt 
gesteld dat de beoordeling wordt overgelaten aan de politieambtenaar, maken duidelijk 
dat artikel 23 van de Voetbalwet niet voldoet aan het legaliteitsbeginsel.

De appelrechter oordeelt dat voor iedere voetbalsupporter duidelijk is dat het bedoelde 
verloop van een voetbalwedstrijd zich niet beperkt tot het spelverloop zelf, zoals iedere 
voetbalsupporter ook de eerste is om zijn gedragingen binnen de gegeven context te kun-
nen inschatten als al of niet aanzettend tot slagen of verwondingen, haat of woede. Voorts 
oordeelt de appelrechter dat het steeds gaat om gedragingen die als zodanig juist niet te 
omvatten zijn door opsommingen.

De beoordeling door de appelrechter neemt evenwel niet weg dat artikel 23 van de 
Voetbalwet van 21 december 1998 dermate vaag en algemeen is opgesteld dat voormeld 
artikel geen basis kan bieden tot een bestraffing van eiser.

Dergelijke ruime delictsomschrijving ontzegt aan diegene die op grond van deze bepa-
lingen worden vervolgd de waarborg dat niemand kan worden onderworpen aan een straf-
wet die niet voldoet aan de vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaar-
heid, opdat eenieder op het ogenblik waarop hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat 
gedrag al dan niet strafbaar is.

De vaststelling van de schending van het wettigheidsbeginsel in strafzaken houdt te-
vens de vaststelling in van een schending van het beginsel van de gelijkheid en de niet-
discriminatie, neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Hierdoor wordt im-
mers een niet te verantwoorden verschil in behandeling in het leven geroepen tussen de 
rechtsonderhorigen die vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die vervolgd 
worden op grond van artikel 23 van de Voetbalwet van 21 december 1998, zoals van toe-
passing voor de wijziging van dit artikel door de Wet van 25 april 2007.

Nu de appelrechter de administratieve beslissing bevestigt waarbij aan eiser een admi-
nistratieve geldboete van 300,00 euro en een stadionverbod van vijf maand werd opge-
legd, is zijn beslissing niet naar recht verantwoord (schending van alle in het middel aan-
gehaalde grondwettelijke en supranationale bepalingen).

Op grond van artikel 26 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof verzoekt ei-
ser aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen:

"Schendt artikel 23 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden, zoals van toepassing voor de wijziging van dit artikel door artikel 27 
van de Wet van 25 april 2007, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in sa-
menhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijvingen 
'verstoring van het verloop van een nationale voetbalwedstrijd' en 'aanzetten tot slagen en 
verwondingen, haat of woede' geen voldoende nauwkeurige normatieve inhoud hebben 
om een misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verantwoor-
den verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtsonderhorigen die 
vervolgd worden voor andere strafbare feiten en diegenen die vervolgd worden op grond 
van artikel 23 van de Voetbalwet van 21 december 1998, zoals van toepassing voor de 
wijziging van dit artikel door de Wet van 25 april 2007?"

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 23 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbal-
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wedstrijden, zoals van toepassing voor de wijziging van voormeld artikel door artikel 27 
van de Wet van 25 april 2007 (BS, 8 mei 2007, 3e uitgave).

Aangevochten beslissing
De appelrechter bevestigt integraal de administratieve beslissing van 18 juli 2007 van 

de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Veiligheids- en Preventiebeleid, Voet-
balcel, uitgesproken door de Directeur-Generaal bij de Algemene Directie Veiligheids- en 
Preventiebeleid waarbij aan eiser een geldboete van 300,00 euro en een stadionverbod 
voor de duur van vijf maanden wordt opgelegd.

Met betrekking tot de aan de eiser ten laste gelegde inbreuk op artikel 23 van de Voet-
balwet oordeelt de appelrechters als volgt:

"2. Inbreuk op artikel 23 Voetbalwet
Weliswaar is het mogelijk dat de gewraakte gedragingen van (de eiser) zich tot suppor-

ters van Club Brugge richtten.
Het opgestelde PV geeft echter ontegensprekelijk aan dat, zoals de verbalisant de visu 

kon vaststellen en waarvoor hij geen kennis nodig had van de Nederlandse taal, (de eiser) 
provocerend gedrag (roepen, vuist  opsteken naar andere supporters, uitnodigen met de 
hand tot confrontatie, aanzetten tot een zelfde gedrag van andere supporters) vertoonde 
waardoor een gespannen situatie ontstond.

Vast staat dat (de eiser) hoe dan ook inbreuk kwam te plegen op artikel 23 Voetbalwet. 
(bestreden vonnis, blz. 3)

Artikel 23 van de Voetbalwet, zoals van toepassing ten tijde van de feiten, met name 16 
februari 2007 luidde als volgt: "Eenieder die, alleen of in groep, door zijn gedrag het ver-
loop van een nationale voetbalwedstrijd of van een internationale voetbalwedstrijd ver-
stoort door het aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van één 
of meer personen die zich in het stadion bevinden, kan één of meer sancties oplopen als 
bepaald in artikel 24".

Uit deze omschrijving volgt dat artikel 23 van de Wet van 21 december 1998 geen be-
straffing toelaat louter op grond van de vaststelling dat een persoon provocerend gedrag 
heeft vertoond en hierbij zou aangezet hebben tot slagen en verwondingen, haat of woede. 
Vereist is als materieel bestanddeel dat het verloop van een nationale of internationale 
voetbalwedstrijd door dit gedrag werd verstoord.

De appelrechter aanvaardt dat het mogelijk is dat de gewraakte gedragingen van de ei-
ser zich tot de supporters van Club Brugge richtten. De appelrechter stelt vervolgens vast 
dat het opgestelde proces-verbaal aangeeft dat eiser provocerend gedrag vertoonde waar-
door een gespannen situatie ontstond. Dit provocerend gedrag wordt door de appelrechter 
in feite en derhalve onaantastbaar omschreven als "roepen, vuist opsteken naar andere 
supporters, uitnodigen met de hand tot confrontatie, aanzetten tot eenzelfde gedrag van 
andere supporters".

Op grond van deze feitelijke vaststellingen oordeelt de appelrechter dat eiser een in-
breuk heeft gepleegd op artikel 23 van de Voetbalwet van 21 december 1998.

De appelrechter heeft evenwel geenszins vastgesteld dat door dit gedrag ook werkelijk 
het verloop van de betrokken voetbalwedstrijd werd verstoord, zoals nochtans vereist door 
artikel 23 van de Voetbalwet.

Artikel 23 van de Voetbalwet, zoals van toepassing ten tijde van de feiten omschrijft 
immers het zogenaamde provocerende gedrag als het middel waardoor de betrokken in-
breuk wordt gepleegd. Uit de toenmalige tekst van artikel 23 van de Voetbalwet volgt 
evenwel overduidelijk dat het materieel bestanddeel en het materieel gevolg van de be-
trokken gedraging een verstoring van het verloop van een voetbalwedstrijd moet zijn. 
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Noch in de administratieve beslissing, noch door het vonnis van de appelrechter wordt 
vastgesteld dat door het gedrag van eiser het verloop van de betrokken voetbalwedstrijd 
werd verstoord. Nochtans heeft eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters ingediende 
conclusie (blz. 4 in fine) uitdrukkelijk laten gelden dat geenszins bewezen werd dat eiser 
de voetbalwedstrijd heeft verstoord. Het spel werd niet stilgelegd en er kwamen geen op-
merkingen van de officials of andere supporters.

De omstandigheid dat in de actuele versie van artikel 23 van de Voetbalwet de versto-
ring van het verloop van een voetbalwedstrijd niet meer als constitutief element wordt 
aangegeven belet niet dat in onderhavige zaak en gelet op de datum van de feiten eiser 
slechts kon veroordeeld worden na de ondubbelzinnige vaststelling in feite dat het verloop 
van de betrokken voetbalwedstrijd werd verstoord. Nu zulks niet wordt vastgesteld noch 
in de eerste administratieve beslissing, noch door de appelrechter is de bestreden beslis-
sing niet naar recht verantwoord (schending van de in het middel aangehaalde wetsbepa-
ling).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. De eiser voert aan dat artikel 23 van de wet van 21 december 1998 betref-

fende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, hierna de Voetbalwet genoemd, zoals 
van toepassing voor de wijziging van dit artikel door artikel 27 van de wet van 
25 april 2007, de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet en artikel 7 
van het EVRM schendt, daar nergens in de Voetbalwet of in enige andere wette-
lijke bepaling nader  wordt  gepreciseerd  wat  dient  te  worden begrepen onder 
"verstoring van een voetbalwedstrijd" en onder "aanzetting tot slagen en verwon-
dingen, haat of woede".

Het in deze wettelijke bepalingen vervatte legaliteitsbeginsel zou zijn miskend 
daar de legaliteit van een strafbepaling vereist dat zij op zichzelf of in context 
met andere bepalingen gelezen, op voldoende wijze de als strafbaar gestelde ge-
draging omschrijft.

Met toepassing van artikel 26, §2, van de Bijzondere Wet Arbitragehof ver-
zoekt de eiser daarover een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk 
Hof.

2. Krachtens artikel 26, §2, van de Bijzondere Wet Arbitragehof is het Hof ge-
houden de opgeworpen vraag te stellen.

Dictum
Het Hof,
Houdt iedere verdere uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof de onderstaande 

prejudiciële vraag zal hebben beantwoord:
"Schendt artikel 23 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veilig-

heid bij voetbalwedstrijden, zoals van toepassing voor de wijziging van dit arti-
kel door artikel 27 van de wet van 25 april 2007, de artikelen 12 en 14 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, doordat de omschrijvingen 'verstoring van het verloop van een natio-
nale voetbalwedstrijd' en 'aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede' 
geen voldoende nauwkeurige normatieve inhoud hebben om een misdrijf te kun-
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nen definiëren en doordat op deze manier een niet te verantwoorden verschil in 
behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtsonderhorigen die ver-
volgd worden voor andere strafbare feiten en diegenen die vervolgd worden op 
grond van artikel 23 van de Voetbalwet van 21 december 1998, zoals van toepas-
sing voor de wijziging van dit artikel door de wet van 25 april 2007?"

16 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Verbist.

Nr. 665

3° KAMER - 16 november 2009

1º INDEPLAATSSTELLING - VERZEKERINGSINSTELLING - INDEPLAATSGESTELDE VAN DE 
VERZEKERDE SCHADELIJDER - AARD VAN DE VORDERING

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - 
VERZEKERINGSINSTELLING - INDEPLAATSGESTELDE VAN DE VERZEKERDE SCHADELIJDER - AARD VAN 
DE VORDERING

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 
- TUSSENKOMST - VERZEKERINGSINSTELLING - INDEPLAATSGESTELDE VAN DE VERZEKERDE 
SCHADELIJDER - TUSSENKOMST VOOR HET EERST IN GRAAD VAN HOGER BEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Wanneer de verzekeringsinstelling van de aansprakelijke derde vergoeding vordert  
voor  de  aan  het  slachtoffer  uitgekeerde  prestaties,  oefent  zij  krachtens  de  
indeplaatstelling ingevolge artikel 136, §2, vierde lid van de ZIV-wet 1994, geen andere  
vordering uit dan deze van het slachtoffer zelf1. (Art. 136, §2, vierde lid, Gecoördineerde 
Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

3º Wanneer het slachtoffer in eerste aanleg reeds zelf een vordering tot schadevergoeding  
heeft ingesteld tegen de aansprakelijke derde, verhindert artikel 812, tweede lid, van het  
Gerechtelijk Wetboek, de indeplaatsgestelde verzekeringsinstelling niet om voor het eerst  
in  hoger  beroep  tussen  te  komen  tot  verkrijging  van  een  veroordeling  van  de 
aansprakelijke derde. (Art. 136, §2, vierde lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; 
Art. 812, tweede lid, Ger.W.)

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. L., ten aanzien van D.)

ARREST

(AR C.09.0135.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 30 juni 2005 en 17 april 

2008 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 oktober 2009 verwe-

1 Zie Cass., 3 sept. 2003, AR P.03.0256.F, AC, 2003, nr 410.



2692 HOF VAN CASSATIE 16.11.09 - Nr. 665 

zen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 807 en 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Aangevochten beslissing
De appelrechters verklaren in het bestreden tussenvonnis van 30 juni 2005 het verzoek 

tot vrijwillige tussenkomst van de eiser en zijn tussenvordering tot veroordeling van de 
verweerder tot betaling van de som van 7.724,91 euro provisioneel, meer de vergoedende 
interesten vanaf 19 mei 1997, de gerechtelijke interesten en de kosten van het geding on-
ontvankelijk.

De appelrechters gaan er daartoe van uit dat de stelling van de eiser dat hij "als gesub-
rogeerde geen andere vordering uitoefent dan die van het slachtoffer zelf', impliceert dat 
eiser voorhoudt dat "zijn pas in graad van beroep ingestelde vordering als een uitbreiding 
van de vordering van (mevrouw J. D. V.) moet worden aanzien en derhalve ontvankelijk 
is" (bestreden tussenvonnis, pagina 4, vijfde alinea).

Zij overwegen dat artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de tussenkomst 
tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal kan plaatsvinden in hoger 
beroep.

Zij nemen vervolgens aan dat de uitbreiding of wijziging van een vordering in hoger 
beroep, krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, slechts kan plaatsvinden bij 
nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies die berusten op een feit of akte in de dag-
vaarding aangevoerd en op voorwaarde dat deze vordering reeds bij de eerste rechter aan-
hangig werd gemaakt en oordelen dienvolgens dat de eiser, die in de procedure in eerste 
aanleg nog niet inzake was en bijgevolg evenmin zijn tussenvordering had aanhangig ge-
maakt voor de eerste rechter, niet zomaar conclusies (in hoger beroep) kon nemen (bestre-
den tussenvonnis, pagina 4, zesde en zevende alinea).

Op grond daarvan beslissen de appelrechters tot de niet-ontvankelijkheid van het ver-
zoek van de eiser tot vrijwillige tussenkomst in de procedure in hoger beroep, alsmede 
van zijn tussenvordering ten aanzien van de verweerder.

Zij steunen deze beslissing voornamelijk op de volgende motieven:
"A. NOPENS DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP EN VAN DE VRIJ-

WILLIGE TUSSENKOMST
Nopens het verzoek tot vrijwillige tussenkomst van (de eiser) stelt (de verweerder) dat 

deze vordering onontvankelijk is gelet op artikel 813 Ger. W. en ondergeschikt gelet op 
de tussengekomen verjaring (artikel 2262bis B.W.).

Artikel 812 Ger. W. stelt dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet 
voor de eerste maal kan plaatsvinden in hoger beroep. De vrijwillig tussenkomende partij 
(de eiser) stelt dat hij als gesubrogeerde geen andere vordering uitoefent dan die van het 
slachtoffer zelf. Daaruit kan worden afgeleid dat (de eiser) van oordeel is dat zijn pas in 
graad van beroep ingestelde vordering als een uitbreiding van de vordering van (mevrouw 
J. D. V.) moet worden aanzien en derhalve ontvankelijk is.

Uit artikel 807 Ger. W. meent de (rechtbank van eerste aanleg) te kunnen afleiden dat 
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een vordering slechts kan worden uitgebreid bij nieuwe, op tegenspraak genomen conclu-
sies en voorzover deze berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd. Enkel 
(mevrouw J. D. V.) kon in beroep conclusies nemen en daarbij eventueel haar vordering 
uitbreiden, doch (de eiser) kon niet zomaar conclusies nemen, daar waar hij als partij nog 
niet inzake was.

Bovendien veronderstelt de uitbreiding of de wijziging van een vordering in hoger be-
roep dat deze vordering reeds voor de eerste rechter aanhangig was gemaakt (Cass., 12 
mei 1982, R.W. 198-83, 2811). In casu had (mevrouw J. D. V.) haar vordering tot vergoe-
ding van de door haar persoonlijk geleden schade bij dagvaarding aanhangig gemaakt 
voor de eerste rechter. (De eiser) had evenwel nog niet zijn vordering tot terugbetaling 
van de door hem gedane uitgaven aan (mevrouw J. D. V.) aanhangig gemaakt.

Derhalve meent de (rechtbank van eerste aanleg) dat het verzoek tot vrijwillige tussen-
komst van (de eiser) en tot veroordeling van (de verweerder) van de som van 7.724,91 
euro provisioneel, meer de vergoedende interesten vanaf 19 mei 1997, de gerechtelijke in-
teresten en de kosten van het geding niet ontvankelijk is en als dusdanig dient te worden 
afgewezen"

(bestreden tussenvonnis, pagina 4, vierde alinea tot en met pagina 5, eerste alinea).
Grieven
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter 

aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak geno-
men conclusies berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien 
hun juridische omschrijving verschillend is. Deze wetsbepaling biedt de partijen enkel de 
mogelijkheid om hun vorderingen binnen een bestaande procesverhouding te wijzigen of 
uit te breiden.

Krachtens artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de tussenkomst tot 
het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep. 
Aldus wordt de creatie van een nieuwe procesverhouding voor het eerst in hoger beroep 
uitgesloten.

Overeenkomstig artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 treedt de verze-
keringsinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende en geldt deze indeplaatsstel-
ling, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de som-
men die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen 
recht verschuldigd zijn en die de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionerende 
stoornissen of overlijden vergoeden.

De eiser heeft te dezen in zijn hoedanigheid van ziekte- en invaliditeitverzekeraar van 
mevrouw J. D. V. een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst neergelegd en een tussen-
vordering in terugbetaling van de door hem aan mevrouw J. D. V. gedane uitgaven inge-
steld tegen de verweerder, nadat deze laatste hoger beroep had aangetekend tegen het be-
roepen vonnis, waarin de eerste rechter de door mevrouw J. D. V. tegen hem gerichte vor-
dering tot vergoeding van de door haar persoonlijk geleden schade reeds grotendeels ge-
grond verklaarde.

Tegen de door de verweerder opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid van haar 
verzoek tot vrijwillige tussenkomst voor het eerst in hoger beroep en van de door haar in-
gestelde tussenvordering, wierp de eiser op dat hij als gesubrogeerde geen andere vorde-
ring uitoefent dan deze van het slachtoffer zelf.

De appelrechters verklaren het verzoek tot vrijwillige tussenkomst en de tussenvorde-
ring van eiser uiteindelijk niet ontvankelijk op grond van de motieven dat de uitbreiding 
of wijziging van een vordering in hoger beroep krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk 
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Wetboek slechts mogelijk is bij nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies welke berus-
ten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd en voor zover deze vordering reeds 
voor de eerste rechter aanhangig was gemaakt, enerzijds, en dat tussenkomst tot het ver-
krijgen van een veroordeling, overeenkomstig artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek, 
niet voor de eerste maal kan plaatsvinden in hoger beroep, anderzijds.

De appelrechters doen uitspraak op de door de verweerder opgeworpen exceptie van 
niet-ontvankelijkheid van het verzoek tot vrijwillige tussenkomst en van de tussenvorde-
ring van de eiser evenwel vooreerst ten onrechte in het licht van artikel 807 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, nu de rechtsvraag die de eiser aan hen ter beoordeling voorlegde met 
haar daartegen aangevoerde verweer dat hij als gesubrogeerde geen andere vordering uit-
oefent dan het slachtoffer zelf, immers betrekking had op de principieel verboden creatie 
van een nieuwe procesverhouding in hoger beroep in de zin van artikel 812, tweede ali-
nea, van het Gerechtelijk Wetboek en geenszins een wijziging of een uitbreiding binnen 
een bestaande procesverhouding tussen partijen in de zin van artikel 807 van het Gerech-
telijk Wetboek betrof.

De door de eiser met zijn verweer geviseerde vereiste dat de voor het eerst in hoger be-
roep ingestelde vordering tot veroordeling reeds voor de eerste rechter moet aanhangig 
gemaakt zijn, kadert inderdaad uitsluitend binnen de door artikel 812, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek principieel verboden creatie, voor het eerst in hoger beroep, van 
een nieuwe procesverhouding en houdt als zodanig geen verband met artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, nu het voor de toepassing van deze laatste wetsbepaling, in tegen-
stelling tot hetgeen de appelrechters aannemen (bestreden tussenvonnis, pagina 4, laatste 
alinea), geenszins vereist is dat de uitbreiding of de wijziging van de vordering tegen de-
zelfde partij waartegen de vordering was ingesteld, reeds bij de eerste rechter aanhangig 
was gemaakt.

Door voorts te oordelen dat "artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat tussen-
komst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal kan plaatsvinden in 
hoger beroep" (bestreden tussenvonnis, pagina 4, vijfde alinea) maken de appelrechters 
daarenboven een al te absolute en stringente toepassing van het verbod op de creatie voor 
het eerst in hoger beroep van een nieuwe procesverhouding. Wanneer eiser in zijn hoeda-
nigheid van ziekte- en invaliditeitsverzekeraar van mevrouw J. D. V. verzocht om vrijwil-
lig tussen te komen en een tussenvordering instelde tegen de voor de schade aansprakelij-
ke persoon teneinde terugbetaling te bekomen van de door hem voor die schade aan de 
benadeelde,  mevrouw J.  D.  V.,  toegekende  prestaties,  oefende  verweerder  deze  door 
rechtsvordering eigenlijk de rechtsvordering uit van mevrouw J. D. V. zelf, in wiens rech-
ten hij van rechtswege is getreden met toepassing van artikel 136, §2, van de gecoördi-
neerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen. Gelet op het niet betwiste gegeven dat mevrouw J. D. V., de 
indeplaatssteller, haar vordering tot schadevergoeding regelmatig had ingesteld voor de 
eerste rechter, had de eiser, als indeplaatsgestelde, derhalve wel degelijk het recht om als 
dusdanig voor het eerst in beroep op te treden, aangezien hij de rechtsvordering van de in-
deplaatssteller zelf uitoefende.

In zoverre de appelrechters aldus beslissen tot de niet-ontvankelijkheid van het verzoek 
van de eiser tot vrijwillige tussenkomst in de procedure in hoger beroep en van zijn voor 
het eerst in hoger beroep ingestelde tussenvordering tegen de verweerder door het verweer 
van de eiser tegen de door de verweerder opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid 
verkeerdelijk te beoordelen binnen het kader van een bestaande procesverhouding tussen 
partijen, enerzijds, en door de aparte oplossing te negeren welke bij de toepassing van het 
verbod op de creatie van een nieuwe procesverhouding in hoger beroep wordt voorzien 
voor het specifieke geval waarin, zoals te dezen, een in de rechten van de benadeelde ge-
subrogeerde verzekeringsmaatschappij voor het eerst in hoger beroep een vordering tot te-
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rugbetaling van de aan zijn benadeelde verzekerde uitgekeerde prestaties instelt tegen de 
aansprakelijke derde, anderzijds, is deze beslissing dan ook niet naar recht verantwoord 
(schending van de artikelen 807 en 812, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek en van 
artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens de indeplaatsstelling ingevolge artikel 136, §2, vierde lid, van de 

ZIV-wet 1994, oefent de verzekeringsinstelling, wanneer ze van de aansprakelij-
ke derde vergoeding vordert voor de aan het slachtoffer uitgekeerde prestaties, 
geen andere vordering uit dan deze van het slachtoffer zelf. 

2. Wanneer het slachtoffer in eerste aanleg reeds zelf een vordering tot schade-
vergoeding heeft ingesteld tegen de aansprakelijke derde, verhindert artikel 812, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de indeplaatsgestelde verzekeringsin-
stelling niet om voor het eerst in hoger beroep tussen te komen tot het verkrijgen 
van een veroordeling van de aansprakelijke derde.

3. De appelrechters betrekken artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek in hun 
beoordeling van de ontvankelijkheid van de tussenkomst voor het eerst in hoger 
beroep van de indeplaatsgestelde verzekeringsinstelling tot het verkrijgen van de 
veroordeling van de aansprakelijke derde, buiten het geval dat door dit artikel 
wordt  geviseerd, te weten een uitbreiding van de aanvankelijke vordering die 
niet is gesteund op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd.

4. De appelrechters konden dan ook niet zonder schending van de in het mid-
del  aangewezen  wetsbepalingen,  de  tussenkomst  van  de  eiser  onontvankelijk 
verklaren.

Vordering tot bindendverklaring
5. De vordering tot bindendverklaring is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden vonnissen in zoverre deze de vordering van de eiser af-

wijzen en uitspraak doen over de kosten in dit verband.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ge-

deeltelijk vernietigde vonnissen.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de hiertoe opgeroepen partij.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, 

zitting houdende in hoger beroep.

16 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. 
Nelissen Grade.
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Nr. 666

3° KAMER - 16 november 2009

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP - TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — ALGEMEEN - AKTE VAN RECHTSPLEGING - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - 
DRAAGWIJDTE

3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP - UITEENZETTING VAN 
DE GRIEVEN - ARGUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN EEN GRIEF - AARD - GEVOLG

1º Uit artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,  
volgt dat de akte van hoger beroep, bepaald in artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek  
moet  gesteld  worden  in  de  taal  van  de  bestreden  beslissing.  (Art.  24,  Taalwet 
Gerechtszaken; Art. 1057, Ger.W.)

2º Een akte van rechtspleging moet worden geacht geheel in de taal van de rechtspleging  
te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in  
die taal gesteld zijn. (Art. 24, Taalwet Gerechtszaken; Art. 1057, Ger.W.)

3º  Wanneer de  akte van hoger  beroep naast  een uiteenzetting  van de grieven tevens 
argumenten ter ondersteuning van de grieven bevat, behoren zij tot de grieven die in het 
debat worden gebracht en waarvan de geïntimeerde kennis moet kunnen nemen in de 
taal van de rechtspleging1. (Art. 24, Taalwet Gerechtszaken; Art. 1057, 7°, Ger.W.)

(H. T. DEN DRUKKER nv e.a.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
1.  Eiseres  voerde  voor  het  appélgerecht  aan  dat  de  beroepsakte  nietig  was  nu 

verweerster hierin een passage uit een Franstalige notariële akte had weergegeven, zonder 
vertaling. De appelrechters stellen dit vast, maar verwerpen de exceptie van nietigheid. Zij 
oordelen dat het citaat geen middel betreft, maar een onderdeel van een argumentatie en 
dat bovendien het argument dat eruit werd afgeleid en eraan werd toegevoegd wel in het 
Nederlands werd opgesteld. Het citaat is, aldus de appélrechters, te beschouwen als een 
ondersteuning van de redenering die in het Nederlands werd ontwikkeld.

De appelrechters oordelen dus dat wanneer een akte van hoger beroep grieven bevat, de 
vereiste gesteld door artikel 24 van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken enkel geldt 
voor de grieven die ontwikkeld worden, maar niet voor de ondersteunende argumenten.

2. Met betrekking tot de toepassing van de taalwet in gerechtszaken, en meer bepaald 
op de akten van rechtspleging heeft Uw Hof volgende principes vastgelegd.

2.1. In diverse arresten werd gesteld dat aanhalingen in een andere taal dan die van de 
rechtspleging “zonder vertaling of weergave van de zakelijke inhoud of de teneur ervan in 
de taal van de rechtspleging” leiden tot de nietigheid van de akte van rechtspleging2. 

2.2. Anders is het, en dan wordt door Uw Hof aangenomen dat geen schending van de 
taalwet in gerechtszaken voorligt, voor woorden of uitdrukkingen die in een andere taal 
dan die van de rechtspleging worden gebruikt, waarvan geen vertaling voorligt, maar die 

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Cass. 25 nov. 1987, AR. nr. 5869, AC 1987-1988, nr. 183; Cass. 2 april 2003, AR P.02.1695.F, AC 
2003/4, nr. 220. Cass. 16 sep. 2004, AR C.04.0132.F, AC 2004/9 nr. 414.; Cass. 20 dec. 2004, AR 
S.04.0108.N.
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in  zoverre  de  bekritiseerde  overweging  waarin  deze  woorden  worden  gebruikt 
verstaanbaar en zinnig is blijkens haar context3, of voor uitdrukkingen die weliswaar in 
een  vreemde  taal  zijn  gesteld,  maar  die  in  de  Nederlandse  taal  in  het  gewoon 
spraakgebruik zijn ingeburgerd4. 

Maar zoals gesteld, gaat het in voorliggende zaak om meer.
2.3. Sedert het arrest van 18 oktober 20045, nadien bevestigd door het arrest van 10 

december 20046 en recent nog het arrest van 6 juni 20087 werd geoordeeld dat de akte van 
hoger beroep de uiteenzetting van de grieven in de taal  van de rechtspleging dient te 
bevatten en  wanneer  de  akte  van hoger  beroep argumenten  ter  ondersteuning  van  de 
grieven bevat, ze tot die grieven behoren die in het debat worden gebracht en waarvan de 
tegenpartij moet kennis kunnen nemen in de taal van de rechtspleging.

Het arrest van 18 oktober 2004 oordeelde dat het onderdeel dat er van uitgaat dat de 
argumenten ter ondersteuning van een grief in een akte van hoger beroep in een andere 
taal dan die van de rechtspleging mogen gesteld worden, faalt naar recht.

In dezelfde zin oordeelde uw Hof bij arrest van 10 december 2004 dat het middel dat er 
van uitgaat dat in een akte van hoger beroep de middelen ter ondersteuning van een grief 
in een andere taal dan die van de rechtspleging mogen gesteld worden, naar recht faalt.

Bij arrest van 6 juni 2008 tenslotte werd geoordeeld dat de appelrechters die vaststellen 
dat het verzoekschrift tot hoger beroep waarvan de motivering diverse in het Nederlands 
gestelde passages bevat, waarvan de wezenlijke inhoud niet vertaald is naar het Frans, taal 
van de rechtspleging en oordelen dat de verschillende Nederlandstalige passages in het 
verzoekschrift  tot  hoger  beroep  niet  leiden  tot  de  nietigheid  van  het  verzoekschrift 
aangezien het gaat  om citaten uit  rechtspraak en rechtsleer  die louter als  voorbeelden 
worden gegeven, de taalwetgeving schenden.

3. De appélrechters in huidige zaak doen dit bijgevolg ook. Het is niet omdat de in het 
Frans gestelde passage, die geen zakelijke vertaling naar het Nederlands bevat, enkel een 
ondersteuning zou vormen ten aanzien van een middel ontwikkeld in de beroepsakte, dat 
zij ontsnapt aan de bepalingen van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken die de 
openbare orde aanbelangen.

Het eerste middel is gegrond.
Conclusie: VERNIETIGING 

ARREST

(AR C.09.0254.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 oktober 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 oktober 2009 verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

3 Cass. 20 feb. 2009, AR C.07.0250.N.
4 Cass. 20 dec. 2004, AR S.04.0108.N.
5 Cass. 18 okt. 2004, AR C.03.0575.N.
6 Cass. 10 dec. 2004, AR C.03.0040.N.
7 Cass. 6 juni 2008, AR C.07.0144.F; AC, 2008 nr. 352.
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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 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 

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

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

Een akte van de rechtspleging moet worden geacht geheel in de taal van de 
rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelma-
tigheid van de akte in die taal zijn gesteld.

2. Overeenkomstig artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, vermeldt 
de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van de grie-
ven. De akte van hoger beroep moet derhalve de uiteenzetting van de grieven in 
de taal van de rechtspleging vermelden.

De appellant oordeelt zelf hoe gedetailleerd hij zijn grieven in de akte van ho-
ger beroep uiteenzet.

Wanneer de akte van hoger beroep tevens argumenten ter ondersteuning van 
de grieven bevat, behoren zij tot de grieven die in het debat worden gebracht en 
waarvan de geïntimeerde kennis moet kunnen nemen in de taal van de rechtsple-
ging.

3. De appelrechters stellen vast dat een citaat uit een notariële akte dat in een 
vreemde taal is gesteld en waarvan geen vertaling in het Nederlands is bijge-
voegd, een onderdeel vormt van de argumentatie in de beroepsakte. Zij oordelen 
dat de beroepsakte niet nietig is omdat het citaat dient ter ondersteuning van een 
argumentatie die wel in het Nederlands is gesteld.

4. Door aldus te oordelen schendt het arrest de artikelen 24 en 40 van de Taal-
wet Gerechtszaken.

Het onderdeel is gegrond.
Omvang van cassatie
5. Gelet op artikel 1054, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, strekt de 

cassatie van de beslissing over het hoofdberoep zich uit tot de beslissing over het 
incidenteel beroep.

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

16 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Geinger.

Nr. 667

3° KAMER - 16 november 2009

1º VORDERING IN RECHTE - WEDERZIJDSE VORDERING - TAAK VAN DE RECHTER - 
OMVANG - BESCHIKKINGSBEGINSEL

2º INDEPLAATSSTELLING - ZIEKTEVERZEKERAAR - VERSTREKKINGEN - INDEPLAATSSTELLING 
- TERUGVORDERING - OMVANG - CUMULATIEVERBOD - GEMEENRECHTELIJKE VERDELING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID - OMVANG INDEPLAATSSTELLING - GEVOLG

3º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - 
ZIEKTEVERZEKERAAR - VERSTREKKINGEN - INDEPLAATSSTELLING - TERUGVORDERING - OMVANG - 
CUMULATIEVERBOD - GEMEENRECHTELIJKE VERDELING VAN AANSPRAKELIJKHEID - OMVANG 
INDEPLAATSSTELLING - GEVOLG

1º  Wanneer  bij  een vordering  tot  schadevergoeding  de eisende partij  aanvoert  dat  de 
tegenpartij volledig aansprakelijk is op grond van de door die partij begane fout en de  
tegenpartij als repliek aanvoert dat het slachtoffer zelf volledig aansprakelijk is op grond  
van de door haar begane fout, vermag de rechter, zonder schending van artikel 1138, 2° 
van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het beschikkingsbeginsel of van het recht 
van  verdediging,  de  beide  partijen  gedeeltelijk  aansprakelijk  te  stellen  op  grond  van 
respectievelijk door hen begane fouten1. (Art. 1138, 2°, Ger.W.; Algemeen rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging)

2º en 3° Uit artikel 136, §2, vierde lid Z.I.V.-wet volgt dat de verzekeringsinstelling die aan  
het  slachtoffer  van schade voortvloeiend uit  ziekte,  letsels,  functionele stoornissen of  
overlijden,  de  bij  de  verplichte  verzekering  bepaalde  prestaties  heeft  verleend,  in  de  
rechten van het slachtoffer treedt voor het geheel van de door haar verleende prestaties,  
tot beloop van het totaalbedrag van de geldsommen, die de aansprakelijke derde of zijn  
verzekeraar, rekening houdend met de mogelijke verdeling van de aansprakelijkheid, in  
gemeen recht verschuldigd zijn ter vergoeding van die schade. Die subrogatie is niet  
beperkt tot een breukdeel van de verleende prestaties dat evenredig is aan het aandeel  
van de derde in de aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade2. (Art. 136, §2, vierde 
lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(L.C.M. T. KBC VERZEKERINGEN nv, en ten aanzien van W.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd :
1. In het eerste middel voert eiseres een schending aan van het beschikkingsbeginsel 

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid. 
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zoals bepaald in artikel 1138.2° Ger.W.
Uw Hof oordeelt  in verband hiermee dat de rechter de juridische aard van de door 

partijen  aangevoerde  feiten  moet  onderzoeken  en  ongeacht  de  benaming  die  partijen 
daaraan  hebben  gegeven,  de  aangevoerde  redenen  ambtshalve  mag  aanvullen  op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen bij conclusie het bestaan 
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, 
dat hij noch het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij de 
rechten van verdediging eerbiedigt.

Het wordt niet betwist dat het voorwerp van de vordering de schadevergoeding is die 
moet betaald worden naar aanleiding van het ongeval dat de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij overkwam.

Partijen eisten wederzijds dat de tegenpartij volledig aansprakelijk zou gesteld worden 
voor het ongeval.

De rechter die zich op grond van de hem regelmatig overgelegde stukken waarover 
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren,  uitspreekt  over  de aansprakelijkheid voor 
kwestieus ongeval en binnen het door partijen afgebakend geschil oordeelt dat zich een 
verdeling van aansprakelijkheid opdringt doet geen uitspraak over niet gevorderde zaken 
en miskent bijgevolg niet het beschikkingsbeginsel, noch het recht van verdediging.

Het middel faalt bijgevolg naar recht.
2. Het tweede middel heeft betrekking op de mate waarin de ziekteverzekeraar de door 

haar uitgekeerde prestaties kan terugvorderen van de derde aansprakelijke en dit rekening 
houdend met een door de rechter vastgestelde verdeling van aansprakelijkheid tussen deze 
derde aansprakelijke en de getroffene die prestaties van de ziekteverzekeraar ontving.

Artikel 136, §2 van de ZIV- wet regelt onder andere de interactie tussen de verplichte 
ziekteverzekering en andere vergoedingsregimes zoals het aansprakelijkheidsrecht. 

Op grond van dit artikel geldt enerzijds een cumulatieverbod in die zin dat geen twee 
maal  vergoeding voor  dezelfde  schade kan worden bekomen. Anderzijds  beschikt  het 
ziekenfonds over een verhaalsrecht ten opzichte van de aansprakelijke derde.

Naar algemeen wordt aangenomen heeft de ziekteverzekering een residuair karakter in 
die zin dat prestaties op grond van de ziektewet worden geweigerd indien voor de schade 
schadeloosstelling is verleend krachtens een andere wetgeving. Evenwel worden, om te 
voorkomen  dat  het  slachtoffer  geruime  tijd  zonder  vergoeding  blijft,  de  prestaties 
krachtens de ziektewet toegekend in afwachting van de daadwerkelijke schadevergoeding 
krachtens het aansprakelijkheidsrecht.

Nu het  evenwel  niet  de  bedoeling  is  de  gemeenschap,  via  de verplichte  ziekte-  en 
invaliditeitsverzekering, te laten opdraaien voor schade waarvoor een ander aansprakelijk 
is, laat het vierde lid van artikel 136§2 het ziekenfonds voor het bedrag van de verleende 
prestaties in de rechten treden van het slachtoffer tegen de aansprakelijke derde en dit tot 
beloop van de sommen die krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en die dezelfde 
schade geheel of gedeeltelijk vergoeden3.

Uw Hof oordeelde, onder andere bij arrest van 21 april 20084 dat hieruit volgt dat het 
bedrag van de vordering van de verzekeringsinstelling niet hoger kan zijn dan het geheel 
van  de  naar  gemeen  recht  verschuldigde  geldsommen,  maar  ook  dat5 de 
verzekeringsinstelling, die aan het slachtoffer van schade, voortvloeiend uit ziekte, letsels, 

3 Zie I. BOONE, Coördinatie van aansprakelijkheid en andere vergoedingssystemen in Aansprakelijk-
heid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, 33° postuniversitaire cy-
clus Willy Delva 2006-2007, 684 e.v.
4 Cass. 21 april 2008, AR C.07.0099.F, AC 2008, nr.236.
5 Cass. 21 april 2008, AR C.06.0675.F, AC 2008, nr.235.
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functionele stoornissen of overlijden,één van de bij de verplichte verzekering bepaalde 
prestaties heeft verleend, in de rechten van het slachtoffer treedt tot beloop van het bedrag 
van die prestatie, op het totaalbedrag van die geldsommen die de aansprakelijke derde of 
zijn verzekeraar, rekening houdend met de mogelijke verdeling van de aansprakelijkheid, 
verschuldigd zijn ter vergoeding van de schade6. 

De toepassing van die regel, die niet tot gevolg heeft dat het in artikel 136, §2 ZIV-wet 
bepaalde cumulatieverbod uitgebreid wordt, waarborgt het slachtoffer, binnen de grenzen 
van een mogelijke verdeling van de aansprakelijkheid, de volledige vergoeding van zijn 
schade,  maar  belet  dat  het  slachtoffer,  voor  zijn  gehele  schade,  een  vergoeding  kan 
ontvangen die deze schade te boven gaat.

De indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling in de rechten van het slachtoffer aan 
wie  zij  bij  de  verplichte  ziekte-  en  invaliditeitsverzekering  bepaalde  prestaties  heeft 
verleend, kan niet tot gevolg hebben dat de aansprakelijke derde en zijn verzekeraar een 
hoger bedrag moeten betalen dan hetwelk zij krachtens de artikelen 1382 en 1383 B.W. 
ter vergoeding van de schade moeten betalen.

De indeplaatsstelling kan echter evenmin tot gevolg hebben dat, wanneer de rechter 
besluit  tot  een  verdeling  van  aansprakelijkheid  tussen  de  rechthebbende  en  de  derde 
aansprakelijke, de verzekeringsinstelling haar indeplaatsstelling evenredig beperkt ziet tot 
deze vastgestelde fractie ten laste van de derde aansprakelijke.

3. De appélrechter die oordeelt dat een verdeling van aansprakelijkheid zich opdringt, 
twee  derden  van  de  schade  ten  laste  legt  van  de  derde  aansprakelijke  en  hierna  de 
indeplaatsstelling beperkt tot twee derde van de verleende prestaties schendt artikel 136, 
§2.

Het middel is gegrond.
Conclusie: Gedeeltelijke VERNIETIGING.

ARREST

(AR C.09.0256.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 mei 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 oktober 2009 werd deze zaak 

naar de derde kamer verwezen voor behandeling.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Ria Mortier 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

6 Zonder dat vereist is dat de geldsommen waarvoor de indeplaatsstelling geldt, hetzelfde bestand-
deel van de schade vergoeden als dat waarmee de toegekende prestatie overeenstemt, mits het be-
standdeel van de schade die door die geldsommen vergoed wordt, de toekenning van een prestatie 
van de verplichte verzekering kon verantwoorden.
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1. Wanneer bij een vordering tot schadevergoeding de eisende partij aanvoert 
dat de tegenpartij volledig aansprakelijk is op grond van de door die partij bega-
ne fout en de tegenpartij als repliek aanvoert dat het slachtoffer zelf volledig aan-
sprakelijk is op grond van de door haar begane fout, vermag de rechter, zonder 
schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van 
het beschikkingsbeginsel of van het recht van verdediging, de beide partijen ge-
deeltelijk aansprakelijk te stellen op grond van respectievelijk door hen begane 
fouten.

Door aldus te oordelen beslist de rechter binnen de grenzen van de vordering 
van de eiseres. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
2. Krachtens artikel 136, §2, vierde lid, van de ZIV-wet 1994, treedt de verze-

keringsinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende.
Deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende pres-

taties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, 
een buitenlandse wetgeving of  het  gemeen recht  verschuldigd zijn  en die  de 
schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionerende stoornissen of overlijden 
geheel of gedeeltelijk vergoeden.

3. Uit die bepalingen volgt dat de verzekeringsinstelling die aan het slachtoffer 
van schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, 
de bij de verplichte verzekering bepaalde prestaties heeft verleend, in de rechten 
van het slachtoffer treedt voor het geheel van de door haar verleende prestaties, 
tot beloop van het totaalbedrag van de geldsommen die de aansprakelijke derde 
of zijn verzekeraar, rekening houdend met de mogelijke verdeling van de aan-
sprakelijkheid, in gemeen recht verschuldigd zijn ter vergoeding van die schade. 

Die subrogatie is niet beperkt tot een breukdeel van de verleende prestaties dat 
evenredig is aan het aandeel van de derde in de aansprakelijkheid voor de ver-
oorzaakte schade.

4. Het arrest oordeelt dat de vordering van de eiser tegen de verweerster, ver-
zekeraar van de aansprakelijke derde, slechts gegrond is ten belope van twee der-
den van de uit hoofde van de verleende prestaties gevorderde vergoeding. Het 
kent de door de eiser gevorderde provisionele vergoeding van 1 euro slechts toe 
ten belope van twee derden, dit is in verhouding tot de aansprakelijkheid van 
verweersters verzekerde. 

Het arrest schendt aldus artikel 136, §2, vierde lid, van de ZIV-wet 1994.
Het middel is gegrond. 
Omvang van cassatie
5. De cassatie op het tweede middel dient te worden uitgebreid tot de beslis-

sing van het arrest waarbij de verweerster wordt veroordeeld tot het betalen van 
twee derden van het door de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij gevorderd bedrag van 1564,11 euro, dit wegens de nauwe band die er be-
staat tussen de beide beslissingen.
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Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verweerster veroordeelt tot het 

betalen aan de eiser van twee derden van het provisioneel bedrag van 1 euro, aan 
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij van twee derden van 
het gevorderd provisioneel bedrag van 1564,11 euro en uitspraak doet over de 
kosten.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de tot bindendverklaring van het 

arrest opgeroepen partij.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

16 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Maes en Nelissen Grade.

Nr. 668

3° KAMER - 16 november 2009

ARBEIDSVOORZIENING — SLUITING VAN ONDERNEMINGEN - OPDRACHT VAN 
HET FONDS - BETALEN VAN LOON - DRAAGWIJDTE

Betalingen waartoe de werkgever zich verbonden heeft als tegenprestatie van de in het  
kader van de arbeidsovereenkomst uitgevoerde arbeid zijn loon in de zin van artikel 2,  
§1, 1° van de Sluitingswet 1967. (Art. 2, §1, 1°, Sluitingsfondswet 1967)

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN 
WERKNEMERS T. V.)

ARREST

(AR S.09.0044.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 6 maart 2008 en 19 februari 

2009 gewezen door het arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
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Geschonden bepalingen
- de artikelen 1 en 2, §1, van de Wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht 

van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen 
werknemers (artikel 2, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 1971 en later vervangen bij wet 
van 30 maart 1976, voor hun opheffing bij artikel 88 van de wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de ondernemingen, met uitwerking vanaf 1 april 2007).

Bestreden beslissingen
Na in het tussenarrest van 6 maart 2008 het hoger beroep ontvankelijk te hebben ver-

klaard en principieel gegrond, veroordeelt het arbeidshof te Brussel in het arrest van 19 
februari 2009, zijn tussenarrest van 6 maart 2008 verder uitwerkend, de eiser "tot betaling 
voor (de verweerder) van de werkgevers- en werknemerspremies, verschuldigd binnen het 
kader van de groepsverzekering, aan de groepsverzekeringsmaatschappij Royal(e) Belge, 
thans de nv AXA, met zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, beperkt tot een maximumbe-
drag van 22.310,42 euro" (arrest van 19 februari 2009, p. 5, dispositief).

Deze beslissing is onder meer op volgende motieven gestoeld:
- tussenarrest van 6 maart 2008 vanaf p. 5:
"Artikel 2 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds 

tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers be-
paalt:

'Artikel 2, §1, Wanneer bij sluiting van een onderneming in de zin van de artikelen 2 en 
2bis van voornoemde wet van 28 juni 1966, de werkgever zijn geldelijke verplichtingen 
tegenover zijn werknemers niet nakomt, dient het Fonds hun te betalen:

1. de lonen verschuldigd krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkom-
sten;

2. de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeids-
overeenkomsten.'

In het formulier BC901 van 13 maart 1992, vraagt (de verweerder) de betaling van de 
premies groepsverzekering ingevolge de CAO van 27 april 1988 (...)

Verder stelt (de verweerder) dat de premies groepsverzekeringen door zijn werkgever 
niet meer werden betaald sedert 1 november 1989 en dat hij zelf met ingang van 1 novem-
ber 1989 de groepsverzekering heeft verder gezet en de premies heeft betaald.

Derhalve werd de CAO van 27 april 1988 door de werkgever ten uitvoer gelegd sedert 
de datum van afsluiting ervan tot 1 november 1989.

III.1 IN HOEVERRE GELDT EEN NIET NEERGELEGDE CAO?
(Een) niet neergelegde CAO (kan) toegepast worden, wanneer de al dan niet georgani-

seerde werknemers deze stilzwijgend hebben aanvaard.
Dit laatste is hier het geval, omdat precies door de uitbetaling van de patronale premies 

door de werkgever en het beroep op deze betaling door (verweerder) (...) er geen twijfel 
kan over bestaan dat alleszins de CAO door beide partijen aanvaard is.

Met het cassatiearrest van 30 mei 1988 moet worden aanvaard dat er dan een binding 
ontstaat van deze niet neergelegde CAO, weliswaar niet op basis van de CAO wet, wel op 
basis van de algemene bepalingen van het verbintenissenrecht.

III.2 MOET HET FONDS TUSSENKOMEN?
In artikel 2, §1, van de wet van 30 juni 1967 wordt in verband met de betaalplicht van 

het Fonds een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds, de lonen verschuldigd krachtens de 
individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten en, anderzijds, vergoedingen en voorde-
len verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten.
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Waar we uit het cassatiearrest van 30 mei 1988 onthouden dat de binding van een niet 
neergelegde CAO niet volgt uit de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten, moeten 
we verder na(..)gaan of de premies groepsverzekering lonen zijn verschuldigd krachtens 
de individuele arbeidsovereenkomst.

Het arrest van het Hof van Cassatie van 6 december 2004 (...), toont het belang aan van 
het onderscheid tussen loon krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst 
en vergoedingen en voordelen krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Vergoedingen, die volgen uit een individuele arbeidsovereenkomst, kan men niet als 
loon beschouwen in de zin van artikel 2 van de wet van 30 juni 1967, enkel de vergoedin-
gen en voordelen die krachtens de wet of een CAO verschuldigd zijn worden in aanmer-
king genomen voor artikel 2, §1, 2de, van de sluitingswet van 30 juni 1967.

Maar tevens heeft het Hof van Cassatie in het arrest van 4 februari 2002 (...) aange-
toond dat geldsommen die aan derden worden uitbetaald door de werkgever als premies 
voor een groepsverzekering deel uitmaken zowel van het loon in de zin van de loonbe-
schermingswet als van het enge loonbegrip krachtens de arbeidsovereenkomstenwet in de 
zin van tegenprestatie voor verrichte arbeid.

Omdat deze lonen als tegenprestatie van arbeid verschuldigd zijn krachtens de indivi-
duele arbeidsovereenkomst, zijn deze premies ook loon in de zin van artikel 2, §1, 1e, van 
de wet van 30 juni 1967;

De betaling van de premies groepsverzekering werd omschreven in de niet neergelegde 
CAO van 27 april 1988 en zoals hierboven besproken, hebben de partijen bij de arbeids-
overeenkomst deze regeling aanvaard."

- eindarrest van 19 februari 2009 (p. 2)
In het tussenarrest werd reeds vastgesteld dat de premies groepsverzekering loon zijn in 

de zin van artikel 2, §1, 1e, van de wet van 30 juni 1967.
Grieven
De wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ont-

slagen worden bij sluiting van ondernemingen, zoals van kracht vóór ze werd opgeheven 
vanaf 1 april 2007 bij artikel 88 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van 
de ondernemingen, voorzag onder bepaalde voorwaarden het recht op een vergoeding we-
gens ontslag bij sluiting van ondernemingen.

Door artikel 1 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het 
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne-
mers, zoals van kracht vóór dat deze wet werd opgeheven vanaf 1 april 2007, bij artikel 
88 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, werd de 
opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen 
ontslagen werknemers, opgericht bij artikel 9 van de wet van 28 juni 1966, verruimd over-
eenkomstig de bepalingen van deze wet.

Zo bepaalde artikel 2, §1, van deze wet dat wanneer bij sluiting van een onderneming 
in de zin van de artikelen 2 en 2bis van de genoemde wet van 28 juni 1966, de werkgever 
zijn geldelijke verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakwam, eiser hun, binnen 
de krachtens artikel 6 van deze wet bepaalde grenzen, diende te betalen:

1) de lonen verschuldigd krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkom-
sten,

2) de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeids-
overeenkomsten.

Uit deze bepaling, die een onderscheid maakt tussen eensdeels lonen en anderdeels ver-
goedingen en voordelen, volgt dat vergoedingen en voordelen niet begrepen zijn in de lo-
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nen, zoals in deze wetsbepaling bedoeld.
Aldus wordt een onderscheid gemaakt tussen de lonen, die verschuldigd moeten zijn 

krachtens  een  individuele  of  collectieve  arbeidsovereenkomst,  en  de  vergoedingen  en 
voordelen die verschuldigd moeten zijn krachtens de wet of een collectieve arbeidsover-
eenkomst.

De eiser zal bijgevolg slechts vergoedingen en voordelen moeten betalen in zoverre die 
verschuldigd zijn krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Het arbeidshof stelde vast dat de verweerder betaling vorderde lastens de eiser van de 
premies (werkgevers- en werknemersaandeel) in de groepsverzekering voor de periode 
vanaf 1 november 1989 totdat de verweerder de leeftijd van 60 jaar zou bereiken.

Het arbeidshof oordeelt dat deze premies in een groepsverzekering "als tegenprestatie 
van arbeid verschuldigd zijn krachtens de individuele arbeidsovereenkomst" en dus "loon 
(zijn) in de zin van artikel 2, §1, 1e, van de wet van 30 juni 1967" (arrest van 6 maart 
2008, p. 9, tweede alinea; arrest van 19 februari 2009, p. 2, voorlaatste alinea).

Premies in een groepsverzekering vormen evenwel geen loon in de zin van artikel 2, 
§1, 1, van de genoemde wet van 30 juni 1967, doch een voordeel of vergoeding.

De eiser kon slechts gehouden zijn tussen te komen voor vergoedingen of voordelen die 
verschuldigd zijn krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Het arbeidshof kon bijgevolg niet wettig eiser veroordelen "tot betaling voor (de ver-
weerder) van de werkgevers- en werknemerspremies, verschuldigd binnen het kader van 
de groepsverzekering, aan de groepsverzekeringsmaatschappij Royal(e) Belge, thans de 
nv AXA, met zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, beperkt tot een maximumbedrag van 
22.310,42 euro" (arrest van 19 februari 2009, p. 5, dispositief).

Het arbeidshof schendt aldus de in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 2, §1, van de Sluitingswet 1967 zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 

1971 en later vervangen bij wet van 30 maart 1976, voor de opheffing ervan bij 
artikel 88 van de wet van 26 juni 2002, bepaalt dat, wanneer bij sluiting van een 
onderneming in de zin van de artikelen 2 en 2bis van de wet van 28 juni 1966 de 
werkgever zijn geldelijke verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt, 
het Fonds hen dient te betalen:

- de lonen verschuldigd krachtens de individuële of collectieve arbeidsover-
eenkomsten;

- de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of collectieve 
arbeidsovereenkomsten.

2. Het arrest van 6 maart 2008 stelt vast dat de verweerder en diens werkgever 
een buiten het paritair comité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst van 27 
april 1988, die niet werd neergelegd bij het Ministerie van Tewerkstelling en Ar-
beid,  hebben  uitgevoerd  in  die  zin  dat  de  erin  bedongen  premies  voor  een 
groepsverzekering door de werkgever werd uitbetaald tot 1 november 1989 en 
dat de verweerder zelf de verdere premies betaald heeft bij het in gebreke blijven 
hiervan door de werkgever.

Het oordeelt op niet aangevochten wijze dat deze collectieve arbeidsovereen-
komst bindend is voor de werkgever en de verweerder ingevolge de aanvaarding 
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ervan, niet op basis van de CAO-wet, maar wel op basis van de algemene bepa-
lingen van het verbintenissenrecht en besluit dat de premies voor groepsverzeke-
ring te dezen verschuldigd waren ingevolge een individueel aangegane overeen-
komst.

3. Betalingen waartoe de werkgever zich verbonden heeft als tegenprestatie 
van de in het kader van de arbeidsovereenkomst uitgevoerde arbeid zijn loon in 
de zin van artikel 2, §1, 1°, van de Sluitingswet 1967.

4. De arresten oordelen op niet aangevochten wijze dat de betaling door de 
werkgever van de bedoelde premies voor een groepsverzekering een tegenpresta-
tie van de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid betreft en 
oordelen op grond hiervan dat het loon betreft in de zin van voormeld artikel 2, 
§1, 1°.

5. De bestreden arresten beslissen dienvolgens wettig dat de door de werkge-
ver verschuldigde betaling van de premies voor de groepsverzekering ten laste 
van het Fonds kan worden gelegd binnen de wettelijk bepaalde begrenzing.

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

16 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Geinger.

Nr. 669

2° KAMER - 17 november 2009

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSELIJK OPMAKEN VAN 
OVEREENKOMSTEN, BESCHIKKINGEN, VERBINTENISSEN OF SCHULDBEVRIJDINGEN - BEGRIP

2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALS GETUIGENIS IN 
BURGERLIJKE ZAKEN - VALSHEID IN EEN AUTHENTIEK GESCHRIFT - VOORWAARDE

3º VALS GETUIGENIS - VALS GETUIGENIS IN BURGERLIJKE ZAKEN - VALSHEID IN EEN 
AUTHENTIEK GESCHRIFT - VOORWAARDE

1º  Het  valselijk  opmaken  van  overeenkomsten,  beschikkingen,  verbintenissen  of  
schuldbevrijdingen,  als  bedoeld  in  artikel  196  Strafwetboek,  viseert  niet  alleen  het  
onwaarachtig noteren maar ook het noteren van een onwaarheid. (Art. 196, Sw.)

2º  en 3°  De valse  verklaring,  afgelegd door  een particulier,  op  schrift  gesteld  door de  
rechter en zijn griffier en vervolgens door de particulier ondertekend, kan een valsheid in  
een authentiek geschrift opleveren in de zin van artikel 196 Strafwetboek; het feit dat het  
genoteerde overeenstemt met het verklaarde, doet hieraan geen afbreuk, net zo min als  
het feit dat het loutere afleggen van een valse verklaring strafbaar wordt gesteld door een 
specifiek wetsartikel. (Artt. 915, 934, 935, 939, 948, 949 en 950, Ger.W.; Artt. 196 en 220, 
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Sw.)

(S. e.a. T. S.)

ARREST

(AR P.09.0663.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 18 maart 2009.
De eiseres J. S. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan.
De eiser P. M. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie midde-

len aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...) 
Eerste middel, tweede onderdeel, van de eiseres en derde middel, tweede on-

derdeel, van de eiser
4. De onderdelen voeren schending aan van de artikelen 196, 197, 213, 214, 

220 en 222 Strafwetboek, de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, de artikelen 915, 934, 935, 939, 948, 949, enig lid, 4°, en 950 
Gerechtelijk Wetboek en artikel 1382 Burgerlijk Wetboek: een valse verklaring 
ter gelegenheid van een onder eed afgelegde getuigenis in burgerlijke zaken valt 
onder een specifieke strafbaarstelling die ten aanzien van de getuige, te dezen de 
eiser,  de gelijktijdige toepassing van de gemeenrechterlijke bepalingen inzake 
valsheid in geschrifte uitsluit; de omstandigheid dat zulke getuigenverklaring op 
schrift wordt gesteld en ondertekend wordt door de getuige, heeft niet tot gevolg 
dat deze schriftelijke samenvatting zelf als een akte of stuk kan worden opgevat 
waarin de getuige zich schuldig maakt aan valsheid in geschrifte in de zin van ar-
tikel 196 Strafwetboek, ook al zou zijn verklaring onjuistheden inhouden; de ei-
seres kon bijgevolg evenmin veroordeeld worden wegens gebruik van valse stuk-
ken.

5. Artikel 220 Strafwetboek stelt strafbaar de valse getuigenis in burgerlijke 
zaken.

Artikel 196 Strafwetboek stelt strafbaar de andere personen dan deze bedoeld 
in artikel 195 Strafwetboek, die in authentieke en openbare geschriften valsheid 
plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschrif-
ten valsheid plegen,

- hetzij door valse handtekeningen,
- hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen,
- hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrij-
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dingen valselijk op te maken of achteraf in de akten in te voegen, 
- hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die 

deze akten ten doel hadden op te nemen of vast te stellen.
6. Het valselijk opmaken, zoals bedoeld in artikel 196, derde streepje, Straf-

wetboek, viseert niet alleen het onwaarachtig noteren maar ook het noteren van 
een onwaarheid. De valse verklaring, afgelegd door een particulier, op schrift ge-
steld door de rechter en zijn griffier en vervolgens door de particulier onderte-
kend, kan een valsheid in een authentiek geschrift opleveren in de zin van artikel 
196 Strafwetboek. Het feit dat het genoteerde overeenstemt met het verklaarde, 
doet hieraan geen afbreuk, net zo min als het feit dat het loutere afleggen van een 
valse verklaring strafbaar wordt gesteld door een specifiek wetsartikel.

7. De onderdelen die ervan uitgaan dat de loutere omstandigheid dat een getui-
genverklaring op schrift wordt gesteld overeenkomstig de toepasselijke bepalin-
gen van het Gerechtelijk Wetboek, niet tot gevolg kan hebben dat de schriftelijke 
samenvatting van de mondelinge verklaringen van de getuige die door hem on-
dertekend wordt, kan worden opgevat als een akte of een stuk dat in aanmerking 
komt voor een valsheid in geschrifte in de zin van artikel 196 Strafwetboek, fa-
len naar recht.

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

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

17 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman , ad-
vocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en K. Masson, Antwerpen.

Nr. 670

2° KAMER - 17 november 2009

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - 
VERSTEKVONNIS - BETEKENING - SCHORSING VAN DE VERJARING - BEGRIP

Wanneer een verstekvonnis niet is betekend aan de persoon wordt bij het verstrijken van  
de  gewone  verzettermijn  de  verjaringstermijn  van  de  strafvordering  geschorst  en 
vervangen  door  de  verjaringstermijn  van  de  straf;  die  geschorste  termijn  begint  pas  
opnieuw te lopen vanaf de dag waarop tegen het verstekvonnis een later ontvankelijk  
verklaard verzet is gedaan1. (Art. 24, V.T.Sv.; Artt. 151 en 187, Sv.)

1 Cass., 24 mei 1995, AR P.94.0080.N, AC, 1995, nr. 254.
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(B.)

ARREST

(AR P.09.0915.N)

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

onele rechtbank te Antwerpen van 30 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 21, 22, 23 en 24 Vooraf-

gaande Titel Wetboek van Strafvordering: de appelrechters beslissen onterecht 
dat de strafvordering niet is verjaard.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de inbreuk is begaan op 22 maart 2007;
- de laatste regelmatige stuiting het bevel tot dagvaarding voor de politierecht-

bank is van 4 maart 2008;
- het verstekvonnis van de politierechtbank is betekend aan de politie op 22 

juli 2008;
- de gewone termijn van verzet verstreek op 6 augustus 2008;
- de eiser verzet aantekende op 8 oktober 2008, dit is 63 dagen na het verstrij-

ken van de gewone termijn van verzet.
3. Wanneer een verstekvonnis niet is betekend aan de persoon wordt bij het 

verstrijken van de gewone verzettermijn de verjaringstermijn van de strafvorde-
ring  geschorst  en  vervangen  door  de  verjaringstermijn  van  de  straf.  Die  ge-
schorste termijn begint pas opnieuw te lopen vanaf de dag waarop tegen het ver-
stekvonnis een later ontvankelijk verklaard verzet is gedaan.

Hieruit volgt dat de strafvordering pas is verjaard 1 jaar en 63 dagen na de 
laatste stuitingsdaad, dus op 6 mei 2009.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
8. 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.

17 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. P. Vercraeye, Antwerpen.

Nr. 671

2° KAMER - 17 november 2009

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ONDERZOEK GEVOERD DOOR DE AMBTENAREN VAN DOUANE EN 
ACCIJNZEN - TOEPASSING VAN BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - VOORWAARDEN - GEVOLG

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ONDERZOEK GEVOERD DOOR 
DE AMBTENAREN VAN DOUANE EN ACCIJNZEN - TOEPASSING VAN BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN - VOORWAARDEN - GEVOLG

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - ONDERZOEK GEVOERD DOOR DE AMBTENAREN VAN DOUANE EN 
ACCIJNZEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ONDERZOEK GEVOERD DOOR 
DE AMBTENAREN VAN DOUANE EN ACCIJNZEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE 
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - DOUANE EN 
ACCIJNZEN - ONDERZOEK GEVOERD DOOR DE AMBTENAREN VAN DOUANE EN ACCIJNZEN - 
CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE

6º DOUANE EN ACCIJNZEN - ONDERZOEK GEVOERD DOOR DE AMBTENAREN VAN DOUANE EN 
ACCIJNZEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - PROCEDURE - PARTIJEN - DOUANE - HOEDANIGHEID

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ONDERZOEK GEVOERD DOOR 
DE AMBTENAREN VAN DOUANE EN ACCIJNZEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE 
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - PROCEDURE - PARTIJEN - 
DOUANE - HOEDANIGHEID

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - DOUANE EN 
ACCIJNZEN - ONDERZOEK GEVOERD DOOR DE AMBTENAREN VAN DOUANE EN ACCIJNZEN - 
CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - PROCEDURE - 
PARTIJEN - DOUANE - HOEDANIGHEID

1º en 2° Voor de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden door ambtenaren van 
de douane en accijnzen gelden dezelfde voorwaarden en moet dezelfde rechtspleging  
worden gevolgd als deze voor de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden door  
elke daartoe bevoegde officier van gerechtelijke politie, zodat de procureur des Konings  
machtiging  moet  verlenen  aan  de  douaneambtenaren  tot  het  toepassen  van  de 
bijzondere  opsporingsmethode  van  observatie.  (Artt.  47,  §1,  eerste  en  tweede  lid, 
47sexies, §1, 235ter, Sv.; Art. 4, §1, Wet 22 april 2003)

3º, 4° en 5°  De toepassing van de bijzondere opsporingsmethode van observatie door de  
douaneambtenaren  moet  worden  gecontroleerd  door  de  kamer  van  



2712 HOF VAN CASSATIE 17.11.09 - Nr. 671 

inbeschuldigingstelling1. (Artt. 47, §1, eerste en tweede lid, 47sexies, §1, 235ter, Sv.; Art. 
4, §1, Wet 22 april 2003)

6º, 7° en 8°  In de procedure van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is de douane 
niet gelijkgesteld met het openbaar ministerie, en moet ze worden beschouwd als een 
burgerlijke partij. (Art. 235ter, Sv.)

(J. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

ARREST

(AR P.09.1258.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Voorafgaande prejudiciële vragen
1. Voorafgaandelijk werpt de eiser vijf aan het Grondwettelijk Hof te stellen 

prejudiciële vragen op betreffende de door ambtenaren van douane en accijnzen 
toegepaste  bijzondere  opsporingsmethoden.  De  eiser  stelt  daarbij  dat  de  wet 
daarvoor niet voorziet in een controle door de kamer van inbeschuldigingstelling 
(eerste en tweede vraag), ze de ambtenaren wel de bevoegdheid verleent om bij-
zondere opsporingsmethoden toe te passen, maar niet voorziet in een machtiging 
daartoe (derde vraag), ze niet voorziet in een uitnodiging om gehoord te worden 
in het kader van de controle daarvan door de kamer van inbeschuldigingstelling 
(vierde vraag) en ze ten slotte niet voorziet in het gelijktijdig horen van de raads-
man van de verdachte en de raadsman van de vervolgende partij, dit is de douane 
(vijfde vraag).

2. Artikel 4.1 van de wet van 22 april 2003 houdende toekenning van de hoe-
danigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de 
administratie der douane en accijnzen, bepaalt:

"Onverminderd het bepaalde in de artikelen 47ter en 40bis van het Wetboek 
van Strafvordering mogen de ambtenaren bedoeld in vorenstaand artikel 3, be-
kleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van 
de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur, onder dezelfde voorwaar-
den als die vermeld in het Wetboek van Strafvordering, bijzondere opsporings-
methoden toepassen  die  bestaan uit  de  observatie  en de  informantenwerking, 
evenals de uitgestelde tussenkomst behorende tot de andere onderzoeksmetho-
den."

Uit deze bepaling volgt dat voor de toepassing van bepaalde bijzondere opspo-
ringsmethoden door ambtenaren van de douane en accijnzen dezelfde voorwaar-

1 Cass., 28 april 2009, AR P.08.1738.N, AC, 2009, nr..283. 
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den gelden en dezelfde rechtspleging wordt gevolgd als deze voor de toepassing 
van bijzondere opsporingsmethoden door elke daartoe bevoegde officier van ge-
rechtelijke politie.

3. De vijfde voorgestelde prejudiciële vraag luidt:
"Schendt artikel 235ter, §2, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet,  in  samenhang gelezen met artikel  6.1  EVRM doordat  niet 
wordt voorzien dat de raadsman van de [inverdenkinggestelde] wordt gehoord, 
samen met de raadsman van douane en accijnzen wanneer de strafvordering uit-
sluitend door de douane wordt uitgeoefend in het kader van een autonoom doua-
nerechtelijk strafonderzoek?"

De eiser voert in dit verband aan: de wet bepaalt duidelijk dat uitsluitend het 
openbaar ministerie, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde worden uit-
genodigd en gehoord door de kamer van inbeschuldigingstelling in het kader van 
een controle ingevolge artikel 235ter Wetboek van Strafvordering; in een auto-
noom douanerechtelijk strafonderzoek is de douane echter vervolgende partij; zij 
bezit aldus geen van de drie voormelde hoedanigheden om te worden gehoord 
door de kamer van inbeschuldigingstelling in het kader van een bom-controle; 
gelet op het verbod van analogische interpretatie kan de douane niet worden ge-
lijkgesteld met het openbaar ministerie. 

4. Het legaliteitbeginsel opgenomen in artikel 14 Grondwet en artikel 2, eerste 
lid, Strafwetboek betreft de omschrijving van de strafbare gedragingen en de be-
paling van de straffen; het verbiedt een uitbreidende interpretatie, tenzij ze in het 
voordeel  is  van de  betrokkene.  Daarentegen beperkt  de  regel  van artikel  12, 
tweede lid, Grondwet dat niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die 
de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft, het recht van de rechter niet 
deze wet te interpreteren.

5. Artikel 235ter, §§1 en 2, Wetboek van Strafvordering geeft uitsluitend het 
openbaar ministerie de opdracht en de bevoegdheid de volledige rechtszitting 
van de controle van de bijzondere opsporingsmethoden door de kamer van inbe-
schuldigingstelling bij te wonen. 

Anderzijds is overeenkomstig artikel 281 AWDA de douane in de in die wets-
bepaling vermelde zaken enkel  de vervolgende partij  en volgt  uit  artikel  283 
AWDA dat zij  in deze zaken ook desgevallend de burgerlijke rechtsvordering 
uitoefent. 

Deze bepalingen houden in dat de douane, wat de rechtspleging van artikel 
235ter Wetboek van Strafvordering betreft, moet worden beschouwd als een bur-
gerlijke partij. 

Het Hof stelt geen prejudiciële vragen die uitgaan van verkeerde rechtsopvat-
tingen. 

Eerste middel
6. Het middel voert schending aan van het algemeen rechtsbeginsel "lex speci-

alis derogat legi generali" (de bijzondere wet vormt een uitzondering op de alge-
mene wet): het middel betwist op die grond dat douaneambtenaren voor een bij-
zondere opsporingsmethode een machtiging zouden kunnen krijgen en besluit 
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dat de gevoerde observaties daarom onwettig zijn.
7. Artikel 4.1 van de voornoemde wet van 22 april 2003 en de artikelen 47ter 

en 40bis Wetboek van Strafvordering houden in dat de procureur des Konings 
machtiging aan de douaneambtenaren verleent voor de door deze laatste wetsbe-
palingen bedoelde bijzondere opsporingsmethoden. 

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
8. Het middel voert schending aan van de artikelen 279 en 281 AWDA: het 

middel betwist op die grond dat de douaneambtenaren voor een bijzondere op-
sporingsmethode een machtiging zouden kunnen krijgen en besluit dat de ge-
voerde observaties daarom onwettig zijn.

9. De artikelen 279 en 281 AWDA staan niet eraan in de weg dat de procureur 
des Konings aan de douaneambtenaren een machtiging verleent tot het toepassen 
van bijzondere opsporingsmethoden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de voor-
noemde wet van 22 april 2003.

Het middel faalt naar recht.
Derde middel
10. Het middel voert schending aan van artikel 235ter, §1, Wetboek van Straf-

vordering: deze wetbepaling voorziet niet in een controle door de kamer van in-
beschuldigingstelling in  geval  van  een  autonoom douanerechtelijk  strafonder-
zoek; aldus werd onrechtmatig een controle uitgevoerd.

11. Artikel 235ter, §1, Wetboek van Strafvordering en artikel 4.1 van de voor-
noemde wet van 22 april 2003 houden in dat de toepassing van bijzondere op-
sporingsmethoden door douaneambtenaren moet worden gecontroleerd door de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

Het middel faalt naar recht
Vierde middel
12. Het middel voert schending aan van artikel 235ter, §2, Wetboek van Straf-

vordering: deze wetsbepaling voorziet niet in de mogelijkheid om het douane-
bestuur te horen; aldus werd onrechtmatig een controle uitgevoerd.

13. Artikel 235ter, §2, Wetboek van Strafvordering, artikel 283 AWDA en ar-
tikel 4.1 van de voornoemde wet van 22 april 2003 houden in dat bij de controle 
over de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden de douane als partij kan 
worden gehoord door de kamer van inbeschuldigingstelling. 

Het middel faalt naar recht. 
Vijfde middel
14. Het middel voert schending aan van artikel 235ter, §2, Wetboek van Straf-

vordering en artikel 6 EVRM: indien zou worden aangenomen dat de verweerder 
als vervolgende partij  moet worden gelijkgesteld met het openbaar ministerie, 
dan had de raadsman van de eiser moeten worden gehoord in aanwezigheid van 
de raadsman van de verweerder; bijgevolg is het bestreden arrest onwettig en 
werd het recht van de verdediging manifest geschonden. 
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15. In de procedure van artikel 235ter, §2, Wetboek van Strafvordering is de 
douane niet gelijkgesteld met het openbaar ministerie.

Het middel dat uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt naar recht. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h.  Huybrechts,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. 
Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. E. Pringuet, Gent en De Bruyn.

Nr. 672

2° KAMER - 17 november 2009

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - 
BEHOUD VAN BEVOEGDHEID TOT BIJ DE DEFINITIEVE INVRIJHEIDSTELLING - VOORWAARDE - GEVOLG

Behoudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen is de strafuitvoeringsrechtbank 
bevoegd  voor  de  veroordeelden  die  gedetineerd  zijn  in  de  strafinrichtingen  in  het  
rechtsgebied van het hof van beroep waarin hij gevestigd is, en blijft hij bevoegd voor  
elke beslissing tot op het ogenblik van de definitieve invrijheidstelling, wat inhoudt dat om 
bevoegd te blijven, de strafuitvoeringsrechtbank, overeenkomstig zijn op het ogenblik van  
de eerste adiëring geldende territoriale bevoegdheid, reeds uitspraak heeft gedaan over 
een  strafuitvoeringsmodaliteit;  indien  dit  niet  het  geval  is,  zal  enkel  die  
strafuitvoeringsrechtbank  bevoegd zijn  die  op  het  ogenblik  van het  indienen van het  
verzoek van de veroordeelde of van het advies van de gevangenisdirecteur, territoriaal  
bevoegd is. (Art. 635, eerste lid, Ger.W.)

(Z.)

ARREST

(AR P.09.1539.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Gent van 19 oktober 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
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Beoordeling
Middel
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: de eiser is aangehouden in de gevangenis te Hasselt zodanig dat de strafuit-
voeringsrechtbank te Antwerpen bevoegd is.

2. Artikel 635, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de strafuitvoerings-
rechtbanken bevoegd zijn voor de veroordeelden die gedetineerd zijn in de straf-
inrichtingen in het rechtsgebied van het hof van beroep waarin zij gevestigd zijn, 
behoudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen.

Hetzelfde artikel, eerste lid, bepaalt in fine dat die strafuitvoeringsrechtbank 
bevoegd blijft voor elke beslissing tot op het ogenblik van de definitieve invrij-
heidstelling.

Die laatste bepaling houdt in dat om bevoegd te blijven, de strafuitvoerings-
rechtbank overeenkomstig haar op het ogenblik van de eerste adiëring geldende 
territoriale bevoegdheid reeds uitspraak heeft gedaan over een strafuitvoerings-
modaliteit. Indien dit niet het geval is, zal enkel die strafuitvoeringsrechtbank be-
voegd zijn die op het ogenblik van het indienen van het verzoek van de veroor-
deelde of van het advies van de gevangenisdirecteur, territoriaal bevoegd is.

3. Artikel 1 van het voormelde koninlijk besluit van 29 januari 2007, in de hier 
toepasbare versie in werking getreden op 1 februari 2009, bepaalt dat de strafuit-
voeringsrechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen be-
voegd is voor de veroordeelden die gedetineerd zijn in de strafinrichtingen te 
Antwerpen, Hoogstraten, Merksplas, Turnhout, Wortel, Hasselt en Mechelen.

4. Zowel op het ogenblik dat de zaak aanhangig gemaakt is als op het ogenblik 
dat het bestreden vonnis is gewezen, was de eiser gedetineerd in de strafinrich-
ting te Hasselt en was het voormelde koninklijk besluit in werking.

De strafinrichting te Antwerpen is bijgevolg bevoegd.
5. Het bestreden vonnis is gewezen door de strafuitvoeringsrechtbank te Gent 

en oordeelt dat die rechtbank bevoegd is. Aldus is de beslissing niet naar recht 
verantwoord.

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

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen.

17 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
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raal – Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren.

Nr. 673

2° KAMER - 17 november 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - 
CASSATIEBEROEP TEGEN BESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - 
CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING VAN VRIJSPRAAK - ONTVANKELIJKHEID

3º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - VRIJSPRAAK - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

4º HOF VAN ASSISEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING DIE 
GEEN UITSPRAAK DOET OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - VERPLICHTING VOOR 
HET HOF VAN ASSISEN OM DE UITSPRAAK OVER SCHULD OF ONSCHULD TE MOTIVEREN

6º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE 
MENS - VEROORDELING VAN BELGIË - GEVOLG - BUITEN TOEPASSING LATEN VAN DE REGEL DIE 
DOOR HET EUROPEES HOF WERD VEROORDEELD

7º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - RECHT OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GEVOLG - MOTIVERINGSPLICHT

1º, 2°, 3° en 4° Krachtens de artikelen 373 en 412 Wetboek van Strafvordering kan de  
burgerlijke  partij  slechts  cassatieberoep  instellen  ten  opzichte  van  de  beschikkingen 
betreffende haar burgerlijke belangen en kan zij in geen geval de vernietiging vorderen  
van een beschikking van vrijspraak1.

5º, 6° en 7° Naar luid van het arrest van 13 januari 2009 van het Europees Hof voor de  
Rechten van de Mens in zake Richard Taxquet tegen het Koninkrijk België houdt het  
recht op een eerlijke behandeling van de zaak, dat bij artikel 6.1 EVRM is gewaarborgd,  
voor het hof van assisen de verplichting in om in zijn uitspraak over de beschuldiging  
melding te maken van de overwegingen die de jury overtuigd hebben van de schuld of de 
onschuld van de beschuldigde alsook de concrete redenen te vermelden waarom op alle  
vragen ja of neen werd geantwoord; wegens het gezag van dat interpreterend arrest en 
de voorrang op het interne recht van de internationale rechtsregel die vervat is in een  
door België geratificeerd verdrag is het Hof verplicht de artikelen 342 en 348 Wetboek  
van Strafvordering buiten toepassing te laten in zoverre deze de regel vastleggen die het  
Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens dewelke de verklaring van de jury niet  

1 Cass., 15 feb. 1978, AC 1978, 714 
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met redenen moet worden omkleed2.

(V. e.a. T. B.)

ARREST

(AR P.09.0903.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest (nummer 12) van het hof van 

assisen van de provincie Antwerpen van 4 mei 2009, dat uitspraak doet over de 
tegen de verweerder ingestelde strafvordering.

De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eisers II voeren geen middelen aan.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser IV vordert ter rechtszitting van het Hof van 6 oktober 2009 de cassa-

tie in het belang van de wet van het arrest nummer 12, op 4 mei 2009 door het 
hof van assisen van de provincie Antwerpen gewezen, in zoverre uitspraak ge-
daan wordt over de tegen de verweerder ingestelde strafvordering voor het feit II.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldiging-

stelling, van 6 januari 2009 werd de verweerder R. B. verwezen naar het hof van 
assisen van de provincie Antwerpen uit hoofde van moordpoging op N. C. (feit I) 
en L. V. d. P. (feit II).

Op verzoek van de beschuldigde werden aan de jury twee bijkomende vragen 
voorgelegd, namelijk of enerzijds het feit I ten nadele van N. C. en anderzijds het 
feit II ten nadele van L. V. d. P. onmiddellijk werden uitgelokt door zware ge-
welddaden tegen personen.

Op 30 april 2009 heeft de jury geoordeeld dat de verweerder R. B. schuldig 
was aan een uitgelokte poging tot doodslag op N. C. (feit I) en niet schuldig was 
aan het feit van poging tot doodslag op L. V. d. P. (feit II).

Het bestreden arrest (nummer 12) van 4 mei 2009 veroordeelt de verweerder 
uit hoofde van feit I ten nadele van N. C., zoals bewezen verklaard door de jury, 
tot een hoofdgevangenisstraf van twee jaar en tot een geldboete van 200 euro.

Uit het proces-verbaal van de rechtszitting (p. 37) blijkt dat de behandeling 
van de burgerlijke belangen werd uitgesteld naar de rechtszitting van 22 juni 
2009.

Tegen het arrest van 4 mei 2009 werd door alle burgerlijke partijen en het 
openbaar ministerie cassatieberoep ingesteld. 

De procureur-generaal bij het Hof vordert ter rechtszitting van het Hof van 6 
oktober 2009 de cassatie in het belang van de wet van het arrest in zoverre uit-

2 EHRM, 13 jan. 2009, Taxquet t./ België, www.echr.coe.int; Cass., 10 juni 2009, AR P.09.0547.F, 
AC, 2009, nr.392 met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH 
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spraak gedaan wordt over de tegen de verweerder ingestelde strafvordering voor 
het feit II.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser I
1. Uit de verklaring van de jury van 30 april 2009 volgt dat de verweerder niet 

schuldig is aan het feit II, namelijk poging tot doodslag ten nadele van L. V. d. 
P..

Het bestreden arrest doet geen verdere uitspraak over de strafvordering over 
het feit II ten nadele van L. V. d. P.. Het doet evenmin uitspraak over de burger-
lijke rechtsvorderingen van de eiser I.

2. Tegen de verklaring van de jury kan krachtens artikel 350 Wetboek van 
Strafvordering in geen geval enig rechtsmiddel worden ingesteld.

Krachtens de artikelen 373 en 412 Wetboek van Strafvordering kan de burger-
lijke partij slechts cassatieberoep instellen ten opzichte van de beschikkingen be-
treffende haar burgerlijke belangen en kan zij in geen geval de vernietiging vor-
deren van een beschikking van vrijspraak.

3. Een burgerlijke partij kan geen cassatieberoep instellen tegen de beslissing 
op strafgebied tenzij in zoverre zij tot de kosten van de strafvordering veroor-
deeld is, wat te dezen niet het geval is.

In zoverre het cassatieberoep van de eiser I L. V. d. P. gericht is tegen de vrij-
spraak van de verweerder, is het niet ontvankelijk. 

4. Het bestreden arrest doet geen uitspraak over burgerlijke rechtsvorderingen. 
In zoverre is het cassatieberoep van de eiser I evenmin ontvankelijk. 
(...)
Middel van de eiser III
12. Het middel  voert  schending aan van artikel  149 Grondwet en artikel  6 

EVRM en meer bepaald miskenning van de motiveringsplicht over de schuld-
vraag: het is niet alleen voor de beschuldigde maar ook voor de samenleving en 
de burgerlijke partijen van belang te weten waarom een beschuldigde geheel of 
gedeeltelijk schuldig of onschuldig wordt verklaard; door te stellen dat een debat 
over de motieven die een samenvatting zouden opleveren van de voornaamste 
concrete redenen die in aanmerking werden genomen, een onoverkomelijk be-
zwaar vormt waardoor het hof van assisen geen motivering over de schuld of on-
schuld van de verweerder opneemt, voldoet het arrest niet aan zijn motiverings-
plicht over de schuldvraag.

13. Naar luid van een arrest van 13 januari 2009 van het EHRM in zake Ri-
chard Taxquet tegen het Koninkrijk België, houdt het recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak dat bij artikel 6.1 EVRM is gewaarborgd, voor het hof 
van assisen de verplichting in om in zijn uitspraak over de beschuldiging mel-
ding te maken van de overwegingen die de jury overtuigd hebben van de schuld 
of onschuld van de beschuldigde alsook de concrete redenen te vermelden waar-
om op alle vragen ja of neen werd geantwoord.
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Wegens het gezag van dat interpreterend arrest en de voorrang op het interne 
recht van de internationale rechtsregel die vervat is in een door België geratifi-
ceerd verdrag, is het Hof verplicht de artikelen 342 en 348 Wetboek van Straf-
vordering buiten toepassing te laten in zoverre deze de regel vastleggen die het 
EHRM thans heeft veroordeeld en volgens dewelke de verklaring van de jury 
niet met redenen moet worden omkleed. 

14. Het bestreden arrest oordeelt dat de jury opmerkt "dat een eventuele ver-
plichting  tot  motivering  van  de  schuld  bijna  automatisch  zou  leiden  tot  een 
schending van het geheim van de individuele stemming. Voor wat betreft de be-
raadslaging van de rechtsprekende jury is door de wet geen debat voorzien over 
een mogelijke motivering van de schuld. Een debat op dit ogenblik over de mo-
tieven die een samenvatting zou opleveren van de voornaamste concrete redenen 
die in aanmerking werden genomen, zou de individuele juryleden verplichten 
hun beslissing die zij zoals de eed voorschrijft  in gemoede genomen hebben, 
kenbaar te maken, toe te lichten en te motiveren. De juryleden vinden dit een on-
overkomelijk bezwaar. Gelet op wat voorafgaat wordt geen motivering opgeno-
men".

Aldus  motiveert  het  bestreden  arrest  niet  waarom  de  verweerder  schuldig 
wordt verklaard aan een als uitgelokte poging tot doodslag geherkwalificeerd feit 
I ten nadele van N. C.. Met voormelde redenen beantwoordt het arrest niet aan de 
vereisten van artikel 6.1 EVRM.

Het middel is gegrond in zoverre het gericht is tegen de beslissing over de 
schuldigverklaring van de verweerder aan het feit I.

Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
15. Het cassatieberoep dat de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft 

ingesteld in het belang van de wet en overeenkomstig artikel 442 Wetboek van 
Strafvordering, is uitsluitend gericht tegen het bestreden arrest in zoverre het uit-
spraak doet over de tegen de verweerder ingestelde strafvordering voor het feit 
II. 

Het is gesteund op dezelfde redenen als vermeld in het middel van de eiser III.
16. Met de redenen, vermeld in het antwoord op het middel van de eiser III, 

motiveert het bestreden arrest niet waarom de verweerder onschuldig wordt ver-
klaard aan een poging tot doodslag op L. V. d. P. (feit II). Het arrest beantwoordt 
ter zake niet aan de vereisten van artikel 6.1 EVRM.

Omvang van de cassatie 
17. Het cassatieberoep van de eiser IV is in de mate het gericht is tegen de vrij-

spraak van de verweerder voor het feit II ten nadele van L. V. d. P., slechts ge-
grond in het belang van de wet.

Het kan de vrijgesproken beschuldigde niet benadelen. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over feit I.
Vernietigt het bestreden arrest, maar alleen in het belang van de wet, in zover-
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re het uitspraak doet over feit II. 
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 I en II in de kosten van hun cassatieberoep. 
Veroordeelt de verweerder in de helft van de kosten van het cassatieberoep 

van de eiser III. 
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak voor feit I naar het hof van assisen van de provincie Limburg.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing van de zaak voor feit II. 

17 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger , ad-
vocaat-generaal – Advocaten: mrs. K. Beirnaert, Brussel en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 674

2° KAMER - 18 november 2009

1º WRAKING - ONDERZOEKSRECHTER - RECHTSPLEGING - VERVANGING - TOEPASSELIJKE 
BEPALING

2º ONDERZOEKSRECHTER - WRAKING - RECHTSPLEGING - VERVANGING - TOEPASSELIJKE 
BEPALING

1º en 2° De bij artikel 837, tweede lid, Ger.W., voorgeschreven vormvereisten zijn niet van 
toepassing  op  de wraking  van de onderzoeksrechter,  die door  het  derde lid  van het 
voormelde artikel wordt geregeld; laatstgenoemde bepaling preciseert dat wanneer een 
onderzoeksrechter wordt gewraakt, diens vervanging wordt bevolen op vordering van het  
openbaar ministerie. 

(F.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0917.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 20 mei 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
De eiser heeft op de rechtszitting een nota neergelegd in antwoord op de con-

clusie van het openbaar ministerie.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de staat van 

het onderzoek waarvan de eiser, met toepassing van artikel 136, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek aan de kamer van inbeschuldi-
gingstelling heeft opgedragen

Het arrest beslist dat het onderzoek normaal is verlopen en geen vertraging 
heeft opgelopen die aan de onderzoeksmagistraat te wijten is.

Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de gevallen 
die in het tweede lid van dat artikel zijn bedoeld.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de vorde-

ring tot nietigverklaring van de akten van de rechtspleging en van het onderzoek 
die gevolgd zijn op de vervanging van de onderzoeksrechter wiens wraking was 
gevorderd

Middel
Artikel 837, derde lid, Wetboek van Strafvordering preciseert dat, wanneer een 

onderzoeksrechter wordt gewraakt, diens vervanging wordt bevolen op vordering 
van het openbaar ministerie.

De eiser voert aan dat de onderzoeksrechter wiens wraking wordt gevorderd, 
alleen kan worden vervangen op verzoek van een partij die aanspraak maakt op 
een spoedeisende behandeling en dat vertraging gevaar oplevert. Het tussenge-
schil wordt na oproeping bij gerechtsbrief op de rechtszitting gebracht.

In strijd met wat de eiser aanvoert zijn deze, bij artikel 837, tweede lid, Ge-
rechtelijk  Wetboek  voorgeschreven  vormvereisten,  niet  van  toepassing  op  de 
wraking van de onderzoeksrechter. Die wordt immers door het voormelde derde 
lid geregeld.

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

18 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 675

2° KAMER - 18 november 2009

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
BESTANDDELEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TOEZICHT DOOR HET HOF
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2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - TOEZICHT 
DOOR HET HOF

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
BESTANDDELEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - ONTDEKKING VAN DE FRAUDE - INVLOED

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - DICTUM - 
BESLISSING OVER EEN BETWISTING - PLAATS EN VORM

1º en 2° Aangezien de wet het gebruik van een vals stuk niet omschrijft, moet de rechter in  
feite beoordelen wat een dergelijk gebruik uitmaakt en moet hij met name onderzoeken  
of  dit  een ander blijft  misleiden of schaden en aldus de door de vervalser  gewenste  
uitwerking blijft  hebben;  het Hof  gaat  evenwel  na of  de rechter  uit  zijn  vaststellingen 
wettig heeft kunnen afleiden of het vals stuk de gewenste uitwerking al dan niet blijft  
hebben1.

3º Uit de overweging volgens welke, na de ontdekking van de fraude, het fictieve dossier  
van  offerteaanvraag  alsook  de  overige,  ter  verhulling  van  de  abnormale  prijs,  
opgemaakte stukken, niet meer de uitwerking konden hebben die door de aannemers die 
aan de oorsprong van de valsheid liggen, werd gewenst, hebben de appelrechters naar 
recht kunnen afleiden dat de laatste factuur van de leverancier, die dagtekent van nà  
deze ontdekking, geen gebruik van een vals stuk was2. 

4º Geen enkele wettelijke bepaling regelt de plaats die het gedeelte van het vonnis, dat de 
uitspraak van de rechter over het geschil bevat, moet innemen; een dictum kan zich dus 
tussen de redenen van het vonnis bevinden3. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. L. e.a;)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0958.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest in hoger beroep van het hof van 

beroep te Bergen, correctionele kamer, van 6 mei 2009, op verwijzing gewezen 
ingevolge het arrest van het Hof van 23 april 2008.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 14 oktober 2009 een con-

clusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 18 november 2009 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric 

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

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Aangezien de wet het gebruik van een vals stuk niet bepaalt, moet de rechter in 

feite oordelen wat een dergelijk gebruik uitmaakt en moet hij met name onder-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.675.
2 Ibid. 
3 Cass., 5 okt. 2005, AR P.05.1265.F, AC, 2005, nr. 484, Rev.dr.pén.crim., 2006, p. 308. 
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zoeken of dit een ander blijft misleiden of schaden en aldus de door de vervalser 
gewenste uitwerking blijft hebben.

Het Hof gaat evenwel na of de rechter uit die vaststellingen wettig heeft kun-
nen afleiden dat die valsheid al dan niet heeft opgehouden de gewenste uitwer-
king te hebben.

Het bestreden arrest beslist dat de factuur van 18 februari 1997 geen gebruik 
uitmaakt van het valse dossier van offerteaanvraag, dat is opgemaakt om de keu-
ze te verantwoorden van de leverancier die de gefactureerde materialen heeft ge-
leverd.

Volgens de appelrechters hadden de huiszoekingen van 4 december 1996 im-
mers tot gevolg dat met name de opdrachtgever weet kreeg van de te zijnen na-
dele gepleegde fraude inzake de prijs van de materialen. Het arrest leidt daaruit 
af dat vanaf die dag, het fictieve dossier van offerteaanvraag alsook de overige, 
valselijk, ter verhulling van de abnormale prijs, opgemaakte stukken, niet meer 
de uitwerking konden hebben die door de aannemers die aan de bron ervan lig-
gen, werd gewenst.

Uit de overweging volgens welke de als vals beschouwde stukken, na de ont-
dekking van de fraude, een ander niet meer konden misleiden of schaden, kun-
nen de appelrechters naar recht afleiden dat de laatste factuur van de leverancier, 
die dagtekent van nà deze ontdekking, geen gebruik was van de voormelde valse 
stukken. Zij stellen dus naar recht het verval van de strafvordering vast, waarbij 
zij het aanvangstijdstip van de verjaring vaststellen op 31 juli 1996, dag van de 
laatste betaling die aan de begunstigde van de opdracht werd verricht vóór de 
voormelde huiszoekingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser verwijt het arrest dat het zich in het dictum niet uitspreekt over de 

vraag of de factuur van 18 februari 1997 en de betaling ervan, gebruik uitmaken 
van de fictieve offerteaanvraag, waarmee de keuze voor een bepaalde leverancier 
wordt gerechtvaardigd.

Zoals uit het antwoord op het eerste middel blijkt, vermeldt het arrest in zijn 
motivering de beslissing die volgens de eiser niet werd genomen.

Geen enkele wettelijke bepaling regelt de plaats die het gedeelte van het von-
nis, dat de uitspraak van de rechter over het geschil bevat, moet innemen. Een 
dictum kan dus tussen de redenen van het vonnis worden aangetroffen.

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

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

18 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vander-
meersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Mahieu. 

Nr. 676

2° KAMER - 18 november 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING - 
RAADKAMER - BEVOEGDHEDEN - BEGINSEL VAN DE RECHTSPRAAK OP TEGENSPRAAK - 
BEPERKENDE WERKING VAN DE AANHANGIGMAKING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING - 
RAADKAMER - BEVOEGDHEDEN - BEGINSEL VAN DE RECHTSPRAAK OP TEGENSPRAAK - 
BEPERKENDE WERKING VAN DE AANHANGIGMAKING

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL DAT DE ONREGELMATIGHEID VAN DE 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER AANVOERT

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL DAT DE ONREGELMATIGHEID VAN DE 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER AANVOERT - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING 
TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL DAT DE ONREGELMATIGHEID VAN DE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
AANVOERT

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
RECHTSPLEGING - SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER - DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE TER 
INFORMATIE GEVOEGD STUK - IN AANMERKING GENOMEN DOOR DE RAADKAMER

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
RECHTSPLEGING - SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER - DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE TER 
INFORMATIE GEVOEGD STUK - IN AANMERKING GENOMEN DOOR DE RAADKAMER

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
RECHTSPLEGING - SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER - DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE TER 
INFORMATIE GEVOEGD STUK - REGELMATIGHEID - VOORWAARDE

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
RECHTSPLEGING - SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER - DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE TER 
INFORMATIE GEVOEGD STUK - REGELMATIGHEID - VOORWAARDE

1º  en  2°  De  raadkamer  kan  niet,  op  straffe  van  nietigheid  van  de  beschikking,  een  
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijzen op grond van gegevens die niet  
aan tegenspraak werden onderworpen of voor misdrijven, bestaande uit  feiten die bij  
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haar niet aanhangig zijn gemaakt1.

3º,  4°  en  5°  Het  hoger  beroep  van de inverdenkinggestelde  tegen  de  beschikking  tot  
verwijzing  is  ontvankelijk  wanneer  het  tot  staving  van  het  voormelde  hoger  beroep 
aangevoerde middel,  terecht  aanvoert  dat  de voormelde beschikking onregelmatig is,  
vermits  zij  steunt  op  gegevens die  niet  aan tegenspraak  werden onderworpen of  de  
inverdenkinggestelde  verwijst  wegens  misdrijven,  bestaande uit  feiten  die  niet  bij  de  
raadkamer aanhangig zijn gemaakt2. 

6º en 7° Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de raadkamer om, voor de beoordeling  
van de telastleggingen betreffende de in de vordering bedoelde feiten, acht te slaan op 
een  stuk  dat  het  openbaar  ministerie  daartoe,  ter  informatie,  heeft  gevoegd  bij  een  
gerechtelijk  onderzoek  dat  reeds  ter  regeling  van  de  rechtspleging  was  vastgesteld;  
aangezien een dergelijk stuk bedoeld is om het onderzoeksgerecht in te lichten over de  
feiten  waarover  het  uitspraak  moet  doen,  maakt  het  deel  uit  van  het 
rechtsplegingsdossier, ook als de daarin vervatte inlichtingen niet werden vergaard door  
de onderzoeksmagistraat of  door een officier  van politie  die hij  daartoe opdracht zou 
hebben gegeven3. 

8º  en  9°  Of  de  raadkamer  rekening  houdt  met  een  stuk  dat  het  openbaar  ministerie  
daartoe, ter informatie, heeft gevoegd, hangt niet af van bijkomende vorderingen van het  
parket, wanneer de voeging van dat stuk niet tot doel heeft om andere strafbare feiten  
dan die welke het voorwerp van het  debat  uitmaken, bij  de raadkamer aanhangig te 
maken4.

(V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0984.F)

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

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 mei 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd die 

op de griffie is ingekomen op 15 oktober 2009.
Op de rechtszitting van 18 november 2009 heeft afdelingsvoorzitter Jean de 

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

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De raadkamer kan, op straffe van nietigheid van de beschikking, een inverden-

kinggestelde niet naar het vonnisgerecht verwijzen op grond van gegevens die 
niet aan tegenspraak werden onderworpen of voor misdrijven, bestaande in feiten 
die daar niet aanhangig zijn gemaakt. Daaruit volgt dat het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwijzing ontvankelijk is, wan-
neer het, tot staving van het voormelde hoger beroep aangevoerde middel, op 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.676.
2 Ibid. 
3 Ibid.
4 Ibid. 
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goede gronden dergelijke onregelmatigheden aanvoert.
Het hoger beroep van de inverdenkinggestelde is daarentegen niet ontvanke-

lijk, wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, niettegenstaande haar bewe-
ring van het tegendeel, vaststelt dat de grief die tegen de beroepen beschikking is 
aangevoerd, niet de in de wet bedoelde onregelmatigheid uitmaakt.

Zoals het bestreden arrest vermeldt, hebben de eisers voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling aangevoerd dat de beschikking tot verwijzing onregelmatig 
was omdat zij de tegen hen in aanmerking genomen telastleggingen heeft ont-
leend aan een aangifte door de belastingadministratie die geen deel uitmaakt van 
de door het gerechtelijk onderzoek vergaarde inlichtingen en waaromtrent  het 
parket niet heeft gevorderd.

Uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat de aangifte inzake successierech-
ten waarnaar de raadkamer heeft verwezen, met een kantschrift van de procureur 
des Konings van 4 juli 2008 aan het rechtsplegingsdossier was toegevoegd, dat 
de burgerlijke partij daarop om een heropening van het debat heeft verzocht, dat 
de raadkamer dit verzoek heeft ingewilligd en het debat heeft vastgesteld op de 
rechtszitting van 7 oktober 2008, waarop de partijen, voordat de zaak opnieuw in 
beraad werd genomen, zijn gehoord.

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de raadkamer om voor de beoorde-
ling van de telastleggingen betreffende de in de vordering bedoelde feiten, acht 
te slaan op een stuk dat het openbaar ministerie daartoe, ter informatie, heeft ge-
voegd bij een gerechtelijk onderzoek dat reeds ter regeling van de rechtspleging 
was vastgesteld.

Aangezien een dergelijk stuk bedoeld is om het onderzoeksgerecht in te lichten 
over de feiten waarover  het  uitspraak moet doen, maakt  het  deel  uit  van het 
rechtsplegingsdossier, ook als de daarin vervatte inlichtingen niet werden ver-
gaard door de onderzoeksmagistraat of door een officier van politie die hij daar-
toe opdracht zou hebben gegeven. Of met het  stuk rekening wordt gehouden 
hangt niet af van bijkomende vorderingen van het parket, wanneer de voeging 
van dat stuk niet tot doel heeft om andere strafbare feiten dan die welke het voor-
werp van het debat uitmaken, bij de raadkamer aanhangig te maken.

De eisers hebben voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet aangevoerd, 
en uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet, dat de telastleggingen valsheid 
en gebruik van valse stukken waarvoor de verwijzing is uitgesproken, op andere 
feiten betrekking hadden dan die welke bij de raadkamer aanhangig waren ge-
maakt.

Het arrest verklaart de hogere beroepen van de eisers bijgevolg naar recht niet 
ontvankelijk, door te oordelen dat de door hen aangevoerde grieven geen onre-
gelmatigheid, verzuim of grond tot nietigheid van de verwijzingsbeschikking uit-
maken, in de zin van artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk, vermits het voorwerp van de hoge-
re beroepen niet tot de gevallen behoort waarin de wet dit rechtsmiddel tegen de 
beschikking tot verwijzing verleent aan de inverdenkinggestelden.

Er is bijgevolg geen grond om acht te slaan op de memorie van de eisers, in 
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zoverre die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van de cassatieberoe-
pen.

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

18 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. De Baets.

Nr. 677

2° KAMER - 18 november 2009

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - 
TOEPASSELIJKE BEPALINGEN - OVERTREDINGEN VAN DE BIJZONDERE WETTEN - BEPALINGEN VAN DE 
V.T.SV. - TOEPASSING

2º STRAFVORDERING - VERJARING - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN - OVERTREDINGEN VAN DE 
BIJZONDERE WETTEN - BEPALINGEN VAN DE V.T.SV. - TOEPASSING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - 
STRAFVERLICHTING - MATE EN VOORWAARDEN

4º STRAF — ALLERLEI - OVERSCHRIJDEN VAN DE REDELIJKE TERMIJN - SANCTIE - 
STRAFVERLICHTING - MATE EN VOORWAARDEN

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - NIEUWE WET MET DEZELFDE STRAFBAARSTELLING EN 
DEZELFDE STRAF - TOEPASSING OP FEITEN ONDER VROEGERE WET GEPLEEGD

1º en 2° Naar luid van artikel 25, eerste lid, V.T.Sv., zijn de bepalingen die aan dit artikel  
voorafgaan toepasselijk op de verjaring van de strafvordering betreffende de misdrijven  
door bijzondere wetten omschreven, voor zover die wetten niet anders bepalen. 

3º  en  4°  De  strafvermindering  wegens  de  door  de  appelrechters  vastgestelde 
overschrijding van de redelijke termijn, wordt beoordeeld ten opzichte van de straf die de 
rechter  zonder  overschrijding  van  de  termijn  zou  hebben  uitgesproken  en  niet  ten 
opzichte  van  de  veroordeling  die  de  eerste  rechter  hem  had  opgelegd1.  (Art.  21ter, 
V.T.Sv.)

5º Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als de wet die zij opheft,  
het feit  onder dezelfde voorwaarden als die van de opgeheven wet strafbaar stelt  en  
daarop dezelfde straffen stelt, pas de strafrechter naar recht de nieuwe wet toe op feiten  
die onder vigeur van de oude wet zijn gepleegd2. (Art. 2, Sw.)

1 Cass., 4 feb. 2004, AR P.03.1370.F, AC, 2004, nr. 57; Cass., 25 april 2007, AR P.06.1608.F, AC, 
2007, nr. 208.
2 Cass., 21 nov. 1989, AR 1368, AC, 1990, nr. 179.
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(C.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1023.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de correctionele rechtbank 

te Namen van 21 april 2009, in hoger beroep en op verwijzing gewezen ingevol-
ge het arrest van het Hof van 8 oktober 2009.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het vonnis beslist dat de verjaringstermijn voor de feiten die op 25 januari 

2000 zijn gepleegd, vijf jaar bedraagt en met name werd gestuit op 17 mei 2004.
In strijd met wat de eiser aanvoert, antwoorden de appelrechters aldus op zijn 

conclusie waarin hij de verjaring van de strafvordering aanvoert.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat de verjaring is ingetreden.
Naar luid van artikel 25, eerste lid, Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

Strafvordering, zijn de bepalingen die aan dit artikel voorafgaan, toepasselijk op 
de  verjaring  van de  strafvordering betreffende  de  misdrijven  door  bijzondere 
wetten omschreven, voor zover die wetten niet anders bepalen.

Wat de telastleggingen A, B en C betreft, volgt uit artikel 2 van het koninklijk 
besluit  van  9  april  2007  houdende  uitvoering  van  de  verordening  (EG)  nr. 
561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmo-
nisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wij-
ziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad 
en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad, dat de inbreu-
ken op de voormelde verordening (EG) nr. 561/2006 en op het voormelde ko-
ninklijk besluit worden bestraft overeenkomstig artikel 2 van de wet van 18 fe-
bruari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale ver-
dragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de water-
weg. Welnu, noch deze bepaling, die in correctionele straffen voorziet, noch eni-
ge andere wettelijke bepaling wijken op dat punt af van de verjaringstermijn van 
vijf jaar, die overeenkomstig artikel 21 van de voormelde Voorafgaande Titel 
toepasselijk is op de wanbedrijven die na 30 december 1993 zijn gepleegd.

De telastleggingen D en E daarentegen, hebben respectievelijk betrekking op 
de overtredingen van de voorschriften inzake technische controle en overvracht. 
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Deze worden bestraft door artikel 4, §1, van de wet van 21 juni 1985 betreffende 
de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen er-
van, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Artikel 5 van deze wet 
stelt de verjaringstermijn eveneens op vijf jaar vast.

Aangezien de feiten op 25 januari 2000 werden gepleegd, werd de verjaring 
van de strafvordering gestuit door het proces-verbaal van de rechtszitting van 17 
mei 2004 waarop het openbaar ministerie heeft gevorderd.

Zoals het vonnis opmerkt kon de verjaring dus onmogelijk verkregen zijn vóór 
de uitspraak van de rechtbank, onverminderd een latere vervaldatum wegens de 
gronden tot schorsing van de eerste verjaringstermijn, die verband houden met 
de opeenvolgende vaststellingen van het dossier voor de vonnisgerechten.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel verwijt het vonnis dat het de straf van de eiser niet heeft vermin-

derd niettegenstaande de miskenning van de redelijke termijn van artikel 6 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden.

Deze vermindering wordt beoordeeld ten opzichte van de straf die de rechter 
zonder overschrijding van de termijn zou hebben uitgesproken en niet, in strijd 
met wat de eiser aanvoert, ten opzichte van de veroordeling die de eerste rechter 
alsook de correctionele rechtbanken die achtereenvolgens uitspraak deden in ho-
ger beroep, hem eerder hadden opgelegd.

Zoals het vonnis vermeldt is de rechter die de straf vermindert wegens de door 
hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn, niet ertoe verplicht de 
straf te bepalen die hij zonder die overschrijding zou hebben opgelegd. Het vol-
staat dat die vermindering reëel en meetbaar is. 

Het bestreden vonnis stelt de overschrijding van die termijn vast en verzwaart 
de straffen na erop te hebben gewezen dat de strafmaat zou worden gehalveerd. 
Daaruit volgt dat de strafverzwaring, voor de appelrechters, dubbel zo zwaar had 
moeten zijn indien de eiser binnen een redelijke termijn was berecht. Het vonnis 
bestraft aldus de schending van het voormelde, door de rechtbank in aanmerking 
genomen artikel 6.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Derde middel
Het middel oordeelt dat de eiser gestraft werd op grond van bepalingen die op 

het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten niet bestonden of op grond van 
bepalingen die op de dag van het vonnis niet meer toepasselijk waren.

Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als de wet die zij 
opheft, het feit onder dezelfde voorwaarden als die van de opgeheven wet straf-
baar stelt en daarop dezelfde straffen stelt, past de strafrechter naar recht de nieu-
we wet toe op feiten die onder vigeur van de oude wet zijn gepleegd.

Aangezien de correctionele rechtbank de eiser heeft verzocht zich te verweren 
tegen een herkwalificatie die voortvloeit uit de inwerkingtreding van nieuwe be-



Nr. 677 - 18.11.09 HOF VAN CASSATIE 2731 

palingen, stelt deze rechtbank vast dat de feiten die op de dag waarop zij werden 
gepleegd strafbaar waren, strafbaar bleven op het ogenblik van het vonnis en dat 
de op dat ogenblik gestelde straffen niet verschilden van die welke ten tijde van 
de misdrijven waren gesteld.

Aangezien de appelrechters de voormelde regel van overgangsrecht toepassen, 
verantwoorden zij de veroordeling van de eiser naar recht.

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

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

18 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vander-
meersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. E. Materne, Dinant. 

Nr. 678

1° KAMER - 19 november 2009

1º OVEREENKOMST — EINDE - GERECHTELIJKE ONTBINDING - WEDERKERIGE 
OVEREENKOMST MET OPEENVOLGENDE OF DOORLOPENDE PRESTATIES - GEVOLG

2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - GERECHTELIJKE ONTBINDING - GEVOLG

1º en 2° De gerechtelijke ontbinding op grond artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek van 
een wederkerige overeenkomst met opeenvolgende of doorlopende prestaties, zoals een  
huurcontract,  werkt  alleen  voor  de  toekomst  wanneer  de  ter  uitvoering  van  de 
overeenkomst volbrachte prestaties niet meer teruggegeven kunnen worden1. (Art. 1184, 
B.W.)

(IMMODOS nv T. D. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0459.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 juni 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 

1 Zie Cass., 25 feb. 1991, AR 8971, AC, 1990-91, nr. 345 
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De gerechtelijke ontbinding op grond artikel 1184 van het Burgerlijk Wet-

boek  van  een  wederkerige  overeenkomst  met  opeenvolgende  of  doorlopende 
prestaties, zoals een huurcontract, werkt alleen voor de toekomst wanneer de ter 
uitvoering van de overeenkomst  volbrachte prestaties  niet  meer  teruggegeven 
kunnen worden. 

2. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat:
- de verweerders de ontbinding vorderden van de huurovereenkomst ten nadele 

van de eiseres;
- de verweerders vorderden dat voor recht zou worden gezegd dat er een ver-

minderd huurgenot was ingevolge de menige vochtproblemen en dat hierdoor de 
maandelijkse huurprijs met 300,00 euro wordt verminderd vanaf 1 juni 2004 tot 
31 juli 2007; 

- de verweerders het gehuurde goed hebben bezet tot juli 2007.
3. De appelrechters hebben de handelshuurovereenkomst wegens de contractu-

ele wanprestatie van de eiseres met terugwerkende kracht ontbonden tot 22 de-
cember 2006, dit is de datum waarop de verweerders voor het eerst de vordering 
tot ontbinding hebben ingesteld.

Zij beslissen dat de door de verweerders verrichte betalingen als onverschul-
digd moeten worden aangemerkt en door de eiseres dienen te worden terugbe-
taald krachtens artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek.

4. De appelrechters die vaststellen dat de verweerders het verhuurde goed zijn 
blijven bezetten na 22 december 2006 vermochten niet zonder schending van ar-
tikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek de gerechtelijke ontbinding uit te spreken 
tot 22 december 2006 en de eiseres te veroordelen tot integrale terugbetaling van 
de huurgelden verricht na 22 december 2006.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven

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

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep toe-
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laatbaar 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.

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

19 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 679

1° KAMER - 19 november 2009

1º RECHTERLIJKE TUCHT - VERVOLGING - SCHORSING - VOORLOPIGE ORDEMAATREGEL - 
BEKRACHTIGING - SCHORSING - DUUR

2º RECHTERLIJKE TUCHT - VERVOLGING - SCHORSING - VOORLOPIGE ORDEMAATREGEL - 
BEKRACHTIGING - ANDERE MAATREGEL - GEOORLOOFDHEID

3º RECHTERLIJKE TUCHT - VERVOLGING - SCHORSING - VOORLOPIGE ORDEMAATREGEL - 
BEKRACHTIGING - OPROEPING - ANDERE FEITEN - GEOORLOOFDHEID

4º RECHTERLIJKE TUCHT - VERVOLGING - VOORLOPIGE ORDEMAATREGEL - BEKRACHTIGING 
- VERZWARING - INHOUDING VAN WEDDE - REDENEN - AFWEZIGHEID - GEVOLG

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
TUCHTZAKEN - VERVOLGING - VOORLOPIGE ORDEMAATREGEL - BEKRACHTIGING - 
VERZWARING - INHOUDING VAN WEDDE - REDENEN - AFWEZIGHEID - GEVOLG

6º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN - RECHTERLIJKE TUCHT - VERVOLGING - 
ORDEMAATREGEL - BESCHIKKING - DEVOLUTIEVE WERKING - HOF VAN CASSATIE - BEOORDELING

7º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN - RECHTERLIJKE TUCHT - VERVOLGING - 
ORDEMAATREGEL - BESCHIKKING - DEVOLUTIEVE WERKING - HOF VAN CASSATIE - BEOORDELING 
- AFWEZIGHEID VAN GEGEVENS - GEVOLG

1º Naar aanleiding van de bekrachtiging van een, ten aanzien van een wegens misdaad of  
wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter, bij uiterst dringende omstandigheden of bij  
betrapping  op  heterdaad  genomen  voorlopige  ordemaatregel,  gaat  de  duur  van  de 
schorsing,  die,  afgezien  van  de  mogelijkheid  van  verlenging  van  maand  tot  maand,  
maximaal  een  maand  kan  bedragen,  in  vanaf  de  uitspraak  van  de  bekrachtigde  
beschikking. (Art. 406, §1, Ger.W.)

2º Naar aanleiding van de bekrachtiging van een, ten aanzien van een wegens misdaad of  
wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter, bij uiterst dringende omstandigheden of bij  
betrapping  op  heterdaad  genomen  voorlopige  ordemaatregel,  kan  geen  andere  
maatregel worden opgelegd dan deze van de bekrachtigde beschikking.  (Art. 406, §1, 
Ger.W.)
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3º De beschikking tot  bekrachtiging van een,  ten aanzien van een wegens misdaad of  
wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter, bij uiterst dringende omstandigheden of bij  
betrapping  op  heterdaad  genomen  voorlopige  ordemaatregel,  die  werd  genomen  op 
grond van feiten, die niet werden vermeld in de oproeping om na het toepassen van deze  
ordemaatregel onverwijld gehoord te worden, waaromtrent niet blijkt dat de rechter werd  
gehoord, zodat zijn recht van verdediging werd miskend, is onregelmatig en dus nietig.  
(Artt. 406, §1 en 423, tweede lid, Ger.W.)

4º en 5°  De beschikking tot bekrachtiging van een, ten aanzien van een wegens misdaad  
of wanbedrijf of tuchtrechtelijk vervolgde rechter, bij uiterst dringende omstandigheden of 
bij  betrapping  op  heterdaad  genomen  voorlopige  ordemaatregel,  die  bovendien  een 
inhouding van de wedde oplegt, zonder dat deze facultatieve maatregel op enigerlei wijze  
werd gemotiveerd, zodat het recht van verdediging van de betrokkene werd miskend, is  
onregelmatig en dus nietig1.(Artt. 406, §1 en 423, tweede lid, Ger.W.)

6º 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 wegens een andere  
onregelmatigheid dan het niet voorafgaand horen van de betrokkene, hetgeen het nemen 
van een ordemaatregel in de weg staat, zelf te oordelen over de grond van de zaak2.  
(Artt. 406, §1 en 415, §3 en §13, Ger.W.)

7º  Wanneer  het  Hof,  dat,  ingevolge  de devolutieve  werking  van het  hoger  beroep ten  
aanzien  van  een  wegens  misdaad  of  wanbedrijf  of  tuchtrechtelijk  vervolgde  rechter  
genomen ordemaatregel, zelf dient te oordelen over de grond van de zaak, doch in het 
ongewisse blijft met betrekking tot de strafvervolging en/of het tuchtonderzoek, kan het 
geen nieuwe ordemaatregel in het belang van de dienst nemen. (Artt. 406, §1 en 415, §3 
en §13, Ger.W.)

(D.)

ARREST

(AR D.09.0019.N – D.09.0020.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het hoger beroep in de zaak D.09.0019.N. is gericht tegen de op 23 oktober 

2009 door de dienstdoende eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel 
genomen beschikking.

Het hoger beroep in de zaak D.09.0020.N. is gericht tegen de op 2 november 
2009 door de dienstdoende eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel 
genomen beschikking.

Op verzoek van de eiseres vindt de behandeling achter gesloten deuren plaats.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle wordt gehoord.
De eiseres en haar raadsman worden gehoord.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Voeging
1. De zaken D.09.0019.N en D.09.0020.N dienen met het oog op een goede 

1 Zie  Cass.,  15  okt.  2009,  AR  D.09.0017.N,  supra,  niet  gepubliceerd  (naar  aanleiding  van  de 
verlenging van de schorsing)
2 Zie Cass., 17 sept. 2009, AR D.09.0016.N, supra, nr.509. 
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rechtsbedeling te worden gevoegd. 
Zaak D.09.0019.N
2. 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, op grond van een ordemaatregel  uit  zijn ambt 
worden geschorst voor de duur van de vervolging en tot de eindbeslissing is ge-
nomen.

Krachtens artikel 406, §1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, spreekt 
de tuchtoverheid bevoegd om een lichte straf op te leggen de ordemaatregel uit 
voor de duur van een maand, kan de maatregel vervolgens van maand tot maand 
worden verlengd tot de eindbeslissing en kan de maatregel een inhouding van 20 
pct. van de brutowedde inhouden.

Krachtens artikel 406, §1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan geen 
ordemaatregel  worden genomen zonder dat  de betrokkene voorafgaandelijk is 
gehoord overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 423.

Krachtens artikel 406, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid of bij betrapping op heterdaad een voorlopige maat-
regel worden genomen zonder voorafgaand verhoor van de betrokkene, wordt de 
betrokkene na  het  toepassen van de voorlopige  ordemaatregel  onverwijld  ge-
hoord en vervalt de maatregel na tien dagen, tenzij de overheid die de maatregel 
genomen heeft, hem binnen deze termijn heeft bekrachtigd.

3. Wanneer bij uiterst dringende omstandigheden of bij betrapping op heter-
daad een voorlopige ordemaatregel, zonder voorafgaandelijk verhoor van de be-
trokkene, wordt genomen, vervalt die maatregel indien deze, binnen de tien da-
gen en na het onverwijld verhoor van de betrokkene, niet wordt bekrachtigd.

Naar aanleiding van dergelijke bekrachtiging van een voorlopige maatregel, 
gaat de duur van de schorsing, die, afgezien van de mogelijkheid van verlenging 
van maand tot maand, maximaal een maand kan bedragen, in vanaf de uitspraak 
van de bekrachtigde beschikking.

Naar aanleiding van dergelijke bekrachtiging kan ook geen andere maatregel 
worden opgelegd dan deze van de bekrachtigde beschikking.

4. Uit de stukken blijkt dat:
- de eiseres bij beschikking van de dienstdoende eerste voorzitter van het hof 

van beroep te Brussel van 23 oktober 2009 bij dringende noodzakelijkheid voor-
lopig uit haar ambt werd geschorst, zonder dat alsdan werd voorzien in een in-
houding van wedde;

- de eiseres bij beschikking van de dienstdoende eerste voorzitter van het hof 
van beroep te Brussel van 2 november 2009 uit haar ambt werd geschorst van 3 
november 2009 tot en met 2 december 2009;

- alsdan tevens werd beslist tot een inhouding van 20 pct. van haar brutowed-
de;

- waar de beschikking van 23 oktober 2009 werd genomen op grond van de 
feiten voorwerp van het tegen de eiseres gevoerd strafrechtelijk onderzoek, de 
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beschikking van 2 november 2009 werd genomen op grond van zowel de tucht-
rechtelijke als de strafrechtelijke feiten die de eiseres ten laste worden gelegd.

5. Hieruit volgt dat, ondanks de termen van het dictum van de beschikking van 
2 november 2009, in werkelijkheid geen bekrachtiging, maar een nieuwe maatre-
gel van schorsing werd genomen.

Bij gebrek aan bekrachtiging binnen tien dagen, dient de beschikking van 23 
oktober 2009 als vervallen te worden aangezien. 

Zaak D.09.0020.N
6. Krachtens artikel 406, §1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan geen 

ordemaatregel worden genomen zonder dat  de betrokkene voorafgaandelijk is 
gehoord overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 423.

Krachtens artikel 423, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt de be-
trokkene opgeroepen bij een aangetekende brief waarin de reden van de oproe-
ping, de ten laste gelegde feiten, de plaats waar en de termijn waarbinnen het 
dossier kan worden geraadpleegd, alsook de plaats en datum van verschijning 
zijn vermeld.

7. Uit de stukken blijkt dat:
- de beschikking van 23 oktober 2009 verwijst naar het strafonderzoek dat las-

tens de eiseres zou zijn geopend op grond van feiten omschreven als misdrijven 
van passieve omkoping en valsheid in geschriften;

- de eiseres bij brief van 27 oktober 2009 werd opgeroepen om te worden ge-
hoord in verband met de beschikking die ten hare laste werd uitgevaardigd en de 
feiten waarnaar deze beschikking verwees;

- uit het proces-verbaal van de zitting van 30 oktober 2009 niet blijkt dat de ei-
seres werd gehoord nopens andere feiten dan deze waarnaar de beschikking van 
23 oktober 2009 verwees;

- de bij beschikking van 2 november 2009 genomen maatregel van schorsing 
werd genomen op grond van zowel de tuchtrechtelijke als de strafrechtelijke fei-
ten die de eiseres worden ten laste gelegd.

8. De bestreden beschikking van 2 november 2009, die mede werd genomen 
op grond van de tuchtrechtelijke feiten, die niet werden vermeld in de oproeping 
en waaromtrent niet blijkt dat de eiseres werd gehoord, is dan ook onregelmatig.

Bovendien legt bedoelde beschikking een inhouding van de wedde op, zonder 
dat deze facultatieve maatregel op enigerlei wijze werd gemotiveerd.

9. Deze onregelmatigheden, waarbij het recht van verdediging van de eiseres 
werd miskend, hebben de nietigheid van de bestreden beschikking tot gevolg. 

10. Anders dan wanneer de betrokkene niet werd gehoord, hetgeen krachtens 
het bepaalde in het artikel 406, §1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek het 
nemen van een ordemaatregel in de weg staat, dient het Hof ter zake ingevolge 
de devolutieve werking van het hoger beroep zelf te oordelen over de grond van 
de zaak. 

11. Meer dan twee maanden na de eerste schorsing van de eiseres, bevat het 
dossier wat betreft de strafvervolging lastens de eiseres, afgezien van voorheen 
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opgestelde processen-verbaal, enkel de persmededeling van 27 augustus 2009, 
waarbij wordt gesteld dat de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel 
ingevolge de injunctie van de minister van Justitie, de eerste voorzitter van dit 
hof heeft verzocht een onderzoeksmagistraat aan te wijzen om een gerechtelijk 
onderzoek te voeren lastens de eiseres uit hoofde van feiten van passieve omko-
ping, valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, gepleegd als dader of 
mededader.

Het Hof treft in het dossier geen stuk aan waaruit de effectieve aanwijzing van 
een onderzoeksmagistraat door de eerste voorzitter van het hof van beroep blijkt.

Voorts blijft het Hof in die omstandigheden volledig in het ongewisse met be-
trekking tot de strafvervolging. 

12. Ook wat het tuchtonderzoek betreft blijft het Hof volledig in het ongewis-
se. De aanvankelijke beschikking van 25 augustus 2009 verwees op dat vlak naar 
het feit dat de eiseres bij vonnis van de vijfde kamer van de rechtbank van koop-
handel te Brussel van 19 juni 2009 de heer L. V. als deskundige had aangewe-
zen, terwijl deze laatste via een van zijn vennootschappen een belangrijke onbe-
taalde schuldeiser van de eiseres is. 

Buiten dit precieze feit en de resultaten van voorheen gevoerde tuchtrechtelij-
ke onderzoeken, bevat het voorliggend dossier geen elementen die toelaten over 
de opportuniteit van een nieuwe maatregel van schorsing te oordelen. Zo kan bij-
voorbeeld niet uitgemaakt worden welke andere feiten het voorwerp zijn van het 
tuchtonderzoek en zijn er ook geen elementen beschikbaar met betrekking tot de 
voortgang van het tuchtonderzoek en de vooruitzichten wat betreft de voltooiing 
ervan.

13. Gelet op het vorenstaande kan het Hof geen nieuwe ordemaatregel in het 
belang van de dienst nemen.

Dictum

Het Hof,

Zitting houdende in hoger beroep;
Voegt de zaken D.09.0019.N en D.09.0020.N.;
Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en in de volgende mate gegrond:
Verklaart de bestreden beschikking van 23 oktober 2009 vervallen.
Vernietigt de bestreden beschikking van 2 november 2009 en, opnieuw recht-

doende,
Zegt dat het Hof in de gestelde omstandigheden geen nieuwe ordemaatregel 

kan nemen.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

19 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
A. De Becker, Brussel.
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Nr. 680

1° KAMER - 20 november 2009

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HANDELSHUUR - HUUR - 
HERZIENING - OVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUUR - ONTOEPASSELIJKHEID - VERSCHILLENDE 
BEHANDELING - GRONDWETTELIJKHEID

2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HANDELSHUUR - HUUR - HERZIENING 
- OVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUUR - ONTOEPASSELIJKHEID - VERSCHILLENDE BEHANDELING 
- GRONDWETTELIJKHEID

3º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUUR - HERZIENING - OVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE 
DUUR - ONTOEPASSELIJKHEID - VERSCHILLENDE BEHANDELING - PREJUDICIËLE VRAAG - 
GRONDWETTELIJKHEID

1º, 2° en 3° Wanneer, bij de beoordeling van de gegrondheid van een middel, de vraag rijst  
of de artikelen 6 en 14, derde lid, Handelshuurwet, aldus uitgelegd dat de huur in het  
geval van een huurovereenkomst van onbepaalde tijd niet kan worden hernieuwd, zodat  
de  partijen  die  een  nieuwe  huurovereenkomst  gesloten  hebben,  niet  over  die  
mogelijkheid zouden beschikken, de artikelen 10 en 11, Gw., schenden, doordat ze de 
handelshuurder  wiens  huur  stilzwijgend  is  verlengd,  anders  behandelen  dan  de  
handelshuurder  wiens  huur  niet  stilzwijgend  is  verlengd  en  die  dus  wel  over  de 
mogelijkheid  beschikt  om  een  herziening  van  de  huur  te  vragen,  stelt  het  Hof  van 
Cassatie de vraag aan het Grondwettelijk Hof.  (Artt. 10 en 11, Gw. 1994; Artt. 6 en 14, 
derde lid, Handelshuurwet)

(C.G. e.a. T. CARU bvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0332.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 28 februari 2008 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1714, 1728, 2°, 1728bis en 1736 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 3, inzonderheid derde lid, 6 en 14, derde lid, van de wet van 30 april 1951 

op de handelshuurovereenkomsten, d.i. afdeling 2bis van hoofdstuk Il van titel VIII van 
boek II van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 11, eerste lid, en 962, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voormeld 
artikel 962 zoals aangevuld door artikel 4 van de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk,
Stelt, alvorens recht te doen over de gegrondheid van dat hoger beroep, de heer Pierre 
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Demoor, architect te Binche, avenue Wanderpeen, nr. 46, aan als deskundige, en gelast 
hem om, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake het burger-
lijk deskundigenonderzoek: 

. de partijen samen te roepen op de litigieuze plaats te Hornu, route de Mons, 216,

. tijdens de eerste vergadering, na kennisgenomen te hebben van de te onderzoeken pro-
blemen en na van de partijen hun dossiers met geïnventariseerde stukken ontvangen te 
hebben, samen met hen een planning voor de deskundigenverrichtingen op te stellen en 
hen een overzicht te geven van het voor het deskundigenonderzoek begrote totaalbudget,

. het litigieuze gehuurde pand te beschrijven,

. de actuele normale huurwaarde ervan te bepalen,

.  indien die normale huurwaarde verschilt  van de huurwaarde die de partijen waren 
overeengekomen bij  het  sluiten van de huurovereenkomst, d.i.  een bedrag van 80.000 
oude Belgische frank of 1.983,15 euro op 1 september 1984, zijn advies te geven over de 
gegevens of omstandigheden die dit verschil kunnen verantwoorden,

. te trachten de partijen te verzoenen,

. bij gebrek aan een akkoord, zijn eindverslag ten laatste op 15 juni 2008 ter griffie neer 
te leggen;

Zegt dat het toezicht op het deskundigenonderzoek verricht zal worden door rechter T. 
Delafontaine, en, bij diens afwezigheid, door rechter Lessoye, en dat alle vragen over dit 
deskundigenonderzoek tot hem gericht kunnen worden;

Stelt het bedrag van de provisie die door (de verweerster) ten laatste op 1 maart 2008 in 
bewaring gegeven moet worden, hetzij ter griffie (rekeningnummer 630-0503415-44, ref.: 
RG 2007-1999-1), hetzij op een geblokkeerde bankrekening, vast op een bedrag van 800 
euro;

Zegt dat er ten behoeve van de deskundige onmiddellijk een bedrag van 500 euro vrij-
gegeven zal kunnen worden voor de kosten om het deskundigenonderzoek op te starten;

Houdt de uitspraak voor het overige aan en heropent het debat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de algemene rol".
Het bestreden vonnis grondt die beslissingen met name op de volgende redenen:
"Het staat vast dat (de verweerster), huurster, na afloop van de termijn van de oorspron-

kelijke huurovereenkomst van 1 februari 1984, hetzij op 31 januari 1993, in het gehuurde 
pand is blijven bezetten en de huur is blijven doorbetalen, zonder dat de verhuurders zich 
hiertegen hebben verzet en niettegenstaande het feit dat er binnen de wettelijke termijnen 
geen aanvraag tot huurhernieuwing werd gedaan.

Luidens artikel 14 van de huurovereenkomst 'zijn de bijzondere regels van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten van toepassing op deze overeenkomst, in 
zoverre geen van de bepalingen van deze overeenkomst noch expliciet, noch impliciet, 
van die wetsbepalingen afwijkt'.

De eerste rechter wijst erop dat geen enkele bepaling van de door de partijen gesloten 
huurovereenkomst afwijkt van artikel 14, derde lid, van de Handelshuurwet.

Krachtens die wetsbepaling zijn de partijen bijgevolg sinds 1 februari 1993 gebonden 
door een handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur, waarover zij het voor het overi-
ge ook eens zijn (...).

(De verweerster) beroept zich op artikel 6 van de Handelshuurwet om een herziening 
van de huurprijs te verkrijgen.

De (eisers) betwisten het recht van de (verweerster) om zich op die bepaling te beroe-
pen binnen het kader van een huurovereenkomst van onbepaalde duur, die voortvloeit uit 
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een stilzwijgende hernieuwing van de huur, overeenkomstig artikel 14, derde lid, van de 
wet (...).

Enerzijds moet erop gewezen worden dat artikel 14, b), van de tussen de partijen geslo-
ten huurovereenkomst uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om de herziening van de 
huur te vragen, en dit binnen de 'drie maanden vóór het verstrijken van het derde en het 
zesde jaar, bij een ter post aangetekende brief'. Hiervoor verwijst die bepaling naar artikel 
6 van de wet.

Anderzijds heeft de stilzwijgend verlengde huurovereenkomst, als ze als een huurover-
eenkomst van onbepaalde duur mocht beschouwd worden, volgens een bepaalde strekking 
in de rechtsleer evenwel tot gevolg dat de in artikel 6 van de wet van 15 (lees: 30) april 
1951 bedoelde rechtsvordering tot herziening niet van toepassing is (cf., in die zin, M. La 
Haye en J. Vankerckhove, Novelles, deel VI, volume 2, Les baux commerciaux, Larcier, 
1984, nr. 1773; P. Jadoul, La révision du loyer et les aspects financiers du bail commerci-
al, in 50 ans d'application de la loi sur les baux commerciaux, actes du colloque, Brussel, 
Die Keure, p. 65; J. T'Kint en M. Godhaird, Répertoire Notarial, deel VIII, Les Baux, 
boek IV, Le Bail Commercial, Brussel, Larcier, 1990, p. 103).

De rechtbank kan dit standpunt echter niet volgen.
Artikel 6 van de wet werd evenwel opgesteld in het belang van de twee contracterende 

partijen (cf. P. Jadoul, La révision du loyer et les aspects financiers du bail commercial, in 
50 ans d'application de la loi sur les baux commerciaux, actes du colloque, Brussel, Die 
Keure, p. 64).

Hoewel ervan uitgegaan kan worden dat de in die wetsbepaling bepaalde mogelijkheid 
tot herziening bedoeld was om de minimumtermijn van negen jaar van de handelshuur-
overeenkomsten te temperen of te 'compenseren', en artikel 14 van de wet in een andere 
compensatie voorziet, door de verhuurder de mogelijkheid te bieden om de stilzwijgend 
verlengde huurovereenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van 18 maanden, moet de wet van 1951, die dwingend is, strikt worden uitgelegd.

Artikel 6 van de wet vereist, voor de toepassing ervan, op geen enkel ogenblik het be-
staan van een huurovereenkomst van onbepaalde duur.

(De verweerster) merkt terecht op dat de uitlegging van de wettekst op een dergelijke, 
beperkende manier, niet alleen in strijd is met de bewoordingen van dat artikel maar ook 
met de geest van de wet, waarvan het artikel 3, voor de geldigheid van een handelshuur-
overeenkomst alleen vereist dat die overeenkomst gesloten wordt voor een duur van mini-
mum 9 jaar, zodat de partijen bij de aanvang ook kunnen overeenkomen om een handels-
huurovereenkomst van onbepaalde duur te sluiten.

Net als voor de beoordeling van de termijnen die nageleefd moeten worden in het kader 
van de in artikel 3, derde lid, van de wet, bedoelde opzegging (de mogelijkheid, voor de 
huurder, om de huur onder die voorwaarden te beëindigen, bestaat niet alleen voor de 
huurovereenkomsten van 9 jaar maar ook voor de huurovereenkomsten van langere tijd en 
voor de periodes van hernieuwing), blijft het perfect mogelijk om het beginpunt en het 
eindpunt van een 'driejarige periode' te bepalen, op voorwaarde dat de datum waarop de 
huurovereenkomst (van bepaalde of onbepaalde duur) begint te lopen, gekend is, wat te 
dezen het geval is".

Grieven 
Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis stelt vast dat de partijen, krachtens het in het middel bedoelde ar-

tikel 14, derde lid, van de wet van 30 april 1951, sinds 1 februari 1993 gebonden zijn door 
een handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur.

Het vonnis beslist, om de in het middel weergegeven redenen, dat de vennootschap-
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huurster, te dezen de verweerster, het recht heeft zich te beroepen op het in het middel be-
doelde artikel 6 van de wet van 30 april 1951 om de herziening van haar huurprijs te ver-
krijgen.

Die beslissing is niet naar recht verantwoord.
Hoewel er luidens het in het middel bedoelde artikel 14, derde lid, een nieuwe huur-

overeenkomst tot stand komt in de in dat artikel bedoelde hypothese, bepaalt dat artikel 
geenszins dat die nieuwe huurovereenkomst, in haar geheel, onder de toepassing van de 
wet van 30 april 1951 valt.

Die nieuwe huurovereenkomst wordt beheerst door het gemeen recht en de partijen zijn 
alleen onderworpen aan de handelshuurwet in het geval dat een nieuwe huurovereenkomst 
van negen jaar wordt gesloten als gevolg van een aanvraag van de van het recht op her-
nieuwing vervallen huurder, die in het bezit gelaten wordt van het gehuurde goed en aan 
wie de verhuurder de bij voormeld artikel 14, derde lid, bepaalde opzegging heeft bete-
kend.

Aangezien de huurovereenkomst van onbepaalde duur, waarvan de van het recht op 
hernieuwing vervallen huurder titularis is, onder de toepassing van het gemeen recht valt, 
met de in artikel 14, derde lid, bedoelde regels, die hiervan afwijken, als enige uitzonde-
ring, staat artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek een door de huurder niet aanvaarde 
huurprijsherziening in de weg.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, dat de door de verweerster ingestelde vordering 
tot herziening van de huurprijs ontvankelijk verklaart en een deskundigenonderzoek met 
de in het middel weergegeven opdracht beveelt:

1°) de uitwerking miskent van artikel 14, derde lid, van de wet van 30 april 1951, dat 
die wet niet in zijn geheel toepasselijk verklaart op de huurovereenkomst die voor onbe-
paalde duur stilzwijgend wordt verlengd krachtens voormeld artikel 14, derde lid (schen-
ding van dat artikel 14, derde lid, en voor zover nodig, van de andere in het middel be-
doelde bepalingen, met uitzondering van die van het Gerechtelijk Wetboek),

2°) de verbindende kracht miskent van de huurovereenkomst van onbepaalde duur, die 
de partijen bindt (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) en de artikelen 
1728, 2°, en 1728bis van het Burgerlijk Wetboek, die alleen de betaling van, respectieve-
lijk, de overeengekomen huur en de overeengekomen indexatie opleggen,

3°) artikel 6 van de wet van 30 april 1951 schendt, door het toepasselijk te verklaren op 
een geval waarin het niet van toepassing is.

Tweede onderdeel (subsidiair)
Zelfs al zou - quod non - de huurovereenkomst van onbepaalde duur, die de partijen 

bindt krachtens het in het middel bedoelde artikel 14, derde lid, onder de toepassing vallen 
van sommige bepalingen van de wet van 30 april 1951, dan nog kan een dergelijke over-
eenkomst niet onder de toepassing vallen van artikel 6 van die wet.

De in dat artikel 6 bepaalde mogelijkheid om de huurprijs om de drie jaar te herzien, 
vormt immers een tegenprestatie voor de lange duur van de handelshuurovereenkomst.

Hieruit volgt dat de "ratio legis" van dat artikel ontbreekt in het geval van een huur-
overeenkomst van onbepaalde duur, die beëindigd kan worden door de verhuurder, met 
een opzegging van ten minste achttien maanden (het in het middel bedoelde artikel 14, 
derde lid), en door de huurder, met een opzegging van de gemeenrechtelijke opzeggings-
termijn bepaald in artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek.

Het feit dat artikel 6 van de wet van 30 april 1951 te dezen niet van toepassing is, volgt 
bovendien uit de tekst zelf van dat artikel, dat verwijst naar "het verstrijken van elke drie-
jarige periode". Die verwijzing impliceert het bestaan van een lopende huurovereenkomst 
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van bepaalde duur, aangezien de voor onbepaalde duur stilzwijgend verlengde huurover-
eenkomst niet opgesplitst kan worden in periodes van drie jaar.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, dat de door de verweerster ingestelde vordering 
tot huurprijsherziening ontvankelijk verklaart krachtens artikel 6 van de wet van 30 april 
1951 en een deskundigenonderzoek met de in het middel weergegeven opdracht beveelt:

1°) de uitwerking miskent van artikel 14, derde lid, van de wet van 30 april 1951, dat 
artikel 6 van die wet niet in zijn geheel toepasselijk verklaart op de huurovereenkomst die 
krachtens voormeld artikel 14, derde lid, voor onbepaalde duur stilzwijgend wordt ver-
lengd (schending van dat artikel 14, derde lid, en voor zover nodig, van de andere in het 
middel bedoelde bepalingen, met uitzondering van die van het Gerechtelijk Wetboek),

2°) artikel 6 van de wet van 30 april 1951 schendt, door het toepasselijk te verklaren op 
een geval waarin het niet van toepassing is.

Derde onderdeel (meer subsidiair)
Het bestreden vonnis geeft de deskundige dan de in het middel weergegeven opdracht 

"de actuele normale huurwaarde van het pand te bepalen".
Zodoende gelast het bestreden vonnis de deskundige niet alleen vaststellingen te doen 

of een technisch advies te geven, zoals bepaald in artikel 962, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek, maar draagt het de rechtsmacht van de appelrechters over aan de deskundi-
ge, door hem te gelasten advies te geven over de gegrondheid van de vordering tot herzie-
ning van de huurprijs zelf.

Artikel 11, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt de rechters echter om hun 
rechtsmacht over te dragen.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis:
1°) de deskundige belast met een opdracht die de grenzen, bepaald in artikel 962, eerste 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek, te buiten gaat en, bijgevolg, dat artikel 962, eerste lid, 
schendt,

2°) de rechtsmacht van de appelrechters onwettig aan de deskundige overdraagt, door 
laatstgenoemde te gelasten uitspraak te doen over een wezenlijk onderdeel van de betwis-
ting, met name het bepalen van de actuele normale huurwaarde van het pand, daar die be-
paling een noodzakelijke voorwaarde is voor de beoordeling van de marge van ten minste 
15 pct., zoals vereist bij artikel 6, eerste lid, van de wet van 30 april 1951 en aangevoerd 
door de verweerster, en dus een essentieel onderdeel vormt van het geschil dat door de ap-
pelrechters beslecht moest worden (schending van artikel 11, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen de beslissing die de 

verweerster het recht toekent om zich te beroepen op artikel 6 van de Handels-
huurwet:

Het middel
Tweede onderdeel
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die de verweerster tegen dit onder-

deel opwerpt : het onderdeel heeft geen belang :
Het onderdeel betoogt dat artikel 6 van de Handelshuurwet niet van toepassing 

is wanneer de partijen, zoals te dezen, met toepassing van artikel 14, derde lid, 
van die wet, gebonden zijn door een huurovereenkomst van onbepaalde duur.
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Het bestreden vonnis beslist dat "artikel 14, b), van de tussen de partijen geslo-
ten huurovereenkomst uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om de herzie-
ning van de huur te vragen, namelijk binnen de 'drie maanden vóór het verstrij-
ken van het derde en het zesde jaar, bij een ter post aangetekende brief'" en dat 
die bepaling "hiervoor verwijst naar artikel 6 van de wet".

Uit die laatstgenoemde verwijzing volgt dat die overweging geen juridische 
grondslag heeft die losstaat van die van de bestreden beslissing.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
Volgens artikel 6 van de Handelshuurwet hebben de partijen, bij het verstrij-

ken van elke driejarige periode, het recht om aan de vrederechter de herziening 
van de huurprijs te vragen, onder de voorwaarden die deze bepaling oplegt.

Artikel 14, derde lid, van die wet bepaalt dat, indien de van het recht op her-
nieuwing vervallen huurder na het eindigen van de huur in het bezit van het ver-
huurde  goed  gelaten  wordt,  een  nieuwe  huur  van  onbepaalde  duur  tot  stand 
komt, die de verhuurder zal kunnen beëindigen mits hij ze ten minste achttien 
maanden vooraf opzegt, onverminderd het recht van de huurder om hernieuwing 
te vragen.

Voormeld artikel 6 zou in die zin kunnen worden uitgelegd dat de daarin be-
paalde mogelijkheid tot herziening niet bestaat voor een huur van onbepaalde 
duur, zodat de partijen die gebonden zijn door een nieuwe huur, zoals bedoeld in 
artikel 14, derde lid, niet over die mogelijkheid beschikken.

De verweerster stelt de vraag of de aldus uitgelegde artikelen 6 en 14, derde 
lid, van de Handelshuurwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, in 
zoverre zij een onderscheid in behandeling invoeren tussen de huurder die door 
een dergelijke handelshuurovereenkomst gebonden is, en de huurder die gebon-
den is door een niet stilzwijgend verlengde handelshuurovereenkomst en die wel 
over de mogelijkheid beschikt om de herziening van de huurprijs te vragen.

Overeenkomstig artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, 
doet het Grondwettelijk Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, bij wege van 
arrest uitspraak over de vragen omtrent de schending, door een wet, van de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet.

Krachtens artikel 26, §2, van die bijzondere wet, is het Hof gehouden om de in 
het dictum van dit arrest geformuleerde vraag aan het Grondwettelijk Hof te stel-
len.

Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof geantwoord heeft op de vol-

gende prejudiciële vraag:
Schenden de artikelen 6 en 14, derde lid, van de wet van 30 april 1951 op de 

handelshuurovereenkomsten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, indien zij 
zo uitgelegd worden dat de huurder die gebonden is door een handelshuur die 
krachtens artikel 14, derde lid, voor onbepaalde duur stilzwijgend is verlengd, de 
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rechter niet op grond van voormeld artikel 6 kan vragen om de in die huurover-
eenkomst bepaalde huurprijs te herzien, en aldus een onderscheid in behandeling 
invoeren tussen die huurder en de huurder die gebonden is door een handelshuur 
die niet stilzwijgend is verlengd en die wel over die mogelijkheid beschikt?

20 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Foriers en Mahieu.

Nr. 681

1° KAMER - 20 november 2009

1º OVEREENKOMST — UITLEGGING - DRAAGWIJDTE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º OVEREENKOMST — UITLEGGING - LETTERLIJKE BEWOORDINGEN - GEVOLG - 
GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN

1º De rechter beoordeelt  op onaantastbare wijze de draagwijdte van een overeenkomst  
onder  verwijzing  naar  de  gemeenschappelijke  bedoeling  van de partijen1.  (Art.  1156, 
B.W.)

2º Uit de omstandigheid dat de rechter de overeenkomst uitlegt op grond van de letterlijke 
bewoordingen ervan, volgt niet dat hij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen  
niet heeft nagegaan2. (Artt. 1134 en 1156, B.W.)

(CARRIERES DE BIESMEREE, LEPOIVRE e.a. T. CALCAIRES DE LA SAMBRE nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0507.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 mei 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134 en 1156 tot en met 1164 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart de hoofdvordering van de eiseres, met bevestiging van 

het beroepen vonnis, ongegrond.

1 Cass., 7 mei 1998, AR C.95.0325.N, AC, 1998, nr. 227.
2 Ibid.
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Het arrest verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergege-
ven worden beschouwd, en in het bijzonder op grond van de volgende overweging:

"(De eiseres) betoogt (...) dat het onthoudingsbeding, volgens de partijen, 'uiteraard be-
perkt was in de tijd'; dat het 'een impliciete beperking in de tijd inhield die niet kan wor-
den betwist' en dat het daarenboven 'strikt beperkt was tot één klant voor de levering van 
één product'. De tekst zelf van het beding, dat klaar en duidelijk is, levert het afdoende be-
wijs van het tegendeel. Het beding bevat geen enkele beperking in de tijd, zelfs niet wat 
de betrokken leveringen betreft, en de onthouding heeft, zonder uitzondering, betrekking 
op alle klanten-bestemmelingen van (de eiseres). Het beginsel van de vrijheid van handel 
raakt de openbare orde. Aangezien het litigieuze beding niet op zijn minst in de tijd werd 
beperkt, miskent het dat beginsel en moet het als nietig worden aangemerkt. Zoals (de ei-
seres) schreef, vormt het 'een verbod voor de (eerste verweerster) om rechtstreeks te han-
delen', zonder enige beperking in de tijd. (De eerste verweerster) kan dus niet verweten 
worden dat zij dit nietig onthoudingsbeding niet heeft nageleefd".

Grieven
Overeenkomstig artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek, moet de rechter, in de over-

eenkomsten, nagaan wat de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen 
is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke betekenis van de woorden te houden. De fei-
tenrechter kan de vaststelling van de draagwijdte van een overeenkomst bijgevolg niet uit-
sluitend baseren op de tekst van die overeenkomst, zonder eerst te onderzoeken of die 
draagwijdte samenvalt met de bedoeling en de wil van de partijen op het ogenblik dat zij 
de overeenkomst gesloten hebben.

Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, strekken alle overeenkomsten die 
wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan tot wet. De rechter kan derhal-
ve niet weigeren om aan een overeenkomst de uitwerking te verlenen die de partijen zijn 
overeengekomen.

Het onthoudingsbeding, waarvan de contractuele aard is afgeleid uit de bewoordingen 
van de bestelbons die de eiseres aan de eerste verweerster heeft gezonden en die zij aan-
vaardde zonder ze te betwisten, was als volgt gesteld:

"We hebben akte genomen van uw akkoord om onze klanten-bestemmelingen te res-
pecteren, d.w.z. dat u hen voortaan niets meer rechtstreeks of onrechtstreeks levert zonder 
onze tussenkomst. We verzoeken u overigens om deze bestelling onder deze strikte voor-
waarde te behandelen".

Het bestreden arrest wijst erop dat de eiseres, in haar conclusie in hoger beroep na hero-
pening van het debat, betoogde dat het onthoudingsbeding, volgens de partijen, "uiteraard 
beperkt was in de tijd", dat het "een impliciete beperking in de tijd inhield die niet kan 
worden betwist", en dat het daarenboven "strikt beperkt was tot één klant voor de levering 
van één product".

Het bestreden arrest baseert de draagwijdte van het litigieuze onthoudingsbeding uit-
sluitend op de tekst van dat beding, bepaalt de draagwijdte ervan alleen op grond van de 
tekst en beslist dat het beding geen enkele beperking in de tijd bevat, zelfs niet wat de be-
trokken leveringen betreft, en dat de onthouding betrekking heeft op alle klanten-bestem-
melingen van de eiseres, zonder enige uitzondering, zodat dit beding nietig is.

Uit die overwegingen van het bestreden arrest blijkt niet dat het hof van beroep, zoals 
de eiseres in haar conclusie vroeg, onderzocht heeft wat de gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen was of dat het, op zijn minst, onderzocht heeft of de bewoordingen van het 
litigieuze beding samenvielen  met  die  bedoeling.  Integendeel,  uit  het  bestreden arrest 
blijkt dat het hof (van beroep) slechts de tekst van het beding heeft onderzocht, dat het hof 
de draagwijdte van het beding alleen maar op grond daarvan heeft bepaald, en inzonder-
heid dat het beslist heeft dat het beding geen enkele beperking in de tijd bevatte, zelfs niet 
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wat de betrokken leveringen betrof, en dat de onthouding, zonder uitzondering, betrekking 
heeft op alle klanten-bestemmelingen van de eiseres.

Het bestreden arrest miskent met die uitspraak de regels betreffende de uitlegging, zo-
als deze zijn vastgelegd in de artikelen 1156 tot en met 1164 van het Burgerlijk Wetboek, 
en meer bepaald in artikel 1156 van dat wetboek, en schendt bijgevolg de artikelen 1156 
tot 1164 van het Burgerlijk Wetboek, en meer bepaald artikel 1156 van dat wetboek. Het 
bestreden arrest, dat, in tegenstelling tot wat de eiseres vroeg, de gemeenschappelijke be-
doeling van de partijen niet onderzoekt en dat, door de uitwerking van die onthouding, de 
nietigheid van het overeengekomen onthoudingsbeding niet naar recht verantwoordt, wei-
gert aan het beding de uitwerking toe te kennen die de partijen zijn overeengekomen. Het 
miskent aldus de verbindende kracht van het beding en schendt derhalve artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest, dat aldus verzuimt om in te gaan op het verzoek van de eiseres om 
te bepalen welke volgens de partijen de draagwijdte was van het litigieuze onthoudingsbe-
ding,  d.w.z.  hoe het moest worden uitgelegd, schendt daarenboven artikel 149 van de 
Grondwet.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de hoofdvordering van de eiseres, met bevestiging van 

het beroepen vonnis, ongegrond.
Het arrest verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergege-

ven worden beschouwd, en inzonderheid op grond van de volgende overweging:
"Zoals (de eiseres) overigens erkent, kan een overeenkomst van onbepaalde duur steeds 

worden opgezegd, op voorwaarde dat de andere partij voldoende tijd krijgt om zich aan te 
passen aan de gevolgen van die beëindiging van de contractuele verhouding. De (eerste 
verweerster) heeft de tussen de partijen overeengekomen bevoorrading van bij het begin 
van het suikerseizoen 2001 opgezegd voor het daaropvolgende seizoen (2002), en hierbij 
een opzeggingstermijn bepaald die de (eiseres) in staat stelde nieuwe bevoorradingsbron-
nen te vinden en zo op dienstige wijze in de behoeften van haar klant te voorzien, zodat 
(de eerste verweerster) de overeenkomst heeft opgezegd op een correcte en eerlijke wijze, 
en zeker niet bruusk, zoals (de eiseres) beweert".

Grieven
Eerste onderdeel
Hoewel een overeenkomst van onbepaalde duur kan worden opgezegd mits de andere 

partij over een termijn beschikt die lang genoeg is om zich aan te passen aan de gevolgen 
van de beëindiging van die verhouding, moet de rechter, bij de beoordeling van de redelij-
ke termijn, rekening houden met alle omstandigheden van de zaak en, met name, met de 
aard van de overeenkomst of de duur van de vroegere verhouding tussen de partijen.

De eiseres betoogde in haar conclusie in hoger beroep, na de heropening van het debat, 
dat  "het aan het hof (van beroep) staat  om de redelijke opzeggingstermijn te bepalen, 
d.w.z. de volgens het hof 'redelijke'  reactietijd waarover de contracterende partij  moet 
kunnen beschikken om zich in een situatie te kunnen bevinden die vergelijkbaar is met die 
waarin ze zich vóór de beëindiging bevond. Na een aanvaardbare termijn voor de opzeg-
ging te hebben bepaald, zal het hof (van beroep), in geval van een beslissing tot beëindi-
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ging - zoals te dezen - een vergoeding voor de geleden schade toekennen. Aangezien er te 
dezen een opzeggingstermijn van vijfenvijftig maanden is toegekend, erkent men dat er, 
gelet op de lange verhouding tussen de partijen, het specifiek karakter van hun verhouding 
en de aard van de markt, die termijn van vijfenvijftig maanden nodig was om de (eiseres) 
de mogelijkheid te geven om haar positie op de markt te herstellen. Het betreft hier een 
zeer gesloten en moeilijke markt, waarop de verantwoordelijken van de verkopende ven-
nootschap en die van de kopende vennootschap elkaar persoonlijk moeten kennen opdat 
beiden hieruit genoegdoening kunnen halen. Het gaat om markten met een duidelijk intui-
tu personae karakter".

Het hof van beroep beslist dat de overeenkomst is beëindigd met een opzeggingstermijn 
die correct is en die in elk geval volstond om de eiseres de mogelijkheid te geven nieuwe 
bevoorradingsbronnen te vinden.

Het hof van beroep, dat aldus uitspraak doet over de vraag of de ter kennis gebrachte 
opzeggingstermijn lang genoeg was, heeft, in tegenstelling tot wat de eiseres in haar con-
clusie vroeg, geen rekening gehouden met alle omstandigheden van de zaak, en met name 
noch met de aard van de overeenkomst noch met de duur van de vroegere contractuele 
verhouding tussen de partijen. Het hof van beroep schendt derhalve artikel 1134, eerste en 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest stelt het Hof op zijn minst in de onmogelijkheid om het hem toe-
vertrouwde wettigheidstoezicht uit te oefenen en is bijgevolg noch naar recht verantwoord 
(schending van artikel 1134, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek) noch re-
gelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het beginsel volgens hetwelk overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitge-

voerd, dat is vastgelegd in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, verbiedt 
een partij bij een overeenkomst om misbruik te maken van de rechten die deze overeen-
komst haar toekent. Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer de rechthebbende dat recht 
uitoefent zonder van een redelijk en afdoend belang te doen blijken, op een wijze die de 
grenzen van de normale uitoefening van zijn rechten, door een voorzichtig en oplettend 
persoon, kennelijk te boven gaat. Bij de beoordeling van de betrokken belangen moet de 
rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak en moet hij met name na-
gaan of de toegebrachte schade al dan niet buiten verhouding staat tot het voordeel dat de 
rechthebbende hiermee nastreeft of heeft verkregen.

De eiseres betoogde in haar conclusie in hoger beroep na heropening van het debat (p. 
10) het volgende: "Het hof (van beroep) stelt vast dat er een opzeggingstermijn van één 
jaar  is  gegeven.  De  [eiseres]  vraagt  om haar  een  opzeggingstermijn  van  vijfenvijftig 
maanden toe te kennen. Het hof (van beroep) moet, door een bijkomende opzeggingster-
mijn toe te kennen, een misbruik dat flagrant in strijd is met de goede trouw bestraffen. 
Daarenboven moet worden herhaald dat er sprake is van rechtsmisbruik telkens als een 
van de partijen 'haar plicht tot samenwerking en solidariteit verzuimt, die iedere partij ver-
plicht om de nakoming van de uit de overeenkomst ontstane verbintenissen te vergemak-
kelijken en te verlichten, telkens als zij gretig misbruik maakt van de rechten die de over-
eenkomst haar toekent, zonder het minste respect voor de belangen van haar partner' (...). 
We wijzen er ook op dat 'er over het algemeen sprake is van een onrechtmatige opzeg-
ging, telkens als de vereiste vormen niet in acht genomen worden of als de overeenkomst 
beëindigd wordt in omstandigheden of om redenen die getuigen van een kennelijk gebrek 
aan respect voor de rechten van de contractant. Dit is het geval, niet alleen wanneer de 
partij de overeenkomst ontbindt met het oogmerk om te schaden, maar ook wanneer zij de 
overeenkomst plots stopzet, zonder inachtneming van een redelijke termijn. Zelfs als er 
wel degelijk een dergelijke opzegging is gegeven, is het bovendien mogelijk dat de con-
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text waarin ze geschiedt, een misbruik van recht oplevert".
Te dezen wijst het hof van beroep erop dat "de (eerste verweerster) de tussen de partij-

en overeengekomen bevoorrading van bij het begin van het suikerseizoen 2001 heeft op-
gezegd voor het daaropvolgende seizoen (2002), en hierbij een opzeggingstermijn bepaald 
die de (eiseres) in staat stelde nieuwe bevoorradingsbronnen te vinden en zo op dienstige 
wijze in de behoeften van haar klant te voorzien, zodat (de eerste verweerster) de overeen-
komst heeft opgezegd op een correcte en eerlijke wijze, en zeker niet bruusk, zoals (de ei-
seres) beweert".

Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt niet dat de eerste verweerster haar 
recht op eenzijdige beëindiging heeft uitgeoefend zonder dat zij daarbij een redelijk en af-
doend belang had en dat zij dat recht evenmin heeft uitgeoefend op een wijze die de gren-
zen van de normale uitoefening ervan door een voorzichtig en oplettend persoon te boven 
gaat. Ondanks het in de voormelde conclusie gedane verzoek, onderzoekt het hof van be-
roep daarenboven niet of de schade die de eiseres geleden heeft door de beëindiging van 
de contractuele verhouding, gelet op alle omstandigheden van de zaak, niet buiten verhou-
ding stond tot het voordeel dat de eerste verweerster hiermee nastreefde. Het bestreden ar-
rest schendt derhalve artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en miskent het 
algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt.

Het bestreden arrest stelt het Hof op zijn minst in de onmogelijkheid om het hem toe-
vertrouwde wettigheidstoezicht uit te oefenen en is derhalve noch naar recht verantwoord 
(schending van artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het 
in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel) noch regelmatig met redenen omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Er bestaat geen grond om acht te slaan op de stukken die de eiseres na de neer-

legging van het verzoekschrift heeft neergelegd ter griffie van het Hof, die niet 
voldoen aan de in artikel 1100 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaar-
den.

Eerste middel
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de draagwijdte van een overeen-

komst onder verwijzing naar de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen.
Zoals het bestreden arrest vaststelt, betoogde de eiseres in conclusie dat "het 

onthoudingsbeding, volgens de partijen, 'uiteraard beperkt was in de tijd'; dat het 
'een impliciete beperking in de tijd inhield die niet kan worden betwist' en dat het 
daarenboven 'strikt beperkt was tot één klant voor de levering van één product'".

Het arrest verwerpt die uitlegging, op grond dat "de tekst zelf van het beding, 
dat klaar en duidelijk is, het afdoende bewijs van het tegendeel levert" en dat 
"het beding geen enkele beperking in de tijd bevat, zelfs niet wat de betrokken 
leveringen betreft, en de onthouding, zonder uitzondering, betrekking heeft op 
alle klanten-bestemmelingen van (de eiseres)".

Uit de omstandigheid dat het arrest de overeenkomst letterlijk uitlegt, kan niet 
worden afgeleid dat de appelrechters de gemeenschappelijke bedoeling van de 
partijen niet hebben nagegaan.

Het arrest omkleedt zijn beslissing volgens welke het litigieuze beding, daar 
het niet in de tijd is beperkt, strijdig is met het beginsel van openbare orde van de 
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vrijheid van handel en nietig moet worden beschouwd, om de hiervoor vermelde 
redenen regelmatig met redenen en verantwoordt het die naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het arrest vermeldt dat "een overeenkomst van onbepaalde duur steeds kan 

worden opgezegd, op voorwaarde dat de andere partij voldoende tijd krijgt om 
zich aan te passen aan de gevolgen van die beëindiging van de contractuele ver-
houding. De (eerste verweerster) heeft de tussen de partijen overeengekomen be-
voorrading van bij het begin van het suikerseizoen 2001 opgezegd voor het daar-
opvolgende seizoen (2002), en hierbij een opzeggingstermijn bepaald die de (ei-
seres) in staat stelde nieuwe bevoorradingsbronnen te vinden en zo op dienstige 
wijze in de behoeften van haar klant te voorzien, zodat (de eerste verweerster) de 
overeenkomst heeft opgezegd op een correcte en eerlijke wijze, en zeker niet 
bruusk, zoals (de eiseres) beweert. In dat verband betoogt (de eerste verweerster) 
dat de stenen met de gepaste kwaliteit voor suikerverwerking, van net dezelfde 
kwaliteit als de hare, gekocht konden worden bij andere steengroeven, die zich 
alle (behalve één) in een straal van minder dan 250 km en stroomafwaarts van de 
(eerste verweerster) bevonden. Zij vermeldt in dat verband de steengroeve Ber-
the te Florennes (30 km), de steengroeve van Aisemont (40 km), de steengroeve 
van Moha (50 km), de steengroeve van Engis (60 km), de steengroeve van Yves 
Gomzée (25 km) en de steengroeve van de 'Bay Bonnet' (90 km), zodat (de eise-
res) op dienstige wijze in de behoeften van haar klant, (de tweede verweerster), 
had kunnen voorzien. (De eiseres) voert geen enkel gegeven aan dat deze inlich-
tingen kan weerleggen".

Het arrest doet aldus uitspraak over de vraag of de termijn van de door de eer-
ste verweerster aan de eiseres ter kennis gebrachte opzegging al dan niet vol-
stond, gelet op alle omstandigheden van de zaak en omkleedt zijn beslissing re-
gelmatig met redenen.

Tweede onderdeel
Het arrest, dat om de in antwoord op het eerste onderdeel gegeven redenen en 

met inachtneming van alle omstandigheden van de zaak, beslist dat de eerste ver-
weerster de contractuele verhouding op een correcte en eerlijke wijze heeft be-
ëindigd, omkleedt aldus zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt 
deze naar recht. Zo sluit het arrest op ondubbelzinnige wijze uit dat de eerste ver-
weerster zich aan rechtsmisbruik schuldig heeft gemaakt.

Geen van de onderdelen van het middel kan worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:  
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mrs. Mahieu en Kirkpatrick.

Nr. 682

3° KAMER - 23 november 2009

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ONDERVERHURING EN 
OVERDRACHT VAN HUUR - KENNISGEVING - ONREGELMATIGHEID - VERZET - MEERDERE 
VERPACHTERS - ONSPLITSBAARHEID - UITWERKING

De bevoorrechte overdracht, bepaald in artikel 35, Pachtwet, is onsplitsbaar, zodat het op 
artikel 36 gegronde verzet tegen die overdracht, in geval van meerdere verpachters, door 
alle  verpachters  moet  worden gedaan.  Die  regel  is  ook van toepassing  wanneer  tot  
staving van het verzet de onregelmatigheid van die overdracht of van de kennisgeving  
ervan wordt aangevoerd1. (Artt. 35, 36 en 37, Pachtwet)

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

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0123.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 november 2007 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen.
De zaak is bij beschikking van 10 november 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 eisers voeren de volgende twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is 

als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1217 en 1218 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 34, 35 en 36 van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pacht-

wetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huur-
ders van landeigendommen (boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3 van het Burger-
lijk Wetboek);

- artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep "gegrond in de volgende mate:
Hervormt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de oorspronkelijke vordering 

ontvankelijk  verklaart  en,  bij  wege van nieuwe beschikkingen,  voor  recht  zegt dat  de 
pacht die (de eerste twee eisers) op 10 november 2004 hebben overgedragen aan hun 

1 Cass., 24 feb. 1995, AR C.93.0078.N, AC, 1995, nr. 109.
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zoon, (de derde eiser), en die betrekking heeft op een boerderij met gebouwen en gronden 
gelegen te Aarlen, 3de afdeling Autelbas, met een totale oppervlakte van ongeveer 83 ha, 
90 ca, groot, geen bevoorrechte overdracht is in de zin van artikel 35 van de pachtwet van 
4 november 1969 en dat (de derde eiser) dus geen vernieuwing van de pacht geniet voor 
een nieuwe en eerste periode van negen jaar, die ingaat op de eerste verjaardag van de in-
genottreding van de overdragers na 31 januari 1995; (...)

Veroordeelt de (eisers) in alle kosten van de twee instanties".
Het bestreden vonnis grondt die beslissing over de ontvankelijkheid van de oorspronke-

lijke vordering van de verweerders, die door de eisers in hun hoofdconclusie en aanvul-
lende conclusie in hoger beroep werd betwist, op de overweging dat "de consoorten V.-B. 
in hun eerste, op 16 november 2005 neergelegde conclusie de onontvankelijkheid van de 
gedinginleidende dagvaarding opwerpen, op grond dat de vier verpachters die in onver-
deeldheid zijn, die bedoeld worden in punt 5.1., in deze zaak niet zijn tussengekomen en 
ook niet in dit geding zijn betrokken.

De rechtsvordering is bij dagvaarding van 15 juni 2005 voor de vrederechters te Aar-
len-Messancy ingeleid door de heren Y. L., N., G., A., M., I. en A. V. V. B., V. H., H. K.,  
H. F. waren en zijn nog steeds geen partijen in deze procedure.

6.1 'De rechtsvordering waarin slechts een van de medeverpachters zich tegen de pacht-
vernieuwing verzet, kan worden aangemerkt als een rechtsvordering tot verklaring van 
recht, aangezien ze slechts betrekking heeft op de regelmatigheid van de overdracht of 
van de kennisgeving ervan. Als zodanig hoeft zij immers niet te worden ingesteld binnen 
drie  maanden na de kennisgeving van de bevoorrechte  overdracht.  Het  gaat  over  een 
rechtsvordering die alleen strekt tot verklaring van recht en die alleen dient tot bewaring 
van  recht,  zodat  een  van  de  medeverpachters  die  vordering  alleen  instellen.  Als  zijn 
rechtsvordering echter bestaat in een verzet tegen de pachtvernieuwing, dat gegrond is op 
een van de redenen van verzet die opgesomd worden in artikel 37, §1, van de pachtwet, 
moet deze echter worden ingesteld binnen een termijn van drie maanden en moet ze be-
schouwd worden als een beheersdaad waarvoor, in beginsel, de eenstemmige goedkeuring 
van alle mede-eigenaars, met uitzondering van de pachter, vereist is'.

De eerste rechter heeft er terecht op gewezen dat 'alleen een kennisgeving die overeen-
komstig de wettelijk bepaalde vormen voor een regelmatige overdracht, tot pachtvernieu-
wing kan leiden. Wanneer die vormen niet in acht zijn genomen of de overdracht niet re-
gelmatig is, hoeft de verpachter zich bijgevolg niet te verzetten tegen de pachtvernieu-
wing, omdat de pachter deze zelf onmogelijk heeft gemaakt'. Het gaat dus niet op te be-
weren dat het uitblijven van een reactie van de verpachter binnen drie maanden na de ken-
nisgeving van de overdracht, het gebrek dekt dat die overdracht ongeldig maakt. Aange-
zien de pachtvernieuwing, die aan strikte vormen gebonden is, wegens dat gebrek niet kan 
plaatsvinden, kan de verpachter zich de moeite besparen om hiertegen verzet te doen'.

Zo rijst de vraag of de door de pachter gedane pachtoverdracht al dan niet bevoorrecht 
is, alleen maar bij de opzegging aan het einde van de pachtovereenkomst, zoals blijkt uit 
de procedure die geleid heeft tot het arrest van 19 december 1996 van het Hof van Cassa-
tie. De rechtsvordering tot verklaring van recht, die gegrond is op een onregelmatigheid in 
de overdracht of in de kennisgeving ervan, 'is geenszins een noodzaak en kan nog meerde-
re jaren na de bevoorrechte overdracht, bijvoorbeeld naar aanleiding van een procedure 
tot geldigverklaring van de opzegging, bij tussenvordering worden ingesteld'.

Artikel 36 van de pachtwet geeft overigens alleen de verpachter, 'aan wie binnen de in 
artikel 35 bepaalde termijn kennis is gegeven van een overdracht', de mogelijkheid om te-
gen de pachtvernieuwing op te komen.

'Pachtvernieuwing is alleen maar mogelijk indien de pachter voldoet aan enkele vorm-
vereisten die hij dient na te leven, wat des te belangrijker is daar de gevolgen ervan ingrij-



2752 HOF VAN CASSATIE 23.11.09 - Nr. 682 

pend zijn voor de verpachter, die ze ondergaat zonder dat hij ze enigszins kan beïnvloe-
den'.

'Vernieuwing is alleen maar mogelijk wanneer er een regelmatige overdracht plaats-
vindt die binnen de drie maanden, bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, ter 
kennis wordt gebracht aan alle betrokken bestemmelingen, met vermelding van de namen, 
voornamen en adressen van de overnemer of overnemers. (...) Indien een van de voor-
waarden niet is vervuld, vindt de vernieuwing niet plaats en kan de verpachter, bijgevolg, 
zich de moeite besparen om hiertegen op te komen. (...) Wanneer een van de wettelijke 
voorwaarden niet is nageleefd, is (de overdracht) zelfs niet bevoorrecht'.

Uit de artikelen 35, 36 en 37 kan met zekerheid worden afgeleid dat er geen verzet no-
dig is tegen een bevoorrechte overdracht die, om de een of andere reden, niet kan leiden 
tot een vernieuwing van de pacht'.

6.2. De consoorten V.-L. betoogden voor de eerste rechter dat zij niet hoefden op te ko-
men tegen een onregelmatige overdracht en vorderden dat voor recht zou worden gezegd 
dat de pachtoverdracht 'die bij aangetekende brief van 31 januari 2005 is gedaan (...), geen 
pachtvernieuwing tot gevolg heeft'.

De consoorten V.-L. wijzen in de slotsom van hun verzoekschrift in hoger beroep even-
wel erop dat dit hoger beroep ertoe strekt 'het verzet tegen de "bevoorrechte" overdracht 
ontvankelijk en gegrond te doen verklaren'.

Voorts wijzen zij erop dat zij 'verzet willen doen tegen de bevoorrechte overdracht en, 
overeenkomstig artikel 36 van de pachtwet, tegen de pachtvernieuwing verzet hebben ge-
daan'.

De consoorten V.-L. oefenen, in hun aanvullende conclusie in hoger beroep, vreemd 
genoeg kritiek uit op het standpunt van de hh. V. en P. R., die het standpunt van de (ver-
weerders) nochtans schenen te delen.

6.3 Er bestaat geen wezenlijk verschil tussen een rechtsvordering die een verzet tegen 
een pachtvernieuwing inhoudt, en een rechtsvordering tot verklaring van recht, die ertoe 
strekt  te doen zeggen dat er  geen vernieuwing heeft  plaatsgevonden,  daar  beide ertoe 
strekken het bestaan van de pachtvernieuwing te betwisten op grond van de onregelmatig-
heid van de kennisgeving van de gedane overdracht.

Daarenboven moet worden herhaald dat 'de rechtsvordering waarbij een van de mede-
verpachters alleen opkomt tegen de pachtvernieuwing, beschouwd kan worden als een 
vordering tot verklaring van recht, in zoverre deze alleen betrekking heeft op de regelma-
tigheid van de overdracht of van de kennisgeving ervan'.

Het staat vast dat de juridische omschrijving van het voorwerp niet met dat voorwerp 
samenvalt, zodat de rechter die juridische omschrijving ambtshalve kan of zelfs moet wij-
zigen, op voorwaarde dat hij het gevorderde feitelijke resultaat eerbiedigt'.

Ondanks de ongelukkige of wisselende bewoordingen waarin de (verweerders) hun ver-
zoek hebben geformuleerd, blijft het een feit dat die vordering tot doel heeft en steeds tot 
doel heeft gehad om de overdrager het recht op pachtvernieuwing te ontzeggen, op grond 
dat de overdracht hen onregelmatig ter kennis is gebracht.

Het gaat hier dus om een rechtsvordering tot verklaring van recht en, bijgevolg, tot be-
waring van recht, die door slechts een deel van de pachters ingesteld kan worden.

'Uit de artikelen 34, 35, 36 en 37, eerste lid, van de wet van 4 november 1969 blijkt hoe 
dan ook dat de limitatieve opsomming van de ernstige redenen van verzet in artikel 37, 
eerste lid, alleen betrekking heeft op de gevallen waarin de pachtoverdracht overeenkom-
stig artikel 34 regelmatig is geschied, en waarvoor de bij artikel 35 bepaalde kennisgeving 
regelmatig is geschied, en dat de verpachter die, met toepassing van artikel 36, opkomt te-
gen de in artikel 35 bedoelde bevoorrechte pachtoverdracht, zich kan beroepen op de on-
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regelmatigheid van die pachtoverdracht of op de onregelmatigheid van de bij artikel 35 
voorgeschreven kennisgeving'.

Het Hof van Cassatie heeft aldus duidelijk beslist dat zelfs als de bij artikel 35 bepaalde 
kennisgeving niet valt onder de toepassing van artikel 37, niets verbiedt om verzet te doen 
overeenkomstig artikel 36 en zich hierbij te beroepen op het gebrek aan pachtvernieuwing 
dat het gevolg is van de niet-naleving van de vormvereisten die zijn opgelegd in artikel 35 
van de pachtwet.

Overigens moet erop gewezen worden dat het Hof geenszins beslist dat die onregelma-
tigheid van de overdracht of van de kennisgeving moet worden aangevoerd (zij 'kan wor-
den aangevoerd')  in een procedure die wordt ingeleid op grond van artikel 36 van de 
pachtwet.

Er is geen reden waarom een vordering die uitsluitend gegrond is op de onregelmatig-
heid van de in artikel 35 bedoelde kennisgeving, zelfs als ze wordt ingesteld in het kader 
van een verzet op grond van artikel 36 van de pachtwet, niet zou strekken tot verklaring of 
bewaring van recht.

De vraag of alle verpachters in de zaak betrokken hadden moeten worden, volgt hoe 
dan ook op de vraag of de kennisgeving van de bevoorrechte overdracht van de litigieuze 
pachtovereenkomst overeenkomstig de wettelijke vormen is geschied. Indien dit niet het 
geval is geweest, dan strekt de vordering tot 'verzet tegen de vernieuwing' er in werkelijk-
heid toe de rechter te vragen dat deze zou vaststellen dat de litigieuze pachtoverdracht niet 
geleid heeft tot een vernieuwing van die pacht.

6.4 De partijen twisten uitsluitend over de vraag of de kennisgeving van de pachtover-
dracht, die gedaan is door middel van de aangetekende brieven van 31 januari 2005, al 
dan niet  is geschied binnen drie maanden na de daadwerkelijke ingenottreding van de 
overnemer, in dit geval (de derde eiser).

Het antwoord op de litigieuze vraag bestaat met andere woorden in een van de volgen-
de alternatieven:

- ofwel is de pachtoverdracht ter kennis gebracht binnen drie maanden na de ingenottre-
ding van de overnemer en is deze derhalve regelmatig, wat tot gevolg heeft dat alle ver-
pachters betrokken hadden moeten worden in de zaak, waarin de geldigheid onderzocht 
wordt van het verzet tegen de pachtvernieuwing, dat gedaan is overeenkomstig artikel 35 
van de pachtwet van 4 november 1969 en dat uitsluitend gegrond is op een van de in arti-
kel 37, eerste lid, opgesomde redenen; bovendien moet, in dit geval, wat betreft de grond 
van de zaak, de vordering van de [verweerders], die zich slechts beroepen op de onregel-
matigheid van de kennisgeving en verder geen enkele andere grief aanvoeren, ongegrond 
worden verklaard;

- ofwel is de pachtoverdracht niet ter kennis gebracht binnen drie maanden na de inge-
nottreding van de overnemer en is deze bijgevolg onregelmatig, wat tot gevolg heeft dat 
niet alle verpachters in de zaak betrokken moesten worden, teneinde te doen vaststellen 
dat de pachtovereenkomst niet was vernieuwd, aangezien die vernieuwing, bij gebrek aan 
een rechtsgeldige kennisgeving, toch niet mogelijk was.

Zo beslist het bestreden vonnis dat de oorspronkelijke vordering van de eisers ontvan-
kelijk is, op grond dat, hoewel zij in hun verzoekschrift in hoger beroep en in hun appel-
conclusie gevraagd hebben om hun verzet tegen de bevoorrechte overdracht ontvankelijk 
en gegrond te doen verklaren, hun rechtsvordering tot verklaring van recht en dus alleen 
maar tot bewaring van recht strekte, zodat zij door slechts een deel van de verpachters kon 
worden ingesteld".

Grieven
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eerste twee eisers hun pacht, bij overeenkomst 
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van 10 november 2004, hebben overgedragen aan hun zoon, de derde eiser, met toepas-
sing van de artikelen 34 en 35 van de pachtwet. Dergelijke overdracht kan zonder de toe-
stemming van de verpachters geschieden (artikel 34 van de pachtwet van 4 november 
1969, vermeld in het middel).

Het bestreden vonnis stelt vast dat de overdragende pachters die overdracht bij brief 
van 31 januari 2005 aan de verpachters ter kennis hebben gebracht, met toepassing van de 
in het middel bedoelde artikelen 34 en 35 van de wet van 4 november 1969.

Het bestreden vonnis beslist dat die vordering ontvankelijk was, ook al was ze niet in-
gesteld door alle medeverpachters.

Het grondt die beslissing hierop dat hoewel die vordering ertoe strekte het door de ver-
weerders gedane verzet tegen de bevoorrechte overdracht ontvankelijk en gegrond te doen 
verklaren - een verzet bedoeld in het in het middel bedoelde artikel 36 van de wet van 4 
november 1969 -, in werkelijkheid, geen verzet inhield maar een rechtsvordering tot ver-
klaring van recht was die louter strekte tot bewaring van recht, en door slechts een deel 
van de verpachters ingesteld kan worden.

Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis verantwoordt die omschrijving van de vordering van de verweer-

ders met het argument dat die niet gebaseerd is op een van de redenen van verzet die op-
gesomd worden in artikel 37 van de wet van 4 november 1969, maar op het feit dat de 
kennisgeving van de overdracht niet is geschied overeenkomstig artikel 35, eerste lid, van 
de wet van 4 november 1969, daar ze is gedaan na het verstrijken van de bij voormeld ar-
tikel 35, eerste lid, voorgeschreven termijn van drie maanden.

De verpachter die, met toepassing van het in het middel bedoelde artikel 36 van de wet 
van 4 november 1969, opkomt tegen de in artikel 35 van dezelfde wet bedoelde bevoor-
rechte pachtoverdracht, kan zich ongetwijfeld beroepen op de onregelmatigheid van die 
pachtoverdracht of op de onregelmatigheid van de bij dat artikel 35 voorgeschreven ken-
nisgeving.

Dit neemt niet weg dat de verpachters, wanneer zij ervoor kiezen om tegen de hun ter 
kennis gebrachte bevoorrechte overdracht op te komen op grond van artikel 36 van de 
wet, de aan deze keuze verbonden voorwaarden moeten respecteren.

Het voorwerp van het verzet tegen een bevoorrechte pachtoverdracht kan niet leiden tot 
verschillende vonnissen. Het is immers ondenkbaar dat er in een vonnis beslist zou wor-
den dat de pachtoverdracht ten aanzien van sommige medeverpachters niet bevoorrecht is, 
terwijl er in een ander vonnis beslist zou worden dat ze ten aanzien van andere medever-
pachters wel bevoorrecht is.

Bij een dergelijk verzet wordt dus een onsplitsbare rechtsvordering ingesteld, die bijge-
volg alleen maar door alle betrokkenen of in hun aanwezigheid rechtsgeldig kan worden 
ingesteld (het in het middel bedoelde artikel 36 van de wet van 4 november 1969, de arti-
kelen 1217 en 1218 van het Burgerlijk Wetboek en 23 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het bestreden vonnis, dat het verzet van de verweerders ontvankelijk verklaart, hoewel 
vier van hun medeverpachters niet in het geding zijn tussengekomen en ook niet in de 
zaak zijn geroepen, miskent derhalve het wettelijk begrip onsplitsbaar geschil (schending 
van de artikelen 1217 en 1218 van het Burgerlijk Wetboek en 23 van het Gerechtelijk 
Wetboek) en miskent derhalve de toepassingsvoorwaarden van het in het middel bedoelde 
artikel 36 van de wet van 4 november 1969 (schending van de artikelen 35 en 36 van de 
voormelde wet van 4 november 1969).

(...) 
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 34 van de wet van 4 november 1969, dit is afdeling 3 van 

hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek houdende de 
regels betreffende de pacht in het bijzonder, kan de pachter, zonder toestemming 
van de verpachter, zijn pacht geheel overdragen met name aan zijn afstammelin-
gen. De overnemer treedt  in al  de rechten en verplichtingen die uit  de pacht 
voortvloeien, maar de overdrager blijft met hem hoofdelijk gehouden tot de ver-
plichtingen die uit de pacht zijn ontstaan.

Artikel 35 van die wet bepaalt dat, bij gebreke van geldig verklaard verzet van 
de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing ten voordele van de overnemer 
of de overnemers ontstaat, op voorwaarde dat de pachter of zijn rechtverkrijgen-
den binnen drie maanden na de ingenottreding van de overnemer, aan de ver-
pachter kennis geven van de pachtoverdracht die de pachter heeft gedaan aan 
zijn afstammelingen en hem daarbij de namen, voornamen en het adres van de 
overnemer of de overnemers meedelen. Die pachtvernieuwing heeft tot gevolg 
dat, met handhaving van alle andere voorwaarden, een nieuwe eerste pachtperio-
de van negen jaar ingaat ten voordele van de overnemer of overnemers en dat de 
overdrager ontslagen wordt van alle uit de pacht voortvloeiende verplichtingen 
die na de kennisgeving zijn ontstaan.

Overeenkomstig artikel 36 van de voormelde wet, kan de verpachter aan wie 
binnen de in artikel 35 bepaalde termijn kennis is gegeven van een overdracht, 
tegen de pachtvernieuwing opkomen door de vroegere en de nieuwe pachter, op 
straffe van verval, binnen drie maanden na de kennisgeving van de overdracht 
voor de vrederechter te dagvaarden, teneinde zijn verzet geldig te horen verkla-
ren. De vrederechter oordeelt of de redenen van verzet ernstig en gegrond zijn en 
indien het verzet toegelaten wordt, wordt de pacht niet vernieuwd en heeft alleen 
de overdracht van de vroegere pacht gevolg.

Artikel 37, ten slotte, somt de ernstige redenen van verzet op die kunnen wor-
den aanvaard.

De bevoorrechte overdracht, bepaald in voormeld artikel 35, is onsplitsbaar, 
zodat het op artikel 36 gegronde verzet tegen die overdracht, in geval van meer-
dere verpachters, door alle verpachters moet worden gedaan.

Die regel is ook van toepassing wanneer tot staving van het verzet de onregel-
matigheid van die overdracht of van de kennisgeving ervan wordt aangevoerd.

Het bestreden vonnis stelt  vast dat de verweerders, verpachters aan wie het 
verpachte goed in onverdeeldheid toebehoort, samen met andere personen die 
niet in het geding zijn betrokken, in die hoedanigheid zijn opgekomen tegen de 
pachtoverdracht die de eerste twee eisers aan hun zoon, de derde eiser, hebben 
gedaan, en dat hun dagvaarding ertoe strekt dat "voor recht wordt gezegd dat de 
hun ter kennis gebrachte overdracht (...) niet leidt tot hernieuwing van de pacht 
in het voordeel van de overnemer (zoals bepaald in artikel 35 van de pachtwet)".

Het bestreden vonnis wijst erop dat dit verzet slechts gegrond was op de onre-
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gelmatigheid van de kennisgeving van de overdracht aan de verpachters, omdat 
die kennisgeving meer dan drie maanden na de ingenottreding van de derde eiser 
plaatsvond.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat het verzet, om die reden, als "een rechts-
vordering tot verklaring van recht en, derhalve, louter als een rechtsvordering tot 
bewaring van recht moet worden beschouwd die door slechts een deel van de 
verpachters kan worden ingesteld", beslist niet wettig dat dit verzet ontvankelijk 
is.

Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het aan de eerste drie ver-

weerders akte verleent van hun hervatting van het geding en in zoverre het het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak hieromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Mar-

che-en-Famenne, zitting houdende in hoger beroep.

23 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont, Draps en Oosterbosch.

Nr. 683

3° KAMER - 23 november 2009

1º HUUR VAN GOEDEREN — ALGEMEEN - OPZEGGING - EENZIJDIGE HANDELING - 
INTREKKING - AFSTAND IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING

2º OVEREENKOMST — EINDE - HUUR VAN GOEDEREN - OPZEGGING - EENZIJDIGE 
HANDELING - INTREKKING - AFSTAND IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING

1º en 2° Overeenkomstig het beginsel van de wilsautonomie, vastgelegd in artikel 1134  
B.W., kunnen de partijen in onderlinge overeenstemming beslissen om de door een van  
hen gedane opzegging als niet-bestaand te beschouwen1. (Art. 1134, B.W.)

(REGIONE TOSCANA, rechtspersoon naar Italiaans recht  T. SCHUMAN LEASEHOLD nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0263.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.683. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 januari 2008 in hoger be-
roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

De zaak is bij beschikking van 10 november 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 in haar cassatieverzoekschrift,  waarvan 

een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het bestreden vonnis vermeldt dat de eiseres, tijdens de opzeggingsperiode die 

eindigde op 30 september 2004, " ondubbelzinnig haar wil had geuit om de uit-
voering voort te zetten van de huurovereenkomst" tussen de partijen, door zich in 
vier brieven "herhaaldelijk en met klem" te verzetten tegen de opzegging die 
haar op 22 maart 2004 was betekend en waarvan zij de geldigheid betwistte, en 
dat de verweerster geen initiatief genomen had om die opzegging geldig te doen 
verklaren, "terwijl het duidelijk was (dat volgens de eiseres de brief waarmee 
haar de opzegging werd betekend), ongeldig was en geen enkel rechtsgevolg kon 
hebben", en stelt vervolgens vast dat de partijen, na het verstrijken van de opzeg-
gingsperiode, "de overeenkomst in feite hebben voortgezet, daar (de eiseres) in 
het gehuurde goed is gebleven (...) en de huur is blijven betalen (de stortingen 
die na 30 september 2004 zijn verricht, verwijzen helemaal niet naar een of an-
dere  bezettingsvergoeding),  (en  de  verweerster)  zich  niet  tegen  die  bezetting 
heeft verzet en de huurgelden in ontvangst is blijven nemen".

Het bestreden vonnis miskent het in het middel bedoelde algemeen rechtsbe-
ginsel, door te beslissen dat deze handelwijze van de partijen "niet anders kan 
worden uitgelegd dan als de gemeenschappelijke uitdrukking van hun wil om af-
stand te doen van de gevolgen van die opzegging en de uitvoering van de lopen-
de huurovereenkomst voort te zetten".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Overeenkomstig het beginsel van de wilsautonomie, vastgelegd in artikel 1134 

van het Burgerlijk Wetboek, kunnen de partijen in onderlinge overeenstemming 
beslissen om de door een van hen gedane opzegging als niet bestaand te be-
schouwen.

Het bestreden vonnis herhaalt die regel en wijst, wat dat betreft, erop dat "(de 
opzegging), die een eenzijdige handeling is, op zich effect sorteert, zodat ze niet 
kan worden ongedaan gemaakt en ingetrokken en alleen de partijen in onderlinge 
overeenstemming van de gevolgen ervan kunnen afzien" en dat "die overeen-
stemming niet gebonden is aan enig vormvereiste, op voorwaarde dat ze vast-
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staat", wat niet het geval is "wanneer handelingen worden verricht die niet vere-
nigbaar zijn met die nieuwe wilsuitingen".

Het bestreden vonnis beslist dat de huurovereenkomst tussen de partijen na 30 
april 2005 is blijven voortduren, daar het op grond van de in het vonnis vastge-
stelde gegevens oordeelt dat de eiseres afgezien heeft van het voordeel van de 
opzegging die zij op 4 februari 2005 had gegeven, en erop wijst dat de verweer-
ster, van haar kant, in een brief van 9 februari 2005 "de gevolgen heeft betwist" 
van de brief waarin de eiseres haar die opzegging had betekend en, in een andere 
brief van 10 mei 2005, heeft "vastgesteld dat (de eiseres), door in het gehuurde 
goed te blijven, 'de nietigheid van haar opzegging had erkend'".

Het bestreden vonnis, dat zich aldus niet, zoals het onderdeel betoogt, alleen 
maar baseert op het feit dat de eiseres het gehuurde goed niet heeft ontruimd op 
30 april 2005, maar vaststelt dat de partijen de gemeenschappelijke wil hadden 
om af te zien van de uitwerking van die opzegging, verantwoordt zijn beslissing 
naar recht.

Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis, dat niet steunt op een bekentenis van de eiseres dat de 

opzegging nietig is, om te beslissen dat de eiseres afgezien heeft van het voor-
deel van de opzegging die zij op 4 februari 2005 heeft gegeven, wijst erop dat de 
verweerster het goed niet heeft ontruimd op de in die opzegging vermelde datum 
van 30 april 2005 maar op 1 juni, en dat zij niet gereageerd heeft op de brief van 
10 mei 2005 die de verweerster verstuurd had na de brief van 9 februari waarin 
laatstgenoemde de uitwerking van de betekende opzegging betwistte en de eise-
res vroeg om de huur op te zeggen in overeenstemming met de contractuele be-
palingen, en waarin zij vaststelde dat zij, door het gehuurde goed niet te ontrui-
men, "de nietigheid van haar opzegging erkend had".

Het bestreden vonnis, dat beslist dat die feiten "niet anders kunnen worden uit-
gelegd" dan als een impliciete maar zekere afstand van de eiseres van de opzeg-
ging die zij op 4 februari 2005 heeft gedaan, miskent het in het onderdeel bedoel-
de algemeen rechtsbeginsel niet door hieruit het bestaan van die afstand af te lei-
den.

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

23 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  mevr. Velu –  Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Foriers en Lefèbvre.

Nr. 684
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3° KAMER - 23 november 2009

1º ARTS - AANGESLOTEN GENEESHEER - ZIEKENHUISWET - ZIEKENHUISOPNAME - HONORARIA - 
MAXIMUMBEDRAG - VOORWAARDEN - WETSBEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE - 
OPNAMEOVEREENKOMST - AFWIJKING - UITWERKINGEN

2º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - AANGESLOTEN GENEESHEER - ZIEKENHUISWET - 
ZIEKENHUISOPNAME - HONORARIA - MAXIMUMBEDRAG - VOORWAARDEN - WETSBEPALINGEN VAN 
OPENBARE ORDE - OPNAMEOVEREENKOMST - AFWIJKING - UITWERKINGEN

3º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - AANGESLOTEN GENEESHEER - ZIEKENHUISWET - 
ZIEKENHUISOPNAME - HONORARIA - MAXIMUMBEDRAG - VOORWAARDEN - WETSBEPALINGEN VAN 
OPENBARE ORDE - OPNAMEOVEREENKOMST - AFWIJKING - UITWERKINGEN

1º, 2° en 3° De rechter mag het overeengekomen beding uit  de opnameverklaring niet  
toepassen, dat betrekking heeft op de termijnen waarbinnen de patiënt zijn inkomen moet  
meedelen en dat afwijkt van de wetsbepalingen van openbare orde, die verbieden om  
honorariumsupplementen aan te rekenen wanneer het inkomen van de rechthebbende 
onder  de  daarin  bepaalde  maximumbedragen  blijft1.  (Art.  138,  §1,  eerste  lid, 
Ziekenhuiswet; Art. 50, §6, eerste en tweede lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 
1994)

(W. T. IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID, ziekenhuisvereniging van Anderlecht, Sint-Gillis, Etterbeek en Elsene)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0266.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis van 2 juni 2008, in laatste aan-

leg gewezen door de vrederechter van het kanton Etterbeek.
De zaak is bij beschikking van 10 november 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 voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 138 en 148 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, zoals ge-

wijzigd door de wet van 14 januari 2002;
- artikel 50, inzonderheid §6, van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte ver-

zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
- artikel 16.4 van het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen voor 2004-2005, 

gesloten op 15 december 2003;
- voor zover nodig, de artikelen 1121 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om aan de verweerster een onbetaalde fac-

tuur van 287,50 euro te betalen, vermeerderd met de kosten van de ingebrekestelling ten 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.684. 
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bedrage van 33,98 euro en een bedrag van 25,00 euro ter uitvoering van het strafbeding, 
en veroordeelt haar daarenboven in de moratoire en de gerechtelijke interesten en de kos-
ten, op de volgende gronden:

"Uit de gegevens van de zaak volgt dat de (eiseres) van 26 april 2004 tot 3 mei 2004 is 
opgenomen in het ziekenhuis Molière-Longchamp, dat (van de verweerster) afhangt;

Die  ziekenhuisopname  heeft  geleid  tot  twee  facturen  voor  een  totaalbedrag  van 
1.013,52 euro dat ten laste van de (eiseres) komt, terwijl een andere factuur van 1.251,03 
euro reeds door haar ziekenfonds was gefactureerd en betaald;

De (eiseres) heeft op 26 april 2004 een voorschot van 250 euro betaald, op 20 december 
2004 heeft zij een bedrag van 176,02 euro betaald en op 17 februari 2005 een bedrag van 
300 euro;

Het door (de verweerster) gevorderde saldo bedraagt bijgevolg 287,50 euro;
De (eiseres) meent dat dit bedrag niet verschuldigd is en verwijst in dat verband naar de 

brief van 31 december 2004, waarin de verzekeringsinstelling de door de dokter K. en A. 
aangerekende honorariumsupplementen betwist;

Volgens de verklaring van de partijen, zou dokter K. een verbonden geneesheer en dok-
ter A. een gedeeltelijk verbonden geneesheer zijn, zodat zij slechts onder zeer beperkte 
voorwaarden supplementen konden aanrekenen;

Beide partijen verwijz(en) naar het akkoord geneesheren-ziekenfondsen, zoals het ten 
tijde van de verstrekte verzorging van toepassing was en dat het volgende bepaalt : 'De bij 
dit  akkoord  vastgestelde  hoegrootheden  inzake  honoraria  en  reisvergoedingen  worden 
toegepast voor alle rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging, 
inclusief de rechthebbenden met recht op de voorkeurregeling, zoals bedoeld in de wet be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco-
ördineerd op 14 juli 1994, met uitzondering van de rechthebbenden, leden van een gezin 
waarvan het jaarlijkse belastbaar inkomen hoger ligt dan hetzij 55.430,50 euro per gezin, 
verhoogd met 1.847,00 euro per persoon ten laste, wanneer er maar één gerechtigde is, 
hetzij 36.953,00 euro per gerechtigde, verhoogd met 1.847,00 euro per persoon ten laste, 
wanneer er verscheidene gerechtigden zijn'.

Die wettelijke bepaling is opgenomen in de door de (eiseres) ondertekende opnamever-
klaring, die hieraan toevoegt dat 'de patiënt de vrijstelling van die mogelijke honorarium-
supplementen zal kunnen genieten indien hij, ten laatste dertig dagen na ontvangst van de 
ziekenhuisfactuur, aan de geneesheer het bewijs levert van het feit dat zijn totaal bruto-in-
komen (ongeacht of dit inkomen al dan niet aan de belastingadministratie moet worden 
aangegeven) niet hoger ligt dan de hierboven vermelde bedragen';

(De verweerster) beklemtoont dat de (eiseres) die bepaling heeft overtreden en dat zij 
haar inkomsten niet binnen dertig dagen heeft medegedeeld, zodat de gevorderde supple-
menten verschuldigd zijn;

De (eiseres) betwist dit standpunt en beklemtoont dat dit beding beschouwd moet wor-
den als een onrechtmatig beding in de zin van de wet van 14 juli 1991, en dat het nietig is  
omdat het ertoe strekt 'de bewijsmiddelen te beperken waarvan de consument gebruik kan 
maken';

Na onderzoek van het beding in de opnameverklaring, moet de rechtbank echter vast-
stellen dat dit beding de bewijsmiddelen van de (eiseres) geenszins beperkt, maar haar 
slechts verplicht om mee te werken aan de bewijsvoering, wat een algemeen aangenomen 
en erkend beginsel is;

De wettelijke bepaling waarnaar de (eiseres), met betrekking tot haar inkomsten, ver-
wijst om een vrijstelling van de honorariumsupplementen te kunnen genieten, impliceert 
immers dat zij haar inkomsten meedeelt;
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In hun contract zijn de partijen overeengekomen dat die medewerking verleend wordt 
binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur, wat volkomen logisch lijkt, daar (de 
verweerster) op die manier haar factuur met kennis van zaken en binnen de grenzen van 
de wet kan opmaken;

Indien de patiënt niet meewerkt en de vereiste inlichtingen vergeet of weigert mee te 
delen, moet de factuur die opgemaakt wordt zonder inachtneming van de betrokken gege-
vens, als volledig wettig worden beschouwd;

De negatie van dit beginsel zou tot gevolg hebben dat het ziekenhuis aangewezen zou 
zijn op de welwillendheid van de patiënt om zijn inkomsten mee te delen, wat tot misbrui-
ken zou leiden, gelet, met name, op de korte verjaringstermijn van de ziekenhuisfacturen;

Ook al legt de wettelijke bepaling betreffende de mededeling van de inkomsten geen 
enkele termijn voor de mededeling van de inkomsten op, toch kan contractueel een ter-
mijn overeengekomen worden waarbinnen de mededeling moet plaatsvinden, om te voor-
komen dat de boekhouding van (de verweerster) helemaal in de war gestuurd wordt;

De (eiseres) heeft het aanslagbiljet van haar inkomsten pas meegedeeld na de inleiding 
van de zaak, d.w.z. meer dan twee jaar na haar verplichting om dat stuk mee te delen;

(De verweerster) kan dus niet verweten worden dat zij een dagvaarding heeft uitge-
bracht om bedragen terug te vorderen die reeds waren betaald aan de verbonden genees-
heren;

De hoofdvordering is bijgevolg gegrond, wat impliceert dat de tegenvordering, om de-
zelfde redenen, niet gegrond is".

Grieven
Artikel 138 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, zoals het gewijzigd 

was door de wet van 14 januari 2002 en van kracht was op 1 december 2002, bepaalt dat, 
indien er een akkoord geneesheren-ziekenfondsen, zoals bedoeld in artikel 50 van de wet 
van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen,  van kracht is,  de  verbonden ziekenhuisgeneesheren de verbintenistarieven 
moeten naleven voor de patiënten opgenomen in tweepatiëntenkamers of in gemeenschap-
pelijke kamers. Krachtens artikel 148 van dezelfde wet, wordt de overtreding van die be-
paling betreffende de toepassing van de tarieven strafrechtelijk gestraft.

Artikel 50, §6, van de voormelde wet van 14 juli 1994 bepaalt dat de akkoorden ge-
neesheren-ziekenfondsen die gesloten zijn binnen de nationale commissie geneesheren-
ziekenfondsen, inzonderheid de honoraria vaststellen die ten overstaan van de rechtheb-
benden van de verzekering nageleefd moeten worden door  de geneesheren die geacht 
worden tot de akkoorden toegetreden te zijn en dat "zij de voorwaarden vaststellen inzake 
tijd, plaats, bijzondere eisen of economische toestand van de rechthebbenden, waarin die 
honoraria mogen worden overschreden".

Het werd niet betwist dat de eiseres was opgenomen in een tweepatiëntenkamer en dat 
zij is behandeld door twee verbonden geneesheren. Uit de voorgaande wetsbepalingen kan 
worden afgeleid dat die geneesheren de tarieven dienden toe te passen zoals ze waren 
vastgelegd in het akkoord geneesheren-ziekenfondsen, dat van kracht was in 2004, maar 
dat  die  honoraria,  krachtens  dat  akkoord,  onder  bepaalde  voorwaarden  overschreden 
mochten worden.

Het staat vast dat het geschil betrekking had op de opeisbaarheid van de van de eiseres 
gevorderde honorariumsupplementen.

Het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen voor 2004-2005 is gesloten op 15 
december 2003 en is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2004. De 
toepasselijkheid en de inhoud ervan werden niet betwist. Gesteld dat dit akkoord geen wet 
is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, toch strekt dit, krachtens de ar-
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tikelen 1121 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, als beding ten behoeve van derden de 
partijen op zijn minst tot wet.

Artikel 16.4 van dat akkoord bepaalt dat "de (daarin vastgestelde) hoegrootheden inza-
ke honoraria en reisvergoedingen toegepast worden voor alle rechthebbenden van de ver-
zekering voor geneeskundige verzorging, (...), met uitzondering van de rechthebbenden, 
leden  van  een  gezin  waarvan  het  jaarlijkse  belastbaar  inkomen  hoger  ligt  dan  hetzij 
55.430,50 euro per gezin, verhoogd met 1.847,00 euro per persoon ten laste, wanneer er 
maar één gerechtigde is, hetzij 36.953,00 euro per gerechtigde, verhoogd met 1.847,00 
euro per persoon ten laste, wanneer er verscheidene gerechtigden zijn". 

De opnameverklaring die de eiseres bij haar opname heeft ondertekend, bepaalt (op-
merking nr. 4) dat "de honoraria die aangerekend worden voor de verzorging van patiën-
ten die een tweepatiëntenkamer gekozen hebben, die zijn welke voortvloeien uit het ak-
koord geneesheren-ziekenfondsen, wat betekent dat het verblijf voor rechthebbenden die 
lid zijn van een gezin waarvan het jaarlijks bruto-inkomen hoger ligt dan (de in artikel 
16.4 van dat akkoord vastgestelde bedragen), een verhoging ten aanzien van de in de no-
menclatuur vastgelegde honoraria tot gevolg kan hebben.

Om de vrijstelling van die mogelijke honorariasupplementen te kunnen genieten, dient 
de patiënt de geneesheer, ten laatste dertig dagen na de ontvangst van de ziekenhuisfac-
tuur, het bewijs te leveren van het feit dat zijn totale bruto-inkomen (...) de hierboven ver-
melde bedragen niet te boven gaat".

De voormelde wettelijke bepalingen, die de honoraria die de verbonden geneesheren 
kunnen aanrekenen, regelen en structureren door die honoraria te beperken en door de 
mogelijkheid voor die geneesheren om honorariumsupplementen aan te rekenen strikt aan 
banden te leggen, raken de openbare orde. Het doel van die bepalingen is ervoor te zorgen 
dat iedereen, en in het bijzonder de armsten, gelijke toegang tot de zorgverlening hebben. 
Dit karakter van openbare orde valt ook af te leiden uit de omstandigheden dat die regle-
mentering geldt voor de ziekenfondsen en het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits-
verzekering en dat de niet-naleving ervan onder de toepassing van de strafwet valt.

Hieruit volgt dat de vaststelling van de aan de verbonden geneesheren verschuldigde 
honoraria niet kan worden overgelaten aan de wilsautonomie van de partijen en dat zij 
met name niet van de toepassing van die wettelijke bepalingen mogen afwijken door mid-
del van een bijzondere overeenkomst, zoals de opnameverklaring die de patiënt onderte-
kent bij zijn opname in het ziekenhuis.

De opnameverklaring die de eiseres ondertekend heeft bij haar opname in het zieken-
huis, bepaalt dat, wanneer de patiënt in een tweepatiëntenkamer verblijft, de toepasselijke 
honoraria die zijn welke vastgelegd zijn in het akkoord geneesheren-ziekenfondsen, dat 
dit verblijf alleen een verhoging van de honoraria tot gevolg kan hebben wanneer het bru-
to jaarinkomen van de patiënt hoger ligt dan de in artikel 16.4 van dat akkoord vastgestel-
de bedragen en dat de patiënt, om de vrijstelling van die mogelijke honorariumsupple-
menten te kunnen genieten, de geneesheer ten laatste dertig dagen na ontvangst van de 
ziekenhuisfactuur het bewijs moet leveren van het feit dat zijn totale bruto-inkomen de 
bedoelde bedragen niet te boven gaat.

Het bestreden vonnis grondt de veroordeling van de eiseres uitsluitend op de toepassing 
van dit in de opnameverklaring bepaalde beding inzake het bewijs. Het beslist dat dit be-
ding " (de patiënt) verplicht om mee te werken aan de bewijsvoering, wat een algemeen 
aangenomen en erkend beginsel is; (dat) de partijen in hun contract zijn overeengekomen 
dat die medewerking verleend wordt binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur, 
wat volkomen logisch lijkt, daar (het ziekenhuis) op die manier haar factuur met kennis 
van zaken en binnen de grenzen van de wet kan opmaken; (dat), indien de patiënt niet 
meewerkt en de vereiste inlichtingen vergeet of weigert mee te delen, moet de factuur die 
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opgemaakt wordt zonder inachtneming van de betrokken gegevens, als volledig wettig 
worden beschouwd; (dat) de negatie van dit beginsel tot gevolg zou hebben dat het zie-
kenhuis aangewezen zou zijn op de welwillendheid van de patiënt om zijn inkomsten mee 
te delen, wat tot misbruiken zou leiden (...); (dat), ook al legt de wettelijke bepaling be-
treffende de mededeling van de inkomsten geen enkele termijn voor de mededeling van 
de inkomsten op, contractueel toch een termijn overeengekomen kan worden waarbinnen 
de mededeling moet plaatsvinden, om te voorkomen dat de boekhouding (van het zieken-
huis) helemaal in de war gestuurd wordt".

De opnameverklaring die de eiseres te dezen ondertekend heeft, is echter niet in over-
eenstemming met de artikelen 138 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen en 
50 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen.

Eerste onderdeel
Krachtens die bepalingen, die van openbare orde zijn, zijn de verbonden ziekenhuisge-

neesheren - strafrechtelijk - gehouden om de tarieven van het akkoord ziekenhuizen-ge-
neesheren toe te passen op de patiënten die opgenomen worden in tweepatiëntenkamers of 
in gemeenschappelijke kamers, maar kan het akkoord de voorwaarden vaststellen waaron-
der die honoraria overschreden mogen worden. Het akkoord geneesheren-ziekenfondsen 
dat te dezen van toepassing is, bevestigt dit, aangezien artikel 16.4 van dat akkoord be-
paalt dat de daarin vastgestelde tarieven van toepassing zijn op alle rechthebbenden van 
de verzekering voor geneeskundige verzorging, met uitzondering van degenen wier inko-
men een bepaald bedrag te boven gaat.

Hieruit kan worden afgeleid dat de wetgever dit beginsel heeft willen toepassen op het 
verbintenistarief en dat hij de mogelijkheid om dat tarief te overschrijden, duidelijk alleen 
maar als een afwijking heeft bedoeld, waarbij ervan uitgegaan wordt dat het bewezen is 
dat het inkomen van de patiënt de vastgestelde maximumbedragen overschrijdt. Met ande-
re woorden, het ziekenhuis moet krachtens de voormelde wetsbepalingen aantonen dat de 
patiënt een hoog inkomen heeft alvorens hem supplementen aan te rekenen en die supple-
menten zijn alleen in dat geval en niet in de regel toegestaan. Het ziekenhuis mag niet a 
priori honorariumsupplementen aanrekenen en mag, bij de opname van de patiënt, niet be-
palen dat laatstgenoemde die supplementen achteraf moet betwisten en de vrijstelling er-
van moet aanvragen door te bewijzen dat hij een laag inkomen heeft, en dat zijn recht op 
naleving van het tarief vervalt indien hij niet binnen een welbepaalde termijn aantoont dat 
zijn inkomen de voormelde maximumbedragen niet te boven gaat.

In zoverre de door de eiseres te dezen ondertekende opnameverklaring bepaalt dat de 
patiënt kan vragen om "de vrijstelling van die mogelijke honorariumsupplementen te ge-
nieten" mits hij "ten laatste dertig dagen na ontvangst van de ziekenhuisfactuur, aan de ge-
neesheer het bewijs levert van het feit dat zijn totaal bruto-inkomen (...) niet hoger ligt dan 
de hierboven vermelde bedragen", bevat zij een bijkomende voorwaarde (termijn voor de 
mededeling van zijn inkomen) waarin niet alleen de bepalingen van openbare orde die de 
desbetreffende aangelegenheid regelen, niet voorzien, maar die, daarenboven, strijdig is 
met de daarin opgelegde regeling.

Aangezien die wetsbepalingen van openbare orde zijn, mag die patiënte, zodra bewezen 
is dat hun inkomen, op het ogenblik dat de geneeskundige verzorging werd verstrekt, de 
in het toepasselijk nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen bepaalde maximumbe-
dragen niet overschreed, geen honorariumsupplementen aangerekend worden, alleen op 
grond dat hij niet binnen de daartoe overeengekomen termijn het bewijs van zijn inkomen 
heeft geleverd. De bijzondere overeenkomsten kunnen immers de bescherming die door 
bepalingen van openbare orde geboden wordt, niet verminderen of beperken.

De enige reden waarom het bestreden vonnis geen rekening heeft gehouden met het in-
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komen van de eiseres op het ogenblik van de litigieuze ziekenhuisopname en niet vaststelt 
dat dit inkomen de bij die bepalingen vastgestelde maximumbedragen niet overschreed - 
een feit dat niet werd betwist -, is omdat het beslist dat het in de opnameverklaring opge-
nomen beding over de termijn van mededeling van het inkomen moet worden toegepast 
en omdat het erop wijst dat "(zij) het aanslagbiljet van haar inkomsten pas heeft meege-
deeld na de inleiding van de zaak, d.w.z. meer dan twee jaar na haar verplichting om dat 
stuk mee te delen".

Als gevolg van de beslissing die het bestreden vonnis neemt over de toepassing van dat 
beding, laat het met andere woorden na om het inkomen van de eiseres te onderzoeken en 
vast te stellen, al was het daartoe gehouden.

Het bestreden vonnis verantwoordt de veroordeling van de eiseres alleen op grond van 
het in de opnameverklaring vervatte bewijsbeding, terwijl dit beding in strijd is met de 
desbetreffende wetsbepalingen, die de openbare orde raken. Het is derhalve niet naar recht 
verantwoord (schending van alle in het middel bedoelde bepalingen).

Tweede onderdeel
Gesteld dat de in het middel bedoelde wetsbepalingen - waarvan de draagwijdte gepre-

ciseerd werd in het eerste onderdeel, dat hier als volledig weergegeven wordt beschouwd - 
de openbare orde niet strictue sensu raken maar bepalingen van dwingned recht zijn, in 
zoverre ze een hiermee strijdige overeenkomst uitsluiten terwijl ze geen openbaar maar 
slechts een persoonlijk belang beschermen, stelt het bestreden vonnis niet vast dat de eise-
res, die door deze bepalingen beschermd wordt, van die bescherming zou hebben afge-
zien. Het bestreden vonnis, dat de veroordeling van de eiseres uitsluitend grondt op het 
bewijsbeding uit de opnameverklaring, terwijl dit beding op zijn minst in het voordeel van 
de eiseres dwingend is, en niet vaststelt dat de eiseres hierop geen beroep heeft willen 
doen, schendt alle in het middel bedoelde wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Eerste onderdeel
Artikel 138, §1, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen 

bepaalt dat, indien er een akkoord geneesheren-ziekenfondsen, zoals bedoeld in 
artikel 50 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, van kracht is, de verbonden zieken-
huisgeneesheren de verbintenistarieven moeten naleven voor de patiënten opge-
nomen in tweepatiëntenkamers of in gemeenschappelijke kamers. 

Krachtens artikel 50, §6, eerste en tweede lid, van de wet van 14 juli 1994, 
stellen de akkoorden die gesloten zijn binnen de nationale commissie geneeshe-
ren-ziekenfondsen,  inzonderheid  de  honoraria  vast  die  ten  overstaan  van  de 
rechthebbenden van de verzekering nageleefd worden door de geneesheren die 
geacht worden tot de akkoorden toegetreden te zijn en stellen zij de voorwaarden 
vast inzake tijd, plaats, bijzondere eisen of economische toestand van de recht-
hebbenden, waaronder die honoraria mogen worden overschreden.

Artikel 16.4 van het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen voor 2004-
2005 bepaalt dat de bij dit akkoord vastgestelde hoegrootheden inzake honoraria 
en reisvergoedingen toegepast worden voor alle rechthebbenden van de verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging, inclusief de rechthebbenden met recht op 
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de voorkeurregeling, zoals bedoeld in de wet betreffende de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige  verzorging en uitkeringen,  gecoördineerd op 14 juli 
1994, met uitzondering van de rechthebbenden, leden van een gezin waarvan het 
jaarlijkse belastbaar inkomen hoger ligt dan hetzij 55.430,50 euro per gezin, ver-
hoogd met 1.847,00 euro per persoon ten laste, wanneer er maar één gerechtigde 
is, hetzij 36.953,00 euro per gerechtigde, verhoogd met 1.847,00 euro per per-
soon ten laste, wanneer er verscheidene gerechtigden zijn.

Die bepalingen, die de voorwaarden bepalen waaronder de verbonden zieken-
huisgeneesheren de betaling van honorariumsupplementen kunnen vorderen van 
hun patiënten, die aangesloten zijn bij de verzekering voor geneeskundige ver-
zorging, raken de openbare orde.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres, die is behandeld door twee ver-
bonden geneesheren, bij haar opname in een instelling van de als verweerster op-
tredende vereniging een verklaring heeft ondertekend volgens welke "de patiënt 
de vrijstelling van die (...) honorariumsupplementen zal kunnen genieten indien 
hij, ten laatste dertig dagen na ontvangst van de ziekenhuisfactuur, aan de ge-
neesheer het bewijs levert van het feit dat zijn totaal bruto-inkomen (...) niet ho-
ger ligt dan de bedragen" die bepaald zijn in artikel 16.4 van het voormelde ak-
koord geneesheren-ziekenfonds.

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om aan de verweerster de gevor-
derde honorariumsupplementen te betalen, op grond dat, "ook al legt de wettelij-
ke bepaling betreffende de mededeling van de inkomsten geen enkele termijn 
voor de mededeling van de inkomsten op, contractueel toch een termijn overeen-
gekomen kan worden waarbinnen de mededeling moet plaatsvinden" en dat "de 
(eiseres) het aanslagbiljet van haar inkomsten pas heeft meegedeeld na de inlei-
ding van de zaak, d.w.z. meer dan twee jaar na haar verplichting om dat stuk mee 
te delen".

Het bestreden vonnis, dat het beding uit de opnameverklaring toepast, dat be-
trekking heeft op de termijn waarbinnen de patiënt zijn inkomen moet meedelen, 
hoewel dit beding afwijkt van de voormelde wetsbepalingen van openbare orde, 
die verbieden om honorariumsupplementen aan te rekenen wanneer het inkomen 
van  de  rechthebbende  onder  de  daarin  bepaalde  maximumbedragen  blijft, 
schendt alle in het middel bedoelde wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel, dat niet kan lei-

den tot ruimere cassatie.
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 vrederechter van het eerste kanton te 
Schaarbeek.

23 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 685

3° KAMER - 23 november 2009

SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE - 
SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN - VERPLICHTINGEN - SOCIAAL VERZEKERDE - MEDEDELING UIT 
EIGEN BEWEGING - BIJKOMENDE INFORMATIE

De verplichting van de socialezekerheidsinstelling om uit eigen beweging aan de sociaal  
verzekerde bijkomende informatie te verstrekken die nodig is voor de behandeling van  
zijn verzoek of het behoud van zijn rechten, hangt niet af van de voorwaarde dat die 
verzekerde haar vooraf schriftelijk heeft verzocht om hem informatie over zijn rechten en 
verplichtingen te geven1.  (Art. 3, eerste lid, Wet 11 april 1995; Art. 2, eerste lid, Wet 19 
dec. 1997)

(XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS vzw T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR S.07.0115.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 september 2007 gewezen 

door het arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van 

de sociaal verzekerde;
- artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot uitvoering 

van artikel 3, eerste lid en van artikel 7, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot in-
voering van het handvest van de sociaal verzekerde.

Aangevochten beslissing
Het arrest beslist
- dat de verweerster slechts tot 31 augustus 2003 recht had op kinderbijslag voor haar 

dochter I.;

1 Zie andersl. concl. O.M. in Pas., 2009, nr..685.
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- dat de eiseres, met toepassing van de verordenende bepalingen, in september en okto-
ber 2003 voorlopig kinderbijslag kon blijven betalen, zonder dat " die betaling als foutief 
kon worden aangemerkt";

- en dat de eiseres bijgevolg "rechtsgeldig heeft vastgesteld dat de in september en ok-
tober 2003 betaalde kinderbijslag volgens de reglementering niet verschuldigd was",

en beslist vervolgens niettemin om het vonnis van 11 oktober 2005 te bevestigen, in zo-
verre het de tegenvordering van de eiseres had verworpen.

Het arrest citeert de tekst van artikel 3, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot in-
voering van het handvest van de sociaal verzekerde en van artikel 2, eerste lid, van het ko-
ninklijk besluit van 19 december 1997 tot uitvoering van artikel 3, eerste lid en van artikel 
7, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal 
verzekerde, en beslist daarna wat volgt :

"3. De informatieplicht is een van de verplichtingen die opgelegd worden door de wet 
van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde.

Artikel 3 van het handvest bepaalt immers dat de 'socialezekerheidsinstellingen ver-
plicht zijn aan de sociaal verzekerde die daar schriftelijk om verzoekt, alle dienstige in-
lichtingen betreffende zijn rechten en verplichtingen te verstrekken en uit eigen beweging 
de sociaal verzekerde alle bijkomende informatie te verschaffen die nodig is voor de be-
handeling van zijn verzoek of het behoud van zijn rechten (...). De Koning bepaalt, na ad-
vies van het beheerscomité of het bevoegde adviesorgaan van de betrokken instelling, wat 
onder dienstige inlichtingen moet verstaan worden alsmede de toepassingsmodaliteiten 
van dit artikel'.

Ter uitvoering van die bepaling wordt bepaald dat 'de instellingen van sociale zekerheid 
in de materies die hen aanbelangen, aan de sociaal verzekerde de dienstige inlichtingen 
verstrekken voor het verkrijgen of het behoud van zijn verzekerbaarheid en voor de toe-
kenning van prestaties alsook de gegevens van diegenen die verdere inlichtingen kunnen 
verstrekken. Om aan die informatieplicht te voldoen, stellen de instellingen een regelma-
tig geactualiseerd document op met een beschrijving van de rechten en de plichten van de 
sociaal verzekerden in de wetgeving die de instelling moet toepassen. Dit document wordt 
gratis ter beschikking gesteld van de sociaal verzekerden die erom vragen' (artikel 2, ko-
ninklijk besluit van 19 december 1997).

4. De (eiseres) betoogt dat zij de nodige inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot 
het formulier P7, inzonderheid omdat in dit formulier de vraag naar de inschrijving als 
werkzoekende wordt gesteld en de verzekerde verantwoordelijk wordt geacht voor het 
laattijdig terugsturen van het formulier.

Het (arbeidshof) kan die stelling niet volgen:
- de in het handvest van de sociaal verzekerde ingevoerde informatieplicht heeft tot 

doel de rechtzoekenden de kans te bieden om hun rechten ten aanzien van de administratie 
en de socialezekerheidsinstellingen beter te doen gelden. De bedoeling hiervan is te voor-
komen dat de sociaal verzekerde, door een gebrek aan voldoende juridische informatie, 
bepaalde rechten ontzegd worden (...);

- de informatie moet niet alleen worden verstrekt 'op schriftelijk verzoek', zoals de (ei-
seres) in haar pleidooien betoogt, maar zij moet ook uit eigen beweging worden verstrekt 
(voormeld artikel 3 van het handvest) wanneer ze nodig is voor het behoud van de rechten 
van de verzekerde;

- de informatie moet daarenboven worden verstrekt in een voor het publiek begrijpelij-
ke taal (artikel 6 van het handvest).

Welnu:
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- de informatie over de verplichting om zich als werkzoekende in te schrijven teneinde 
werkloosheidsuitkeringen te kunnen blijven genieten, is algemene informatie die elke stu-
dent die zijn studies beëindigd heeft, kan aanbelangen omdat hij aldus het genot van de 
kinderbijslag kan behouden;

- die informatie staat niet in het formulier;
- het feit alleen dat er een vraag wordt gesteld, is geen begrijpelijke taal die de verze-

kerde in staat stelt zich rekenschap te geven van het verband tussen de inschrijving als 
werkzoekende en het behoud van het recht op kinderbijslag;

- nergens in het formulier wordt vermeld binnen welke termijn dat formulier moet wor-
den teruggestuurd;

- daarenboven wordt nergens in het formulier, dat in september is verstuurd, de aan-
dacht gevestigd op het feit dat het recht op kinderbijslag, indien er geen onderwijs meer 
wordt gevolgd, sinds eind augustus was vervallen, tenzij de jongere zich als werkzoeken-
de had ingeschreven.

(...) 7. Tot slot (...) is het hoger beroep voor het overige niet gegrond: het feit dat de (ei-
seres) een fout heeft begaan door haar verplichting niet na te leven om uit eigen beweging 
aan de sociaal verzekerde alle bijkomende informatie te verschaffen die nodig was voor 
het behoud van zijn rechten, staat de toewijzing van haar vordering tot terugbetaling in de 
weg, omdat het teruggevorderde bedrag overeenkomt met de te vergoeden schade; de te-
genvordering moet niet-gegrond worden verklaard en het vonnis moet op dat punt, maar 
om andere redenen, bevestigd worden".

Grieven
Volgens artikel 3, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-

vest van de sociaal verzekerde, zijn de socialezekerheidsinstellingen verplicht aan de soci-
aal verzekerde die daar schriftelijk om verzoekt, alle dienstige inlichtingen betreffende 
zijn rechten en verplichtingen te verstrekken en uit eigen beweging de sociaal verzekerde 
alle bijkomende informatie te verschaffen die nodig is voor de behandeling van zijn ver-
zoek of het behoud van zijn rechten. De Koning bepaalt, na advies van het beheerscomité 
of het bevoegde adviesorgaan van de betrokken instelling, wat onder dienstige inlichtin-
gen moet verstaan worden alsmede de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.

Het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot uitvoering van artikel 3, eerste lid en 
van artikel 7, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van 
de sociaal verzekerde, is uitgevaardigd ter uitvoering van dat artikel 3. Artikel 2 van dat 
koninklijk besluit bepaalt dat de socialezekerheidsinstellingen, met toepassing van artikel 
3, eerste lid, van de wet, in de materies die hen aanbelangen, aan de sociaal verzekerde de 
dienstige inlichtingen verstrekken voor het verkrijgen of het behoud van zijn verzeker-
baarheid en voor de toekenning van prestaties alsook de gegevens van diegenen die verde-
re inlichtingen kunnen verstrekken. Om aan die informatieplicht te voldoen, stellen de in-
stellingen een regelmatig geactualiseerd document op met een beschrijving van de rechten 
en de plichten van de sociaal verzekerden in de wetgeving die de instelling moet toepas-
sen. Dit document wordt gratis ter beschikking gesteld van de sociaal verzekerden die 
erom vragen.

Zo maakt artikel 3 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de 
sociaal verzekerde een onderscheid tussen:

- de "dienstige inlichtingen" -  waarvan de toepassingsvoorwaarden geregeld worden 
door artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 - die verstrekt moeten 
worden op schriftelijk verzoek van de sociaal verzekerde; in de laatste zin van het eerste 
lid van dat artikel wordt herhaald dat de sociaal verzekerde hierom moet verzoeken;

- de mededeling "uit eigen beweging" door de socialezekerheidsinstelling; die medede-
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ling heeft alleen betrekking op de "bijkomende informatie die nodig is voor de behande-
ling van (het) verzoek (van de sociaal verzekerde) of het behoud van zijn rechten".

De "bijkomende informatie" kan niets anders dan de bijkomende "dienstige" informatie 
zijn waarvan in diezelfde bepaling sprake is, die zelf alleen maar verstrekt hoeft te worden 
op schriftelijk verzoek van de sociaal verzekerde.

Uit die bepalingen volgt dat de verplichting van de socialezekerheidsinstelling om uit 
eigen beweging bijkomende informatie te verstrekken, afhangt van de voorwaarde dat de 
sociaal verzekerde haar vooraf schriftelijk heeft verzocht om hem informatie over zijn 
rechten en verplichtingen te geven.

Te dezen heeft het arbeidshof niet vastgesteld dat de verweerster de eiseres schriftelijk 
heeft verzocht om haar informatie over haar rechten en verplichtingen te verstrekken.

Het arbeidshof schendt bijgevolg de voormelde bepalingen, wanneer het beslist dat de 
eiseres een fout heeft begaan "door haar verbintenis op eigen initiatief aan de verweerster 
alle dienstige inlichtingen te verstrekken nodig voor het behoud van haar rechten, niet na 
te komen"en de tegenvordering derhalve niet-gegrond verklaart.

Het arbeidshof heeft  de tegenvordering van de eiseres niet  wettig niet-gegrond ver-
klaard en heeft het vonnis van de eerste rechter op dat punt niet wettig bevestigd (schen-
ding van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Eerste middel

Luidens artikel 3, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 
handvest van de sociaal verzekerde, zoals het op de feiten van toepassing is, zijn 
de  socialezekerheidsinstellingen  verplicht  aan  de  sociaal  verzekerde  die  daar 
schriftelijk om verzoekt, alle dienstige inlichtingen betreffende zijn rechten en 
verplichtingen te verstrekken en uit eigen beweging de sociaal verzekerde alle 
bijkomende informatie te verschaffen die nodig is voor de behandeling van zijn 
verzoek of het behoud van zijn rechten, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Hieruit volgt niet dat de verplichting van de socialezekerheidsinstelling om uit 
eigen beweging aan de sociaal verzekerde de bijkomende informatie te verstrek-
ken die nodig is voor de behandeling van zijn verzoek of het behoud van zijn 
rechten, afhangt van de voorwaarde dat die verzekerde haar vooraf schriftelijk 
heeft verzocht om hem informatie over zijn rechten en verplichtingen te geven.

Het middel, dat op het tegendeel berust, faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

23 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Andersluidende conclusie  van de h. Leclercq, procureur-generaal –  Advocaat:  mr. van 
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Eeckhoutte.

Nr. 686

VERENIGDE KAMERS - 24 november 2009

1º RECHTERLIJKE TUCHT - TUCHTPROCEDURE - ORDEMAATREGEL - SCHORSING - 
TUCHTOVERHEID - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

2º RECHTERLIJKE TUCHT - TUCHTSANCTIE - EVENREDIGHEIDS- EN 
PROPORTIONALITEITSBEGINSEL - VEREISTE

1º De schorsing bij ordemaatregel, in het belang van de dienst, van diegene tegen wie een 
tuchtprocedure is ingesteld, is een mogelijkheid waarvan de bevoegde tuchtoverheid kan 
gebruik maken; zij  kan oordelen dergelijke maatregel  niet  te nemen, omdat ze onder  
meer het verdere tuchtonderzoek wil afwachten of omdat zij het niet in het belang van de 
dienst  acht  of  omdat  zij  voorkeur  geeft  aan  andere  maatregelen,  zoals  een  andere  
dienstregeling voor de betrokkene. (Art. 406, eerste en tweede lid, Ger.W.)

2º Het evenredigheids- en proportionaliteitsbeginsel vereisen dat tussen de feiten en de  
opgelegde tuchtsanctie een redelijk verband van evenredigheid zou bestaan.  (Art. 405, 
Ger.W.)

(V.)

ARREST

(AR D.09.0001.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De appellant is in hoger beroep gekomen van het arrest van het hof van beroep 

te Gent, eerste kamer,  van 11 december 2008. Dit arrest  legt  de appellant de 
tuchtstraf 'ontslag van ambtswege' op.

Bij arrest van 20 april 20091 heeft het Hof alvorens nader te beslissen de zaak 
voor advies opnieuw aanhangig gemaakt bij de Nationale Tuchtraad. 

Op 10 juli  2009 heeft  de Nationale Tuchtraad geadviseerd de appellant  de 
tuchtstraf 'ontslag van ambtswege' op te leggen, zoals bedoeld in artikel 405, §2, 
2°, eerste gedachtestreepje, van het Gerechtelijk Wetboek. 

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle is gehoord. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De appellant voert miskenning van zijn recht van verdediging aan omdat de 

oproepingsbrief van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge 
van 14 januari 2008 niet uitdrukkelijk de hem ten laste gelegde feiten vermeldt. 

De bedoelde oproepingsbrief vermeldt:

1 Supra, nr.257.
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“Betreft: tuchtprocedure ingevolge de vordering van de Heer Procureur-Ge-
neraal bij het Hof van Beroep te Gent dd. 14/6/2007, alsmede de twee in beraad  
genomen correctionele zaken van de vijftiende kamer, opgevraagd met het oog  
op toepassing van art. 648 ev. van het Gerechtelijk Wetboek, uit hoofde van ver-
zuim van ambtsplichten.

Ik kwam in het bezit van het tuchtonderzoek, gevoerd door de door mij op  
2/7/2007 aangewezen magistraat,  waaromtrent  U tot  driemaal  toe  werd  ver-
hoord en inzage kreeg van het stukkenbundel, zodat u reeds kennis kreeg van de 
feiten die U ten laste worden gelegd. 

Hierbij wordt U uitgenodigd om gehoord te worden bij toepassing van artikel  
423 van het Gerechtelijk Wetboek op woensdag 30 januari 2008 om 9 uur in  
mijn kabinet. 

Het onderzoeksdossier ligt met ingang van heden ter Uwer beschikking op de  
burgerlijke griffie van de Rechtbank tijdens de griffie-uren.”

Krachtens artikel 423, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt de be-
trokkene opgeroepen bij een aangetekende brief waarin de reden van de oproe-
ping, de ten laste gelegde feiten, de plaats waar en de termijn waarbinnen het 
dossier kan worden geraadpleegd, alsook de plaats en datum van verschijning 
zijn vermeld.

Uit de oproepingsbrief en de herhaalde verhoren door de voor het tuchtonder-
zoek aangewezen magistraat, Bernadette Vandeputte, waarnaar de oproepings-
brief verwijst, wist de appellant, of kon hij zonder gevaar voor vergissing weten, 
dat de oproepingsbrief  hem het  verzuim van zijn ambtsplichten, te weten het 
niet-tijdig uitspreken van een beslissing in de zaken die hij in beraad had, ten las-
te werd gelegd.

De appellant kon met kennis van zaken zijn verdediging voorbereiden en zijn 
verweermiddelen aanvoeren.

De voormelde oproepingsbrief omschrijft  de ten laste gelegde feiten op af-
doende wijze en miskent dan ook niet het recht van verdediging van de appel-
lant.

2. De appellant voert miskenning van zijn recht van verdediging aan omdat 
zijn oproeping voor de eerste kamer van het hof van beroep te Gent onjuiste ver-
meldingen bevat. Die oproepingsbrief verwijst naar een niet-bestaande ‘aanvul-
lende vordering’ van de procureur-generaal. 

De aangevoerde onjuiste vermeldingen zijn niet van dien aard dat de appellant 
daardoor niet wist of niet kon weten wat hem werd ten laste gelegd en dat hij 
zich op de juiste vermeldingen niet heeft kunnen verdedigen. 

Het feit dat de oproeping voor het hof van beroep eventueel een onjuiste ver-
melding bevat, miskent dan ook niet appellants recht van verdediging.

3. De appellant voert miskenning van zijn recht van verdediging aan omdat 
nergens in het dossier de periode van de telastleggingen is vermeld. 

Onder meer uit de oproeping voor het hof van beroep te Gent blijkt duidelijk 
de periode van de telastlegging. Die vermeldt immers dat het gaat om ‘nieuw op-
gelopen achterstand in het rechtspreken ondanks een vroegere tuchtsanctie op-
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gelopen op 26 oktober 2006 wegens verzuim in het rechtspreken van meer dan 6  
maanden om de zaak te berechten’. De appellant wist door die oproeping dat het 
gaat om feiten van na 26 oktober 2006. 

Of bepaalde feiten van na 26 oktober 2006 al dan niet verjaard zouden zijn, 
verhindert geenszins de appellant zijn verdediging te voeren over de feiten na die 
datum. Die verdediging kan immers ook betrekking hebben op een eventuele 
verjaring.

Zijn recht van verdediging is door de vermelding van de periode van de telast-
legging dan ook niet miskend.

4. De appellant voert aan dat zijn recht van verdediging is miskend omdat de 
telastleggingen herhaaldelijk anders en aldus onduidelijk zijn omschreven. 

De appellant preciseert de ‘herhaaldelijk anders’ omschreven telastleggingen 
niet. 

De feiten die de appellant zijn ten laste gelegd, zijn niet onduidelijk omschre-
ven. De verscheidene omschrijvingen van dezelfde feiten laten hem bovendien 
toe die feiten preciezer en nauwkeuriger te kennen. De appellant kon zich dan 
ook op basis van die omschrijving afdoende verdedigen.

5. De appellant voert miskenning van zijn recht van verdediging aan omdat het 
dossier slechts gedeeltelijk is geïnventariseerd. 

De appellant voert niet aan dat bepaalde stukken die op de gedeeltelijke inven-
taris zijn vermeld, in werkelijkheid niet in het dossier waren opgenomen, noch 
dat de opeenvolgende tuchtoverheden hun beslissing hebben gesteund op stuk-
ken die niet in het tuchtdossier aanwezig waren.

De appellant heeft het volledige dossier kunnen raadplegen. Hij heeft er ook 
kosteloos een kopie van kunnen krijgen.

Dat het tuchtdossier slechts een onvolledige en gedeeltelijk inventaris bevat, 
heeft niet tot gevolg dat dit appellants recht van verdediging miskent.

6. Uit al wat voorafgaat blijkt dat, anders dan de appellant aanvoert, de tucht-
procedure zonder miskenning van zijn recht van verdediging is gevoerd. 

7. De appellant voert aan dat het regelmatig niet-tijdig uitspreken van vonnis-
sen in zaken die hij in beraad heeft genomen, niet te wijten is aan zijn schuldig 
gedrag, zodat geen tuchtstraf kan worden opgelegd. 

Anders dan de appellant voorhoudt, blijkt uit alle gegevens van het dossier dat 
het niet tijdig uitspreken van vonnissen in zaken die hij in beraad had, hem per-
soonlijk toerekenbaar is.

Het is niet alleen zijn abnormaal en buitengewoon laag prestatiepeil en zijn 
zeer gebrekkig functioneren als rechter die aanleiding zijn voor een tuchtstraf.

Niettegenstaande alle begeleidingsmaatregelen en bijzondere regimes die de 
appellant van zijn korpsoversten herhaaldelijk heeft gekregen, niettegenstaande 
de medewerking van zijn collegae, heeft de appellant bewust volhard in het niet-
tijdig uitspreken. 

Ook al zouden, zoals hij voorhoudt, zijn persoonlijkheidskenmerken de oor-
zaak van de vertraging zijn, dan nog zijn die niet van dien aard dat hij zich niet 
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ervan bewust was, minstens kon zijn, dat hij tekort kwam aan zijn deontologi-
sche en wettelijke verplichting de zaken binnen een normale tijd te vonnissen.

8. De appellant voert aan dat de achterstand bij het uitspreken van de zaken die 
hij in beraad had, te wijten is aan de complexiteit van die zaken. 

De complexiteit van een zaak kan een reden zijn waarom de rechter geen uit-
spraak doet binnen een maand na het sluiten van het debat. Dat is trouwens de 
reden  waarom  artikel  770 van  het  Gerechtelijk  Wetboek  in  de  mogelijkheid 
voorziet dat de rechter de korpschef en de eerste voorzitter van het hof van be-
roep daarover inlicht. Het blijkt niet dat de appellant dit heeft gedaan. Integen-
deel hij is halsstarrig en bewust in gebreke gebleven meerdere al dan niet com-
plexe zaken te vonnissen binnen een redelijke termijn die afhankelijk is van de 
complexiteit van de zaak.

Het empirisch onderzoek dat de appellant vraagt, onder meer naar de verdeling 
van de werklast van de magistraten van de rechtbank van eerste aanleg te Brug-
ge, het aantal hogere beroepen tegen zijn uitspraken en het resultaat daarvan, dit 
vergeleken met de resultaten van de andere magistraten van dat rechtscollege, is 
irrelevant voor de beoordeling van zijn persoonlijke en bewuste tekortkomingen 
bij het tijdig vonnissen van zijn eigen zaken.

Dat de appellant ook zaken tijdig zou hebben uitgesproken is geen reden om 
het niet-tijdig vonnissen van andere zaken te rechtvaardigen.

9. De appellant voert verder aan dat de achterstand te wijten is aan zijn ge-
zondheidstoestand en zijn persoonlijke problemen. 

De gezondheidstoestand en persoonlijke problemen van de appellant kunnen 
een nadelige invloed gehad hebben op zijn werkkracht en productiviteit. Ze zijn 
hier wel geen rechtvaardiging en geen afdoende uitleg voor de voortdurende en 
permanente achterstand in het vonnissen van zaken die hem na zijn tuchtsanctie 
van 26 oktober 2006 zijn toevertrouwd.

De appellant kan zich bezwaarlijk beroepen op het argument dat een eerdere 
schorsing een persoonlijk probleem is waardoor hij na de schorsing niet meer 
normaal kon functioneren. 

Ook al houdt de appellant het tegenovergestelde voor, er kan zeker niet voorbij 
gegaan worden aan de vele steun en mogelijkheden die zijn korpschefs en zijn 
collegae hem hebben gegeven.

10. De appellant voert aan dat hij na de tuchtsanctie van 26 oktober 2006 geen 
voldoende kansen heeft gekregen om te verhelpen aan de achterstand. 

Uit de gegevens van het dossier blijkt het tegenovergestelde. De taken die de 
appellant toegewezen kreeg, waren er vooral op gericht hem de mogelijkheid te 
geven zijn achterstand op een redelijke en verantwoorde wijze weg te werken. 
Daarbij kreeg hij in vergelijking met zijn collegae een gunstregime.

11. De appellant voert aan dat hij zich na de tuchtsanctie van 26 oktober 2006 
heeft herpakt en grotendeels zijn achterstand heeft ingehaald. 

Zelfs als dit al zou zijn, dan nog bleef hij bewust een onverantwoorde achter-
stand hebben. Hij gebruikte zijn gunstregime niet om die achterstand ongedaan 
te maken.
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12. De appellant voert aan dat hij door de berichten in de pers over zijn achter-
stand de zware psychische druk niet aankon. 

De berichten in de pers zijn niet de oorzaak van de onverantwoorde en bewus-
te achterstand van de appellant, maar het gevolg. Dat die berichten voor hem on-
aangenaam kunnen zijn, is geen verklaring voor zijn abnormale achterstand.

13. De appellant voert aan dat het niet-nemen van een ordemaatregel, bepaald 
in artikel 406 van het Gerechtelijk Wetboek, bewijst dat er geen definitieve ver-
trouwensbreuk bestaat ten aanzien van de rechtzoekende of ten aanzien van zijn 
collegae. 

Volgens artikel 406, §1, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
kan de tuchtoverheid die bevoegd is om een lichte straf op te leggen, in het be-
lang van de dienst diegene tegen wie een tuchtprocedure is ingesteld, op grond 
van een ordemaatregel uit zijn ambt schorsen.

Die  schorsing  bij  ordemaatregel  is  een  mogelijkheid waarvan  de  bevoegde 
tuchtoverheid gebruik kan maken. Die overheid kan oordelen dergelijke maatre-
gel niet te nemen omdat ze onder meer het verdere tuchtonderzoek wil afwachten 
of omdat zij het niet in het belang van de dienst acht of omdat zij voorkeur geeft 
aan andere maatregelen zoals een andere dienstregeling voor de betrokkene.

Het niet-nemen van een ordermaatregel kan ingegeven zijn door begrip voor 
appellants falen, door vertrouwen op beterschap en door zoveel andere persoon-
lijke redenen, eigen aan de appellant. Het is hier zeker geen bewijs dat er geen 
definitieve vertrouwensbreuk zou kunnen bestaan ten aanzien van de rechtzoe-
kende of ten aanzien van zijn collegae.

14 De appellant voert terecht aan dat de strafmaat moet bepaald worden op 
grond van het evenredigheids- en proportionaliteitsbeginsel. Die vereisen dat tus-
sen de feiten en de opgelegde sanctie een redelijk verband van evenredigheid zou 
bestaan. 

De gepleegde feiten zijn ernstig. Ze doen afbreuk aan de waardigheid van ap-
pellants ambt van rechter. Zijn tekortkomingen brengen ook de goede werking 
van de rechtbank en het vertrouwen van de bevolking in die instelling in het ge-
drang. Ze verzwaren op oncollegiale wijze de werklast van zijn mederechters.

De appellant heeft reeds eerder een disciplinaire sanctie voor gelijkaardige fei-
ten gekregen. Het blijkt echter dat hij nadien zekere inspanningen gedaan heeft 
om een normaal werkritme aan te houden. Hij is daarin echter slechts heel ge-
deeltelijk geslaagd en dan nog dank zij de medewerking van zijn collegae en zijn 
lichtere werkbelasting.

Het is echter niet bewezen dat de appellant in het geheel niet meer verder zou 
kunnen functioneren in zijn ambt. Hij moet een laatste kans krijgen zich te her-
pakken.

De tuchtstraf ‘ontslag van ambtswege’, die de Nationale Tuchtraad voorstelt, 
is dan ook te zwaar. De ernst van de feiten en de omstandigheid dat reeds eerder 
een tuchtstraf werd opgelegd, verantwoorden een zware tuchtstraf in de zin van 
artikel 405, §2, van het Gerechtelijk Wetboek. De wet laat niet toe een schorsing 
‘voorwaardelijk’ op te leggen, waarbij de appellant tijdens de proeftijd de kans 
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zou krijgen zijn goede bedoelingen te bewijzen. Een langdurige schorsing heeft 
voor gevolg dat de appellant gedurende lange tijd geen enkele prestatie meer zal 
leveren, wat hij thans wel doet, zodat de werklast van zijn collegae ingevolge een 
schorsing zou toenemen. Daarenboven wordt de kans om zijn goede wil te bewij-
zen alleen maar uitgesteld. Een korte schorsing zou daarentegen kunnen begre-
pen worden alsof het Hof de feiten als niet ernstig beschouwt.

In die omstandigheden komt het gepast voor de straf van inhouding van wedde 
gedurende het wettelijke toegelaten maximum van twee maanden op te leggen, 
overeenkomstig artikel 405, §3, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.  Die 
tuchtstraf treft appellant financieel, maar laat hem toe onmiddellijk aan de slag te 
gaan in de opdrachten die de korpschef hem zal toewijzen, zodat hij dadelijk zijn 
goede  bedoelingen  kan  waarmaken.  Zijn  collegae  van  hun  kant  ondervinden 
hiervan geen nadeel.

Dictum
Het Hof, verenigde kamers,
Legt de appellant de tuchtstraf ‘inhouding van wedde’ gedurende twee maan-

den op tot beloop van het maximaal toegelaten bedrag bepaald door artikel 405, 
§3, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek. 

Veroordeelt de appellant in de kosten van alle instanties.

24 november 2009 – Verenigde kamers –  Voorzitter:  de h. Londers, eerste voorzitter 
–  Verslaggever:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Gedeeltelijk andersluidende conclu-
sie2 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. van Eeckhoutte, V. Tolle-
naere, Gent en T. De Sutter, Gent.

Nr. 687

2° KAMER - 24 november 2009

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
VERORDENING (E.E.G.) NR. 3821/85 - CONTROLEAPPARAAT IN HET WEGVERVOER - 
OVERTREDING - ARTIKEL 18, §1 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JULI 2005 IN DE VERSIE 
VÓÓR 11 APRIL 2007 - WERKING IN DE RUIMTE

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE RUIMTE - ARTIKEL 18, §1 VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 14 JULI 2005 IN DE VERSIE VÓÓR 11 APRIL 2007 - VERORDENING (E.E.G.) NR. 
3821/85 - CONTROLEAPPARAAT IN HET WEGVERVOER - OVERTREDINGEN IN BELGIË EN IN HET 
BUITENLAND - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2° Uit het verband tussen de artikelen 19.1 van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85  
van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, 1, eerste lid,  
en  2,  §1,  eerste  en  tweede  lid,  van  de  wet  van  18  februari  1969  betreffende  de  
maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over  
de zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, en 18, §§1, 2 en 19 van het koninklijk  
besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (E.E.G.) nr. 3821/85 van  

2 Het O.M. volgde, wat de strafmaat betreft, het advies van de Nationale Tuchtraad. 
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20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, volgt dat artikel 
18, §1 van voornoemd koninklijk besluit van 14 juli 2005, in de versie van toepassing 
vóór  11  april  2007,  zowel  van  toepassing  is  op  overtredingen  van  de  verordening  
(E.E.G.) nr. 3821/85 in België begaan als op overtredingen in het buitenland begaan1. 

(ARBEIDSAUDITEUR BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL T. P. e.a.)

ARREST

(AR P.08.1519.N)

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

onele rechtbank te Brussel van 4 september 2008, op verwijzing gewezen inge-
volge arrest van het Hof van 22 januari 2008.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 18, §1, van het koninklijk besluit 

van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (verder: 
Verordening (EEG) nr. 3821/85), zoals van toepassing vóór 11 april 2007, en ar-
tikel 2, §1, van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uit-
voering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over 
de weg, de spoorweg of de waterweg: het vonnis oordeelt onterecht dat alleen 
buiten België gepleegde inbreuken op Verordening (EEG) nr. 3821/85 strafbaar 
zijn en spreekt de verweerders op grond hiervan vrij voor de hen ten laste geleg-
de inbreuken op die verordening.

2. Krachtens artikel 19.1 Verordening (EEG) nr. 3821/85, stellen de lidstaten, 
na raadpleging van de Commissie, tijdig de wettelijke en bestuursrechtelijke be-
palingen vast die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze verordening, en 
hebben deze bepalingen onder andere betrekking op de organisatie, de procedure 
en de controlemiddelen, alsmede op de sancties die bij overtreding kunnen wor-
den toegepast.

Uit die bepaling volgt dat de wetgever ertoe verplicht is te voorzien in sancties 
voor overtreding van de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 3821/85.

3. Volgens artikel 1, eerste lid, van de voornoemde wet van 18 februari 1969 
kan de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit, inzake vervoer over de weg, 
de spoorweg of de waterweg, alle vereiste maatregelen treffen ter uitvoering van 
de  verplichtingen  die  voortvloeien  uit  de  internationale  verdragen  en  uit  de 
krachtens deze wet genomen internationale akten, welke maatregelen de ophef-
fing en de wijziging van wetsbepalingen kunnen inhouden.

1 Zie Cass., 20 jan. 2009, AR P.08.1785.N, AC, 2009, nr. 50. 
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Volgens artikel 2, §1, eerste lid en tweede lid, van die wet, worden de overtre-
dingen van de besluiten die genomen werden bij toepassing van artikel 1 van 
deze wet gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een 
geldboete van vijftig tot tienduizend euro, of slechts één van beide straffen, on-
verminderd de eventuele schadevergoeding en zijn de bepalingen van het eerste 
boek van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 85, 
toepasselijk op deze overtredingen.

4. Artikel 18, §1, van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoe-
ring van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende 
het controleapparaat in het wegvervoer, in de versie van toepassing vóór 11 april 
2007, bepaalt dat de op het grondgebied van een ander land begane overtredin-
gen worden vastgesteld en strafbaar zijn overeenkomstig de vigerende wetten en 
reglementen. Zij worden bestraft op basis van artikel 2 van de wet van 18 februa-
ri 1969 of van artikel 4 van de wet van 21 juni 1985, naargelang werd gefrau-
deerd in verband met het gebruik van het controleapparaat of met de technische 
karakteristieken ervan.

Die bepaling sluit niet uit dat zij ook van toepassing is op overtredingen in 
België begaan.

5. Uit het verslag aan de Koning bij voormeld koninklijk besluit van 14 juli 
2005 blijkt dat dit besluit beoogt Verordening (EEG) nr. 3821/85 onverkort ten 
uitvoer te leggen.

Artikel 18, §2, van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 bepaalt dat het per-
soneel van het operationele kader van de federale politie en van de lokale politie, 
de ambtenaren van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid en 
van het Directoraat-generaal Vervoer te Land, belast met een mandaat van ge-
rechtelijke politie, de ambtenaren van de Administratie der Douane en Accijnzen 
en de sociale inspecteurs en sociale controleurs die toezien op de sociale wetten 
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
belast worden met het opsporen en vaststellen van de inbreuken op dit besluit.

Verder vult artikel 19 van dit besluit artikel 2, 1°, punt h, aan van het konink-
lijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en consignatie van een som bij 
het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, met een 
aantal inbreuken op Verordening (EEG) nr 3821/85 die ook aanleiding kunnen 
geven tot een voorstel van onmiddellijke inning en bepaalt het de bedragen er-
van.

De voormelde bepalingen inzake het opsporen en vaststellen van de inbreuken 
op het koninklijk besluit van 14 juli 2005 en betreffende de inning en consignatie 
van een som bij het vaststellen van sommige van die inbreuken, hebben geen 
werkelijke betekenis indien dit besluit niet van toepassing zou zijn op overtredin-
gen in België begaan.

Uit het verband tussen alle voormelde bepalingen volgt aldus dat artikel 18, 
§1, van voornoemd koninklijk besluit van 14 juli 2005, in de versie van toepas-
sing vóór 11 april 2007, zowel van toepassing is op overtredingen van Verorde-
ning (EEG) nr. 3821/85 in België begaan als op overtredingen in het buitenland 
begaan.
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6. Het bestreden vonnis spreekt de verweerders vrij voor de hen ten laste ge-
legde inbreuken op de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 3821/85. Het 
grondt die beslissing op de redenen dat overtredingen van Verordening (EEG) 
nr. 3821/85 en het koninklijk besluit van 14 juli 2005, begaan op het Belgische 
grondgebied in de periode tussen 26 juli 2005 en 11 april 2007, niet strafbaar wa-
ren en de eiser niet aantoont dat er overtredingen werden gepleegd op het grond-
gebied van andere lidstaten.

Die beslissing is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de verweerders vrijspreekt voor 

de feiten van de telastleggingen die betrekking hebben op inbreuken op de voor-
schriften van Verordening (EEG) nr. 3821/85.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Brussel, zit-

ting houdende in hoger beroep, anders samengesteld.

24 november 2009 – 2°kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal.

Nr. 688

2° KAMER - 24 november 2009

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - KOSTEN BEDOELD IN 
ARTIKEL 162 SV. - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING BEDOELD IN ARTIKEL 162BIS SV. - 
ONDERSCHEID

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET 
ONGELIJK WORDT GESTELD - BEKLAAGDE VERWEZEN DOOR DE RAADKAMER - VEROORDELING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET BETALEN VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - WETTIGHEID

3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BEDRAG VAN DE VORDERING - BEGRIP

1º  De  rechtsplegingsvergoeding  beoogd  in  artikel  162bis  Wetboek  van  Strafvordering,  
maakt geen deel uit van de in artikel 162 van dat wetboek bedoelde kosten. 

2º Uit artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de burgerlijke 
partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld 
zal worden tot het aan de beklaagde betalen van de vergoeding bedoeld in artikel 1022  
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van het Gerechtelijk  Wetboek, waarbij  de vergoeding wordt bepaald door het  vonnis,  
volgt  dat  de  burgerlijke  partij  niet  kan  veroordeeld  worden  tot  betaling  van  de  
rechtsplegingsvergoeding wanneer de beklaagde naar de correctionele rechtbank werd  
verwezen bij beschikking van de raadkamer, ook al wordt zij geheel of gedeeltelijk in het  
ongelijk gesteld1. 

3º  Krachtens  artikel  2,  tweede  lid,  van  het  koninklijk  besluit  van  26  oktober  2007  tot  
vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van  
het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de 
artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 
erelonen  en  de  kosten  verbonden  aan  de  bijstand  van  de  advocaat,  wordt  voor  de 
toepassing van dit artikel het bedrag van de vordering vastgesteld overeenkomstig de  
artikelen 557 tot 562 en 618 van het Gerechtelijk Wetboek; onder het bedrag van de  
vordering wordt aldus verstaan de som die in de inleidende akte wordt geëist of, indien 
de vordering in de loop van het geding is gewijzigd, de som die in de laatste conclusie  
wordt gevorderd2. 

(S. T. Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten)

ARREST

(AR P.08.1815.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 12 november 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
Eerste onderdeel
10. Het onderdeel voert schending van de artikelen 162 en 162bis Wetboek 

van Strafvordering: het arrest veroordeelt de eiser en de burgerlijke partij elk tot 
de helft van de kosten van de burgerlijke vordering, maar veroordeelt de eiser 
daarnaast tot het geheel van rechtsplegingsvergoeding.

11. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de rechtsplegingsvergoeding be-
oogd in artikel 162bis Wetboek van Strafvordering, deel uitmaakt van de in arti-
kel 162 bedoelde kosten, faalt het naar recht.

12. Artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "De bur-
gerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt ge-
steld, zal veroordeeld worden tot het aan de beklaagde betalen van de vergoeding 
bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt be-
paald door het vonnis."

1 Cass., 11 maart 2009, AR P.08.1778.F, AC, 2009, nr. 192. 
2 Cass., 7 jan. 2009, AR P.08.0874.F, AC, 2009, nr. 13. 
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13. Uit die bepaling volgt dat de burgerlijke partij niet kan veroordeeld worden 
tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding wanneer de beklaagde, zoals hier, 
naar de correctionele rechtbank werd verwezen bij beschikking van de raadka-
mer, ook al wordt zij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk gesteld.

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

Tweede onderdeel
14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 194 Grondwet, artikel 1022 

Gerechtelijk  Wetboek  en artikel  2  van  het  koninklijk  besluit  van  26 oktober 
2007:

het arrest berekent de rechtsplegingsvergoeding op het door de verweerder ge-
vorderde bedrag in plaats van op het hem toegekende bedrag.

15. Artikel 194 Grondwet heeft geen betrekking op de bepaling van de rechts-
plegingsvergoeding.

In zoverre het onderdeel schending aanvoert van die grondwetsbepaling, faalt 
het naar recht.

16. Krachtens artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 oktober 
2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betref-
fende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bij-
stand van de advocaat, wordt voor de toepassing van dit artikel het bedrag van de 
vordering vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Onder het bedrag van de vordering wordt aldus verstaan de som die in de inlei-
dende akte wordt geëist of, indien de vordering in de loop van het geding is ge-
wijzigd, de som die in de laatste conclusie wordt gevorderd.

17. De verweerder heeft hier in zijn appelconclusie een bedrag van 121.181,05 
euro gevorderd, zodat het arrest hem wettig het basisbedrag van 5.000 euro toe-
kent.

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

24 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. J. Michielsen, Turnhout.
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Nr. 689

2° KAMER - 24 november 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEVEL OM DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT TE 
HERSTELLEN - VORIGE STAAT - BEGRIP

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HERSTEL VAN DE PLAATS 
IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - STRAF IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - GEVOLGEN

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - STEDENBOUW - 
HERSTELVORDERING - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - STRAF IN DE 
ZIN VAN ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - GEVOLG

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BETWISTING OMTRENT HET EVENREDIG 
KARAKTER VAN DE SANCTIE - BEOORDELING - ARTIKEL 1, EERSTE AANVULLEND PROTOCOL 
E.V.R.M.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - ARTIKEL 1, EERSTE AANVULLEND PROTOCOL E.V.R.M. - STEDENBOUW - 
HERSTELMAATREGEL - BETWISTING OMTRENT HET EVENREDIG KARAKTER VAN DE SANCTIE - 
BEOORDELING

6º STEDENBOUW — ALGEMEEN - MAATREGELEN BETREFFENDE DE RUIMTELIJKE 
ORDENING EN DE MILIEUBESCHERMING - APPRECIATIEBEVOEGDHEID VAN DE STAAT - DRAAGWIJDTE 
- GRENS

7º STAAT - BEVOEGDHEID - MAATREGELEN BETREFFENDE DE RUIMTELIJKE ORDENING EN DE 
MILIEUBESCHERMING - APPRECIATIEBEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE - GRENS

8º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELBELEID - KEUZEMOGELIJKHEID - 
APPRECIATIE- EN BELEIDSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR - GEVOLG VOOR DE RECHTER

9º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STRAFZAKEN - STEDENBOUW - 
HERSTELVORDERING - HERSTELBELEID - KEUZEMOGELIJKHEID - APPRECIATIE- EN 
BELEIDSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR - GEVOLG VOOR DE RECHTER

10º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - REDELIJKHEID VAN DE 
GEVORDERDE HERSTELMAATREGEL - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - CRITERIA

11º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER - GRENZEN

12º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEPALING VAN DE HERSTELMAATREGEL - 
BELEIDS- EN APPRECIATIEBEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
GRENZEN

1º Artikel 149, §1 Stedenbouwdecreet 1999, dat bepaalt dat de rechtbank, benevens de  
straf,  op  vordering  van  de  stedenbouwkundig  inspecteur  of  van  het  college  van 
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burgemeester  en schepenen kan bevelen de plaats in  de oorspronkelijke toestand te 
herstellen of  het  strijdige gebruik te staken,  houdt  niet  in dat de plaats moet  worden 
hersteld  in  een  materiële  toestand  die  identiek  is  aan  de  toestand  die  vóór  de 
bouwovertreding  bestond;  het  herstel  van  de  plaats  in  de  vorige  toestand  kan  ook 
inhouden dat de illegale constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken zonder dat  
de constructie die er vóór de bouwovertreding op die plaats stond, behouden blijft1. 

2º en 3° De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijk toestand een "straf" is in de zin  
van artikel 6.1 E.V.R.M., brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten  
worden in  acht  genomen; zij  heeft  niet  tot  gevolg dat die maatregel  in  de Belgische 
wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de algemene bepalingen van het Belgisch 
strafrecht en strafprocesrecht erop toepassing moeten vinden2. 

4º en 5° Wanneer de beklaagde de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf op zijn eigendom 
betwist,  meer  bepaald  wat  de  evenredigheid  van  de  aan  dat  misdrijf  te  verbinden 
herstelmaatregel betreft, moet deze maatregel in ieder geval worden beoordeeld in het 
licht van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M.3. 

6º en 7° De wettigheid van de herstelvordering wordt mede bepaald door artikel 1 Eerste  
Aanvullend  Protocol  E.V.R.M.,  waarvan  het  tweede  lid  bepaalt  dat  het  recht  op 
ongestoord genot van een eigendom op geen enkele wijze het recht aantast dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te  
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang,  
zodat de Staat een ruime appreciatiebevoegdheid geniet bij het treffen van maatregelen 
met  betrekking  tot  de  ruimtelijke  ordening  en  de  milieubescherming  en  het  aan  de 
overheden toekomt in te grijpen om te voorkomen dat de maatregelen die ze getroffen  
hebben ter bescherming van de ruimtelijke ordening en het milieu, hun nut verliezen;  
daartoe is het mogelijk dat het eigendomsrecht beperkt wordt, maar het gunstig gevolg  
van de maatregel voor de goede ruimtelijke ordening dient evenredig te zijn tot de last die  
eruit voorvloeit voor de overtreder4. 

8º  en  9°  Artikel  149  Stedenbouwdecreet  1999  geeft  het  bestuur  de  bevoegdheid  een  
herstelbeleid te voeren: het bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel zal  
vorderen en indien het beslist een herstelmaatregel te vorderen, beschikt het over de  
keuze tussen drie mogelijke herstelmaatregelen binnen de grenzen en de modaliteiten  
die  nader  bij  voornoemd  artikel  149  zijn  bepaald;  deze  wettelijk  bepaalde 
keuzemogelijkheid houdt een appreciatie- en beleidsbevoegdheid in voor het bestuur en  
de rechter moet die krachtens het beginsel der scheiding der machten, zoals vervat in de  
artikelen 36, 37 en 40 Grondwet, eerbiedigen5. 

10º  Krachtens  artikel  159  Grondwet  moet  de  rechter  nagaan  of  de  beslissing  van  de 
stedenbouwkundige  inspecteur  om  een  bepaalde  herstelmaatregel  te  vorderen,  
uitsluitend  met  het  oog  op  de  goede  ruimtelijke  ordening  is  genomen;  wanneer  de  
wettigheid van de herstelvordering wordt aangevochten, moet de rechter in het bijzonder 
nagaan of die vordering niet kennelijk onredelijk is, meer bepaald of het voordeel van de 
gevorderde herstelmaatregel  ter  behoud van een goede ruimtelijke ordening opweegt 

1 Cass., 4 april 2000, AR P.98.0697.N, AC, 2000, nr. 221; 5 juni 2001, AR P.99.1455.N, AC, 2001, 
nr. 331; 13 sept. 2005, AR P.05.0479.N, AC, 2005, nr. 428. 
2 Zie Cass., 14 juni 2006, AR P.05.1632.F, AC, 2006, nr. 329; 28 okt. 2008, AR P.08.0880.N, AC, 
2008, nr. 590; 4 nov. 2008, AR P.08.0081.N, AC, 2008, nr. 608 met concl. eerste adv.-gen. DE SWAEF; 
17 feb. 2009, AR P.08.1587.N, AC, 2009, nr. 131; 9 juni 2009, AR P.09.0023.N, AC, 2009, nr.383; 
Zie ook Arbitragehof, 2 maart 1995, nr. 18/95, overweging B.3, AA 1995, 299. 
3 E.H.R.M.,  29  april  2008,  Brosset-Triboulet  e.a.  t/  Frankrijk,  nr.  34078/02,  www.echr.coe.int; 
E.H.R.M., 29 april 2008 Depalle t/ Frankrijk, nr. 34044/02, www.echr.coe.int; Cass., 24 nov. 2009, 
AR P.09.0944.N, AC, 2009, nr.691. 
4 E.H.R.M., 27 nov. 2007, Hamer t/ België, nr. 21861/03, inzonderheid r.o. 78, 80 en 82. 
5 Zie Cass., 23 sept. 2008, AR P.08.0280.N, AC, 2008, nr. 195; 4 nov. 2008, AR P.08.0081.N, AC, 
2008, nr. 608 met concl. eerste adv.-gen. DE SWAEF. 
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tegen de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit6. 

11º  Inzake stedenbouw kan de rechter  niet  zelf  de redelijke herstelmaatregel  bepalen,  
maar enkel oordelen of het bestuur in redelijkheid is kunnen komen tot de beslissing een  
bepaalde  wijze  van  herstel  te  vorderen;  rekening  houdend  met  de  appreciatie-  en 
beleidsbevoegdheid  van het  bestuur  kan de rechter  die  beslissing  slechts  marginaal  
toetsen7. 

12º  De  rechter  die  overeenkomstig  het  evenredigheidsbeginsel  van  artikel  1  Eerste  
Aanvullend  Protocol  E.V.R.M.  vaststelt  dat  het  door  de  overheid  gevorderde  herstel  
beantwoordt  aan  het  vereiste  rechtmatig  evenwicht  tussen  een  goede  ruimtelijke  
ordening en het recht op ongestoord genot van de eigendom door de overtreder, vermag  
niet op grond van artikel 6 E.V.R.M. zich in te laten met het beleid van het bestuur door  
niettemin diens redelijk verantwoorde herstelvordering te verwerpen om de enkele reden  
dat een andere maatregel hem persoonlijk beter aangepast lijkt8. 

(G. e.a. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST)

ARREST

(AR P.09.0278.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 14 januari 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
(...)
Derde onderdeel
17. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149, §1, eerste lid, Steden-

bouwdecreet 1999: het arrest willigt een herstelmaatregel in die verder strekt dan 
het herstel in de oorspronkelijke staat.

18. De herstelmaatregel, bedoeld in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999, 
bepaalt dat de rechtbank benevens de straf, op vordering van de gemachtigde 
ambtenaar, thans stedenbouwkundig inspecteur, of van het college van burge-
meester en schepenen beveelt de plaats in de vorige toestand te herstellen of het 
strijdige gebruik te staken.

Die bepaling houdt niet in dat de plaats moet worden hersteld in een materiële 
toestand die identiek is aan de toestand die vóór de bouwovertreding bestond. 

6 Zie voetnoot (4)
7 Zie voetnoot (4)
8 Zie Cass., 24 nov. 2009, AR P.09.0944.N, AC, 2009, nr.691. 



2784 HOF VAN CASSATIE 24.11.09 - Nr. 689 

Het herstel van de plaats in de vorige toestand kan ook inhouden dat de illegale 
constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken zonder dat de constructie 
die er vóór de bouwovertreding op die plaats stond, behouden blijft.

Het onderdeel faalt naar recht.
Vierde onderdeel
19. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6 en 7 EVRM en arti-

kel 149 Stedenbouwdecreet 1999: het arrest miskent het strafrechtelijk karakter 
van de herstelmaatregel en de hieraan gekoppelde gevolgen op het vlak van de 
rechtsmacht van de rechter door de gevorderde herstelmaatregel in te willigen 
zonder na te gaan of de concrete omstandigheden van de zaak geen minder in-
grijpend herstel noodzakelijk maakten of verantwoordden.

20. Artikel  149, §1, eerste  lid,  Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt:  "Naast  de 
straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstel-
len 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 de vordering van de stedenbouwkun-
dig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen op wier grond-
gebied de werken, handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden 
uitgevoerd. Indien deze inbreuken dateren van [...] is voorafgaand een eenslui-
dend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist."

21. De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke toestand een "straf" is 
in de zin van artikel 6.1 EVRM, brengt enkel mee dat de waarborgen van die be-
paling moeten worden in acht genomen.

Zij heeft niet tot gevolg dat die maatregel in de Belgische wetgeving van straf-
rechtelijke aard is zodat de algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en 
strafprocesrecht erop toepassing moeten vinden. 

22. Wanneer de beklaagde (evenwel) de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf 
voor zijn eigendom betwist, meer bepaald wat de evenredigheid van de aan dat 
misdrijf te verbinden herstelmaatregel betreft, moet deze maatregel in ieder geval 
worden beoordeeld in het licht van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM.

23. De wettigheid van de herstelvordering wordt mede bepaald door artikel 1 
Eerste Aanvullend Protocol EVRM waarvan het tweede lid bepaalt dat het recht 
op ongestoord genot van een eigendom op geen enkele wijze het recht aantast dat 
een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om 
toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het 
algemeen belang.

De Staat geniet een ruime appreciatiebevoegdheid bij het treffen van maatre-
gelen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de milieubescherming. Het 
komt aan de overheden toe in te grijpen om te voorkomen dat de maatregelen die 
ze getroffen hebben ter bescherming van de ruimtelijke ordening en het milieu, 
hun nut verliezen. Daartoe is het mogelijk dat het eigendomsrecht beperkt wordt. 
Het gunstig gevolg van de maatregel voor een goede ruimtelijke ordening dient 
echter evenredig te zijn tot de last die eruit voortvloeit voor de overtreder.

24. De decreetgever heeft de vordering tot het nemen van de in artikel 149 Ste-
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denbouwdecreet 1999 voorgeschreven herstelmaatregelen ingevoerd met het oog 
op de vrijwaring van een goede ruimtelijke ordening. Hij heeft het van essentieel 
belang geacht dat de keuze van de gepaste maatregel wordt overgelaten aan de 
overheid die oordeelt op grond van het algemeen belang. Daarom kunnen de her-
stelmaatregelen slechts worden bevolen op vordering van de stedenbouwkundig 
inspecteur of het college van burgemeester en schepenen. Hun optreden steunt 
op hun wettelijke opdracht om het algemeen stedenbouwkundig belang te behar-
tigen.

25. Artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 geeft het bestuur de bevoegdheid een 
herstelbeleid te voeren: het bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel 
zal vorderen;  indien het  beslist  een herstelmaatregel te vorderen, beschikt het 
over de keuze tussen drie mogelijke herstelmaatregelen binnen de grenzen en de 
modaliteiten die nader bij voornoemd artikel 149 zijn bepaald.

Deze wettelijk bepaalde keuzemogelijkheid houdt een appreciatie- en beleids-
bevoegdheid in voor het bestuur. De rechter moet die krachtens het beginsel der 
scheiding der machten, zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40 Grondwet, eer-
biedigen.

26. Krachtens artikel 159 Grondwet moet de rechter nagaan of de beslissing 
van de stedenbouwkundig inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te vorde-
ren, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. Wan-
neer de wettigheid van de herstelvordering wordt aangevochten, moet de rechter 
in het bijzonder nagaan of die vordering niet kennelijk onredelijk is, meer be-
paald of het voordeel van de gevorderde herstelmaatregel ter behoud van een 
goede ruimtelijke ordening opweegt tegen de last die daaruit voor de overtreder 
voortvloeit.

De rechter kan niet zelf de redelijke herstelmaatregel bepalen maar enkel oor-
delen of het bestuur in redelijkheid is kunnen komen tot de beslissing een bepaal-
de wijze van herstel te vorderen. Rekening houdend met de appreciatie- en be-
leidsbevoegdheid van het bestuur kan de rechter die beslissing slechts marginaal 
toetsen. Aldus wijst hij de herstelvordering slechts af indien zij kennelijk onrede-
lijk is. Het begrip 'kennelijke onredelijkheid' is daarbij niet het criterium op basis 
waarvan de gevorderde herstelmaatregel wordt beoordeeld. Het brengt daarente-
gen de wijze tot uitdrukking waarop de rechter de bestuurlijke beslissing op zijn 
redelijkheid beoordeelt, namelijk met de terughoudendheid die de discretionaire 
bevoegdheid van het bestuur vereist.

27.  De rechter die overeenkomstig het  evenredigheidsbeginsel van artikel 1 
Eerste Aanvullend Protocol EVRM vaststelt dat het door de overheid gevorderde 
herstel  beantwoordt  aan  het  vereiste  rechtmatig  evenwicht  tussen  een  goede 
ruimtelijke ordening en het recht op ongestoord genot van de eigendom door de 
overtreder, vermag niet op grond van artikel 6 EVRM zich in te laten met het be-
leid van het bestuur door niettemin diens redelijk verantwoorde herstelvordering 
te verwerpen om de enkele reden dat een andere maatregel hem persoonlijk beter 
aangepast lijkt.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de rechter krachtens zijn volle rechtsmacht 
zelf de toe te passen herstelmaatregel vrij moet kunnen bepalen en, ongeacht de 
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beleidsruimte van het bestuur, de zelfs redelijke herstelvordering van het bevoeg-
de bestuur moet kunnen hervormen, faalt naar recht.

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

24 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. De Baets.

Nr. 690

2° KAMER - 24 november 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VERMELDING VAN DE 
GELDENDE VOORSCHRIFTEN - AARD VAN DEZE VERPLICHTING

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VERKEERDE VERMELDING 
VAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN - GEVOLG

1º en 2° Het naleven van de pleegvorm van artikel 149, §4 Stedenbouwdecreet 1999, dat  
onder  meer  bepaalt  dat  de  herstelvordering  minstens  de  geldende  voorschriften  
vermeldt,  is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, noch substantieel; dit  geldt  
eveneens voor een verkeerde vermelding van de geldende voorschriften1. 

(SCHOONHOVEN bvba. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0942.N)

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

Brussel, correctionele kamer, van 5 mei 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd. 
II. BELSISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Eerste middel

1 Zie Cass., 3 april 2007, AR P.06.1586.N, AC, 2007, nr. 165. 
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1. Het middel voert schending aan van artikel 159 Grondwet, artikel 149, §4, 
Stedenbouwdecreet 1999 en de artikelen 1, 2 en 3 Wet van 29 juli Motivering 
Bestuurshandelingen: het bestreden arrest had de herstelvordering nietig moeten 
verklaren wegens de verkeerde vermelding in deze vordering van de geldende 
voorschriften, zoals vereist door voormeld artikel 149, §4; de appelrechters laten 
evenwel na de vordering aan dit artikel te toetsen; door de motivering van deze 
vordering te toetsen aan de kennis van de beklaagden eerder dan op haar juist-
heid, schenden zij ook artikel 159 Grondwet.

2. Artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt onder meer dat 
de herstelvordering minstens de geldende voorschriften vermeldt.

3. Het naleven van deze pleegvorm is evenwel niet voorgeschreven op straffe 
van nietigheid noch substantieel. Dit geldt eveneens voor een verkeerde vermel-
ding van de geldende voorschriften.

4. De appelrechters oordelen dat de eisers wel degelijk wisten om welk ge-
westplan het ging en de eisers hebben daarover hun verdediging gevoerd. Het be-
stuur heeft duidelijk zijn wil en redenen van de herstelvordering te kennen gege-
ven en de betrokkenen hebben daarover tegenspraak kunnen voeren.

5. Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat ondanks 
de verkeerde vermelding van het toepasselijke gewestplan, de motivering van de 
herstelvordering niet manifest onwettig is, naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen. 

Veroordeelt de eisers in de kosten.

24 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. C. Gysen, Mechelen. 

Nr. 691

2° KAMER - 24 november 2009

1º STEDENBOUW — ALLERLEI - ARTIKEL 96, §4, STEDENBOUWDECREET 1999 - 
CONSTRUCTIES GEBOUWD NA DE WET VAN 29 MAART 1962 MAAR VÓÓR HET DEFINITIEF 
GEWESTPLAN - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - TEGENBEWIJS - VOORWAARDEN WAARAAN HET 
BEWIJS MOET VOLDOEN - TERMIJN WAARBINNEN HET BEWIJS IS ONTSTAAN

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - STEDENBOUW - ARTIKEL 96, §4, 
STEDENBOUWDECREET 1999 - CONSTRUCTIES GEBOUWD NA DE WET VAN 29 MAART 1962 MAAR 
VÓÓR HET DEFINITIEF GEWESTPLAN - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - TEGENBEWIJS - 
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VOORWAARDEN WAARAAN HET BEWIJS MOET VOLDOEN - TERMIJN WAARBINNEN HET BEWIJS IS 
ONTSTAAN

3º STEDENBOUW — ALLERLEI - ARTIKEL 96, §4, STEDENBOUWDECREET 1999 - 
CONSTRUCTIES GEBOUWD NA DE WET VAN 29 MAART 1962 MAAR VÓÓR HET DEFINITIEF 
GEWESTPLAN - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - TEGENBEWIJS - VOORWAARDEN WAARAAN HET 
BEWIJS MOET VOLDOEN - VEREISTE VERMELDINGEN

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - STEDENBOUW - ARTIKEL 96, §4, 
STEDENBOUWDECREET 1999 - CONSTRUCTIES GEBOUWD NA DE WET VAN 29 MAART 1962 MAAR 
VÓÓR HET DEFINITIEF GEWESTPLAN - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - TEGENBEWIJS - 
VOORWAARDEN WAARAAN HET BEWIJS MOET VOLDOEN - VEREISTE VERMELDINGEN

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BETWISTING OMTRENT HET EVENREDIG 
KARAKTER VAN DE SANCTIE - BEOORDELING - ARTIKEL 1, EERSTE AANVULLEND PROTOCOL 
E.V.R.M.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - ARTIKEL 1, EERSTE AANVULLEND PROTOCOL E.V.R.M. - STEDENBOUW - 
HERSTELMAATREGEL - BETWISTING OMTRENT HET EVENREDIG KARAKTER VAN DE SANCTIE - 
BEOORDELING

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - ARTIKEL 1, EERSTE AANVULLEND PROTOCOL E.V.R.M. - RECHT OP EIGENDOM - 
BEPERKING - STEDENBOUW - BEVOEGDHEID VAN DE STAAT - HERSTELMAATREGEL - 
MOGELIJKHEID OM BELEIDS- EN APPRECIATIEBEVOEGDHEID TOE TE VERTROUWEN AAN HET BESTUUR 
- GRENZEN

8º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - ARTIKEL 1, EERSTE AANVULLEND PROTOCOL 
E.V.R.M. - RECHT OP EIGENDOM - BEPERKING - BEVOEGDHEID VAN DE STAAT - MOGELIJKHEID 
OM BELEIDS- EN APPRECIATIEBEVOEGDHEID TOE TE VERTROUWEN AAN HET BESTUUR - GRENZEN

9º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEPALING VAN DE HERSTELMAATREGEL - 
BELEIDS- EN APPRECIATIEBEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
GRENZEN

1º en 2° Artikel 96, §4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 stelt de toelaatbaarheid van 
het bewijsmateriaal tot weerlegging van het vermoeden van vergunning niet afhankelijk  
van zijn ontstaan binnen een bepaalde termijn vanaf het oprichten van de constructie. 

3º  en 4° Artikel  96,  §4,  tweede lid,  Stedenbouwdecreet  1999 vereist  niet  dat  voor een  
constructie, waarvan is aangetoond dat ze gebouwd werd na de inwerkingtreding van de  
Stedenbouwwet,  dit  is  op  een  tijdstip  waarop  hoe  dan  ook  krachtens  die  wet  een 
bouwvergunning vereist was, het bewijsmateriaal tot weerlegging van het vermoeden van  
vergunning  eveneens  zou  vermelden  dat  toen  reeds  voor  dit  onroerend  goed  een  
stedenbouwkundige vergunning vereist was. 

5º en 6° Wanneer de betrokken persoon de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf voor zijn  
eigendom betwist,  inzonderheid wat  de "evenredigheid"  van de daaraan te verbinden  
"herstelmaatregel" betreft, moet deze in ieder geval worden beoordeeld in het licht van  
artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M.1. 

1 E.H.R.M.,  29  april  2008,  Brosset-Triboulet  e.a.  t/Frankrijk,  nr.  34078/02,  www.echr.coe.int; 
E.H.R.M., 29 april 2008 Depalle t/Frankrijk, nr. 34044/02, www.echr.coe.int. 



Nr. 691 - 24.11.09 HOF VAN CASSATIE 2789 

7º en 8° De vrijwaring van een goede ruimtelijke ordening maakt deel uit van het algemeen 
belang, tot verwezenlijking waarvan de Staat, overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend  
Protocol  E.V.R.M.,  het  recht  op  eigendom mag  beperken  en daarbij  ondermeer  met  
betrekking tot de te vorderen herstelmaatregel een beleids- en appreciatiebevoegdheid  
vermag toe te vertrouwen aan het bestuur, waarbij evenwel krachtens voormeld artikel 1 
tussen de betrokken algemene en particuliere belangen een rechtmatig evenwicht moet 
worden geëerbiedigd2. 

9º Krachtens artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 beschikt het bevoegde bestuur over een 
beleids-  en  appreciatiebevoegdheid  die  de  rechter  moet  eerbiedigen;  de  rechter  die 
overeenkomstig  het  evenredigheidsbeginsel  dat  besloten  is  in  artikel  1,  Eerste  
Aanvullend  Protocol  E.V.R.M.  en  artikel  159  Grondwet,  vaststelt  dat  het  gevorderde  
herstel  beantwoordt  aan de vereiste  van een rechtmatig  evenwicht  tussen de goede 
ruimtelijke ordening en de eigendom van de betrokkene, vermag niet op grond van artikel  
6 E.V.R.M. zich te mengen in het beleid van het bestuur door diens redelijk verantwoorde  
herstelvordering te verwerpen, alleen omdat een andere maatregel hem meer aangepast 
lijkt3. 

(V. e.a. T. GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR)

ARREST

(AR P.09.0944.N)

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

Brussel, correctionele kamer, van 5 mei 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 96, §4, tweede lid, Steden-

bouwdecreet 1999, alsook miskenning van het door artikel 6.2 EVRM gewaar-
borgde vermoeden van onschuld: het bestreden arrest aanvaardt ten onrechte als 
tegenbewijs van het vermoeden van vergunning bewijsmateriaal daterend van na 
de verjaring van het bouwmisdrijf en, wat het proces-verbaal van vaststelling be-
treft, zelfs daterend van bijna tien jaar na de aankoop van de kwestieuze chalet.

4. Artikel 96, §4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 stelt de toelaatbaarheid 
van het bewijsmateriaal tot weerlegging van het vermoeden van vergunning niet 
afhankelijk van zijn ontstaan binnen een bepaalde termijn vanaf het oprichten 
van de constructie. De enkele omstandigheid dat dit bewijsmateriaal wordt toe-
gelaten ofschoon het dateert van na de verjaring van het bouwmisdrijf of gerui-

2 Zie Cass., 24 nov. 2009, AR P.09.0278.N, AC, 2009, nr.689.
3 Ibid. 
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me tijd na de verwerving van het onroerend goed, houdt geen miskenning in van 
het vermoeden van onschuld.

Het onderdeel faalt naar recht.
Derde onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 96, §4, tweede lid, en 

137, §1, Stedenbouwdecreet 1999, alsook artikel 6.2 EVRM: de vermelding in 
de notariële akte van aankoop dat er voor het kwestieuze onroerend goed geen 
vergunning noch  een  stedenbouwkundig attest  werd afgeleverd,  betekent  niet 
noodzakelijk dat op het ogenblik van de oprichting van dit goed daarvoor een 
vergunning was vereist; bij afwezigheid van vermeldingen dienaangaande zoals 
vereist door voormeld artikel 96, §4, tweede lid, vermochten de appelrechters uit 
die notariële akte niet het bewijs van een bouwovertreding af te leiden.

6. Artikel 96, §4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 vereist niet dat voor een 
constructie waarvan is aangetoond dat ze gebouwd werd na de inwerkingtreding 
van de Stedenbouwwet, dit is op een tijdstip waarop hoe dan ook krachtens die 
wet een bouwvergunning vereist was, het bewijsmateriaal tot weerlegging van 
het vermoeden van vergunning eveneens zou vermelden dat toen reeds voor dit 
onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning vereist was.

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

7. In de door hen vastgestelde context dat op het tijdstip dat het onroerend 
goed gebouwd werd, de Stedenbouwwet reeds toepasselijk was, vermochten de 
appelrechters uit de vermeldingen van de notariële akte die zij aanhalen, wettig 
afleiden, dat het bewijs van een bouwovertreding geleverd wordt.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede middel
(...)
Derde onderdeel
12.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  artikel  6.1  EVRM, artikel  159 

Grondwet, artikel 149, in het bijzonder §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, 
alsook miskenning van het  evenredigheidsbeginsel:  de appelrechters weigeren 
het gevorderde herstel in de oorspronkelijke staat te vervangen door een meer-
waarde op grond van een onwettige ontkenning van elk strafrechtelijk karakter 
van het herstel in de oorspronkelijke staat, van een onwettige beperking van de 
keuze van de op te leggen herstelmaatregel tot een loutere beleids- of opportuni-
teitsbeoordeling van de overheid, en op grond van een onwettige beperking van 
de evenredigheidstoets aan motieven van ruimtelijke ordening alleen, zonder na 
te gaan of de last die voor de eisers uit het door de overheid gekozen herstel 
voortvloeit, evenredig is met de concrete aard van de inbreuk, met de concrete 
omvang van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en met de impact 
van het herstel op de ruimtelijke ordening.

13. De omstandigheid dat het herstel in de oorspronkelijke staat een "straf" is 
in de zin van artikel 6 EVRM heeft tot gevolg dat de waarborgen van deze ver-
dragsbepaling, zoals de eerbiediging van de redelijke termijn, moeten worden in 
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acht genomen.
Wanneer de betrokkene evenwel de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf voor 

zijn eigendom betwist, inzonderheid wat de "evenredigheid" van de daaraan te 
verbinden "herstelmaatregel" betreft,  moet deze in ieder geval  worden beoor-
deeld in het licht van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM.

14. De vrijwaring van een goede ruimtelijke ordening maakt deel uit van het 
algemeen belang, tot  verwezenlijking waarvan de Staat overeenkomstig voor-
meld artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM, het recht op eigendom mag 
beperken en daarbij onder meer met betrekking tot de te vorderen herstelmaatre-
gel een beleids- en apprecietiebevoegdheid vermag toe te vertouwen aan het be-
stuur. Daarbij moet evenwel krachtens voormeld artikel 1 tussen de betrokken al-
gemene en particuliere belangen een rechtmatig evenwicht worden geëerbiedigd.

15. Krachtens artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 beschikt het bevoegde be-
stuur aldus over een beleids- en appreciatiebevoegdheid die de rechter moet eer-
biedigen. De rechter die overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel dat besloten 
is in artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM en artikel 159 Grondwet, vast-
stelt dat het gevorderde herstel beantwoordt aan de vereiste van een rechtmatig 
evenwicht tussen de goede ruimtelijke ordening en de eigendom van de betrok-
kene, vermag niet op grond van artikel 6 EVRM zich te mengen in het beleid van 
het bestuur door diens redelijk verantwoorde herstelvordering te verwerpen, al-
leen omdat een andere maatregel hem meer aangepast lijkt.

16. De appelrechters oordelen: "Naast het herstel in de oorspronkelijke toe-
stand, zoals gevorderd door het bestuur, is er inzake enkel de maatregel van de 
meerwaarde als alternatief. Door deze zal echter de goede ruimtelijke ordening 
niet worden hersteld zoals beoogd door de huidige gevorderde herstelmaatregel. 
(...).  [Het betreft immers] niet regulariseerbare inbreuken in een natuurgebied. 
Het belang dat de gevolgen van het herstel voor de [eisers] kan hebben, doet 
geen afbreuk aan de interne wettigheid van de herstelvordering. (...).Ten onrech-
te minimaliseren de [eisers] de effecten van het te geven bevel tot herstel voor 
het betrokken gebied."

Met die redenen toetsen de appelrechters de gevorderde maatregel niet alleen 
aan de vereisten van de goede ruimtelijke ordening, maar stellen zij ook vast dat 
de last die voor de eisers uit het herstel voortvloeit, evenredig is met de concrete 
aard van de inbreuk, met de concrete omvang van de aantasting van de goede 
ruimtelijke ordening en met de impact van het herstel op de ruimtelijke ordening.

Zodoende verrichten zij een volledige evenredigheidstoets conform artikel 159 
Grondwet en artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM en verantwoorden zij 
hun beslissing dat het gevorderde herstel wettig is, naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers in de kosten.

24 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. De Baets. 

Nr. 692

VERENIGDE KAMERS - 24 november 2009

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - NON BIS IN IDEM - TUCHTSTRAF - 
STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING VOOR DEZELFDE FEITEN - TOEPASSELIJKHEID

2º STRAF — ALLERLEI - TUCHTSTRAF - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING VOOR DEZELFDE 
FEITEN - NON BIS IN IDEM - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2°  "Ne bis in idem", dat inhoudt dat een beklaagde niet tweemaal voor dezelfde  
feiten kan vervolgd worden, is niet dienend wanneer de beklaagde voor hetzelfde feit,  
enerzijds het voorwerp uitmaakt van een tuchtprocedure en, anderzijds, strafrechtelijk  
wordt vervolgd; de omstandigheid dat de opgelegde tuchtstraf, in voorkomend geval, als  
een "straf" moet worden beschouwd in de zin van artikel 6 E.V.R.M. doet daaraan niet  
af1.

(A.)

ARREST

(AR P.09.0965.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 18 mei 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel 'ne bis in 

idem': daar de eiser vooraf voor dezelfde feiten een tuchtstraf werd opgelegd, 
vermochten de appelrechters de eiser niet opnieuw veroordelen tot straf.

2. 'Ne bis in idem' houdt in dat de beklaagde niet tweemaal voor dezelfde fei-
ten kan worden vervolgd. Het is niet dienend wanneer de beklaagde voor hetzelf-
de  feit,  enerzijds,  het  voorwerp  uitmaakt  van een  tuchtprocedure,  anderzijds, 
strafrechterlijk wordt vervolgd. De omstandigheid dat de opgelegde tuchtstraf, in 

1 VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal recht, Maklu, 2006, p. 764. 
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voorkomend geval, als een 'straf' moet worden beschouwd in de zin van artikel 6 
EVRM doet eraan niet af.

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

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

24 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren.

Nr. 693

2° KAMER - 24 november 2009

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN VAN 
VOLDOENDE BEZWAREN - BEGRIP

2º LASTER EN EERROOF - LASTERLIJKE AANGIFTE - VEREISTE

3º MISDRIJF — ALLERLEI - BELAGING - BEGRIP

1º Het onderzoeksgerecht gaat na en beoordeelt of het onderzoek dat tegen één of meer  
personen werd gevoerd, voldoende bezwaren, dit zijn objectiveerbare aanwijzingen van 
schuld die een bepaalde graad van ernst vertonen, heeft opgeleverd om een verwijzing  
naar  het  vonnisgerecht  te  verantwoorden;  hieruit  volgt  dat  niet  elk  bezwaar,  hoe  
onbeduidend  ook,  automatisch  tot  gevolg  heeft  dat  het  onderzoeksgerecht  de  
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht dient te verwijzen.  (Artt. 128, 129 en 130, 
Sv.)

2º Het misdrijf van lasterlijke aangifte vereist een spontane daad van de verdachte die op  
eigen initiatief vrijwillig en ongedwongen aangifte doet. (Art. 445, Sw.)

3º Artikel 442bis Strafwetboek stelt strafbaar hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij  
wist  of  had moeten weten dat  hij  door zijn  gedrag de rust van die bewuste persoon  
ernstig  zou  verstoren  en  bestraft  aldus  degene  die  door  niet-aflatende  of  steeds  
terugkerende gedragingen iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantast door hem op  
irritante  wijze lastig  te vallen,  daar  waar hij  dit  gevolg van zijn  gedrag kende of  had 
moeten kennen. 

(P. T. S. e.a.)

ARREST

(AR P.09.1060.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-
werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 juni 2009.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 128, eerste lid, Wetboek van 

Strafvordering: deze wetsbepaling laat enkel de mogelijkheid toe buiten vervol-
ging te stellen indien generlei bezwaar bestaat; de appelrechters die vaststellen 
dat er geen voldoende bezwaren bestaan om de verweerders naar de correctione-
le rechtbank te verwijzen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

2. Het onderzoeksgerecht gaat na en beoordeelt of het onderzoek dat tegen één 
of meer personen werd gevoerd, voldoende bezwaren, dit zijn objectiveerbare 
aanwijzingen van schuld die een bepaalde graad van ernst vertonen, heeft opge-
leverd om een verwijzing naar het vonnisgerecht te verantwoorden.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat elk bezwaar, hoe onbeduidend ook, au-
tomatisch tot  gevolg heeft  dat  het onderzoeksgerecht de inverdenkinggestelde 
naar het vonnisgerecht dient te verwijzen, faalt het naar recht.

3. Voor het overige komt het middel op tegen de onaantastbare beoordeling 
van de feiten door het onderzoeksgerecht.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 445 Strafwetboek: dit wetsarti-

kel bepaalt niet dat de spontaneïteit een constitutief bestanddeel van het misdrijf 
van lasterlijke aangifte is; om te spreken van een 'spontane' lasterlijke aangifte is 
het niet vereist dat het om een eerste melding of een eerste aangifte gaat; boven-
dien blijkt uit de aangiftes dat de politie de aangever als 'bron' aanduidt en er 
geen andere klachten in het dossier te vinden zijn.

5. Het misdrijf van lasterlijke aangifte vereist een spontane daad van de ver-
dachte die op eigen initiatief vrijwillig en ongedwongen aangifte doet.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat het misdrijf van lasterlijke aangifte niet 
vereist dat de verdachte op spontane wijze aangifte doet, faalt het naar recht.

6. De appelrechters stellen vast dat de eerste verweerder slechts aangifte heeft 
gedaan bij de politiediensten nadat hij van de feiten op de hoogte was gebracht 
door andere bronnen en dat de eerste meldingen bij de politiediensten van het 
sluikstorten en van het  plaatsen van verkeersborden en belemmeringen op de 
openbare weg van vroeger dateren dan de klachten van de eerste verweerder.

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht dat de aangif-
te van de eerste verweerder niet spontaan was.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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7. Voor het overige komt het middel op tegen de onaantastbare beoordeling 
van de feiten door het onderzoeksgerecht of verplicht het het Hof tot een onder-
zoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Derde middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 442bis Strafwetboek: het feit dat 

de eerste  verweerder  heeft  gehandeld in  zijn hoedanigheid van burgemeester, 
sluit niet uit dat hij het opzet had de rust van de eiser te verstoren; bovendien 
stelt het arrest nergens vast dat de verweerders niet hadden moeten weten dat zij 
door hun handelen de rust van de eiser ernstig verstoorden.

9. Artikel 442bis Strafwetboek stelt strafbaar hij die een persoon heeft belaagd 
terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die be-
wuste persoon ernstig zou verstoren.

Het voormelde artikel bestraft aldus degene die door niet-aflatende of steeds 
terugkerende gedragingen iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantast door 
hem op irritante wijze lastig te vallen, daar waar hij dit gevolg van zijn gedrag 
kende of had moeten kennen.

Het staat aan de rechter om in feite te beoordelen of de rust van het slachtoffer 
door het gedrag van de dader effectief op ernstige wijze aangetast is alsook of de 
dader het besef had of diende te hebben van de gevolgen van zijn gedrag. Het 
staat evenwel aan het Hof te onderzoeken of de rechter uit de door hem gedane 
vastgestelde feiten geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

10. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat:
- de eerste verweerder die opgetreden is als burgemeester, slechts klacht neer-

legde nadat door andere bronnen de eerste meldingen van het sluikstorten en van 
het plaatsen van verkeersborden en belemmeringen op de openbare weg bij de 
politiediensten waren gedaan;

- de eerste verweerder niet het opzet had de rust van de eiser ernstig te versto-
ren of de bedoeling had dat de eiser voor de aangegeven feiten zou vervolgd 
worden;

- de tweede, derde en vierde verweerder daadwerkelijk geconfronteerd werden 
met een aantal door de eiser gestelde feitelijkheden;

- zij evenmin de bedoeling hadden de rust van de eiser op ernstige wijze te ver-
storen.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht. Het middel 
kan niet worden aangenomen. 

(...)
Dictum 
Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot betaling 
van een rechtsplegingsvergoeding aan de vierde verweerster.
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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 negen tiende van de kosten van zijn cassatieberoep en 
laat de overige kosten ten laste van de vierde verweerster.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

24 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. E. Van der Vloet, Turnhout. 

Nr. 694

2° KAMER - 24 november 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - GEVOLG - 
PASSEND RECHTSHERSTEL - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - GEVOLG BEPAALD 
DOOR HET INTERNE RECHT - VOORWAARDE - PASSEND RECHTSHERSTEL - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - BEOORDELING VAN 
DE MOGELIJKE WETTELIJKE GEVOLGEN - ARTIKEL 21TER V.T.SV. - DRAAGWIJDTE

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - ONDERZOEKSGERECHT - REGELING 
VAN DE RECHTSPLEGING - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - GEVOLG - 
VOORWAARDEN

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ARTIKEL 6.1 
E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - GEVOLG - VOORWAARDEN

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - GEVOLG - 
VOORWAARDEN

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING 
VAN DE RECHTSPLEGING - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - VERVAL VAN DE 
STRAFVORDERING

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ARTIKEL 6.1 
E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING

9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - VERVAL 
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VAN DE STRAFVORDERING

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING 
VAN DE RECHTSPLEGING - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - ONTSLAG VAN 
RECHTSVERVOLGING - VOORWAARDEN - MOTIVERING - DOEL

11º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ARTIKEL 6.1 
E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING - 
VOORWAARDEN - MOTIVERING - DOEL

12º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - ONTSLAG 
VAN RECHTSVERVOLGING - VOORWAARDEN - MOTIVERING - DOEL

1º Geen enkele verdragrechtelijke of wettelijke bepaling stelt dat de overschrijding van de 
redelijke termijn bedoeld in artikel 6.1 E.V.R.M. de niet-ontvankelijkheid of het verval van  
de  strafvordering  voor  gevolg  heeft;  de  rechter  beoordeelt  welke  het  passende  
rechtsherstel is1. (Art.6.1. EVRM) 

2º Artikel 6.1 E.V.R.M. verhindert niet dat het interne recht de mogelijke gevolgen bepaalt  
die een overschrijding van de redelijke termijn kan meebrengen, op voorwaarde dat die  
wettelijke gevolgen daadwerkelijk rechtsherstel voor de beklaagde kunnen inhouden; het  
komt de rechter toe het bepaalde wettelijke gevolg te kiezen dat in de zaak passend is.  
(Art.6.1. EVRM) 

3º Artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering houdt in beginsel in dat niet  
het  onderzoeksgerecht,  maar  het  vonnisgerecht  beoordeelt  welk  van  de  mogelijke 
wettelijke gevolgen aan de overschrijding van de redelijke termijn moet wordt verleend;  
bovendien is het vonnisgerecht overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande Titel  Wetboek 
van Strafvordering alleen bevoegd recht te doen over de op de telastlegging gestoelde  
burgerlijke rechtsvordering. (Artt.6.1. EVRM en 21ter V.T.Sv.) 

4º, 5° en 6° Het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van de rechtspleging kan 
ook over de overschrijding van de redelijke termijn oordelen; het kan de verdachte alleen  
van  rechtsvervolging  ontslaan  wanneer  het  oordeelt  dat  de  overschrijding  van  de  
redelijke termijn de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig  
en onherstelbaar heeft aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de  
burgerlijke rechtsvordering meer mogelijk is2.

7º, 8° en 9°  Het onderzoeksgerecht heeft niet de bevoegdheid om louter omwille van de  
overschrijding van de redelijke termijn het verval  van de strafvordering uit  te spreken 
waarbij de burgerlijke rechtsvordering zonder meer wordt ter zijde geschoven3. 

10º,  11° en 12° Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt  dat de overschrijding van de  
redelijke termijn de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig  
en onherstelbaar heeft aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de  
burgerlijke rechtsvordering meer mogelijk is en hij van rechtsvervolging wordt ontslagen,  
moet het preciseren tegen welke bewijsmiddelen en waarom de verdachte zich niet meer  
behoorlijk zou kunnen verdedigen; deze motivering moet het Hof toelaten te toetsen of de  
kamer  van  inbeschuldigingstelling  wettig  heeft  kunnen  oordelen,  zoals  zij  dat  heeft  
gedaan4.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. T. S.)

1 Cass., 27 okt. 2009, AR P.09.0901.N, AC, 2009, nr.621.
2 Zie conclusie O.M. 
3 Ibid.
4 Ibid.
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Conclusie van advocaat-generaal Timperman :

Het cassatieberoep ingesteld op 17 juni 2009 door de Belgische Staat, vertegenwoordigd 
door de Minister van Financiën, voor wie respectievelijk optreedt de BTW te Brugge en 
de Directe Belastingen Brugge is, bij gemis aan betekening aan de partij tegen wie het 
gericht is, niet ontvankelijk (Art. 418, eerste lid, Sv.)
Voorliggende zaak betreft de problematiek van de vaststelling van de overschrijding van 
de  redelijke  termijn  door  het  onderzoeksgerecht,  de  criteria  die  in  voorkomend geval 
dienen te worden gehanteerd wanneer daar gevolg wordt aan verbonden, en de concrete 
invulling van die criteria.

1. Het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep 
te Gent van 2 juni 2009 stelt vast dat de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM ruim is 
overschreden en dat de rechten van verdediging van de inverdenkinggestelde door deze 
overschrijding  onherstelbaar  zijn  geschonden.  De  KI  in  kwestie  verklaart  de 
strafvordering  niet  langer  toelaatbaar,  gelast  de  onmiddellijke  stopzetting  ervan  en 
verklaart zich onbevoegd op burgerlijk gebied. 

2.  Artikel 21 ter Voorafgaande Titel  Wetboek van Strafvordering regelt  de mogelijke 
gevolgen bij overschrijding van de redelijke termijn. Overeenkomstig dat artikel kan de 
rechter, die vaststelt dat de duur van de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt, 
de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken of een straf uitspreken die 
lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf. In een arrest van 22 juni 2004 oordeelde 
Uw Hof in dit verband dat de in België bestaande mogelijkheid om bij de strafrechter de 
overschrijding van de redelijke termijn aan te voeren, tegemoetkomt aan de artikelen 6.1 
en 13 van het EVRM, nu zij in geval van overschrijding van de redelijke termijn aan de 
beklaagde een recht op daadwerkelijke rechtshulp bieden.5 

Voorafgaand aan de vraag of als mogelijke sanctie op het overschrijden van de redelijke 
termijn  de  strafvordering  ontoelaatbaar  kan  worden  verklaard,  rijst  de  vraag  of  en 
wanneer  het  onderzoeksgerecht  rekening  kan  houden  met  het  overschrijden  van  de 
redelijke termijn in de zin van artikel 6 EVRM. 

3.  Aanvankelijk  ging  Uw Hof  er  vanuit  dat  de  beoordeling  van  de  redelijke  termijn 
dermate  verband houdt  met  de  beoordeling van de feiten dat  de  onderzoeksgerechten 
hiervoor niet bevoegd kunnen zijn.6 De onderzoeksgerechten laten zich immers niet in 

5 Zie Cass. 22 juni 2004, AR P.04.0310.N, AC, 2004, nr. 345.
6 J. MEESE, De duur van het strafproces. Onderzoek naar de termijn waarbinnen het strafproces moet 
zijn afgerond, Larcier 2006, 287; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Maklu 2007, 837; A. DE 
NAUW en M. VANDEBOTERMET,  “De gevolgen van de overschrijding van de “redelijke termijn” van 
artikel 6.1 E.V.R.M.”, RW 1988-89, 1281-1292; P. LEMMENS, “De invloed van het Europees Verdrag 
over de rechten van de mens op bepaalde aspecten van de strafprocedure in België”,  RW 1988-89, 
(793),  796;  S.  VANDROMME,  “Op  zoek  naar  een  effectief  rechtsmiddel  om  reeds  tijdens  het 
vooronderzoek de overschrijding van de redelijke termijn te doen vaststellen, P&B. 2003, (189), 190-
191, nrs. 14-15.
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met de grond van de zaak.7 Later heeft Uw Hof zijn rechtspraak stilaan genuanceerd.8 Zo 
luidt het in het arrest van 24 oktober 1997 dat de bepalingen van artikel 6.1 E.V.R.M. in 
de regel niet  van toepassing zijn op de onderzoeksgerechten behalve als door de niet-
inachtneming  ervan  het  eerlijk  karakter  van  het  proces  ernstig  in  gedrang  dreigt  te 
komen.9 Deze zienswijze wordt ook aangehouden in latere arresten.10 

4.  In  de  rechtsleer  is  deze  rechtspraak  bekritiseerd.  Daarbij  wordt  gewezen  op  de 
rechtspraak van het EHRM waaruit enerzijds volgt dat artikel 6 EVRM van toepassing is 
op het geheel van de strafprocedure dus ook op de fases die de behandeling door het 
vonnisgerecht voorafgaan11 en waaruit anderzijds blijkt dat zo vlug mogelijk een einde 
moet  worden  gesteld  aan  de  overschrijding  van  de  redelijke  termijn12.13 Voornoemde 
rechtsleer wijst er wel op dat het onderzoeksgerecht de redelijke termijn in ieder geval 
slechts marginaal kan toetsen precies omdat het onderzoek van de redelijke termijn in 
principe een onderzoek van de grond van de zaak impliceert.14 

7 In het algemeen (niet-toepasselijkheid artikel 6 EVRM op de onderzoeksgerechten): o.m. Cass. 27 
april 1976, AC. 1976, 967 en Cass. 29 dec. 1987, R.D.P 1988, 464; Cass. 6 feb.1990, AR 4139, AC, 
1989-90, nr. 346. In het bijzonder met betrekking tot de redelijke termijn: Cass. 13 nov. 1985, AR 
4661, AC., 1985-1986, nr. 167; Cass. 16 dec. 1987, AR 6337, AC, 1987-88, nr. 240. Zie ook het ar-
rest van 11 augustus 1988, waarin het Hof oordeelde dat artikel 6 EVRM wel toepassing vindt op het  
onderzoeksgerecht wanneer deze uitspraak doen over de gegrondheid van de telastlegging of over 
een betwisting die burgerlijke rechten of verplichtingen tot voorwerp heeft (Cass., 11 aug. 1988, AR 
2593, AC, 1987-88, nr. 688) 
8 Voor een gedetailleerd overzicht hiervan: F. KUTY, “Encore un arrêt encourageant…vers le principe 
de  l’applicabilité  de  l’article  6  de  la  Convention  européenne  des  droits  de  l’homme à  la  phase 
préparatoire du procès pénal, J.L.M.B. 1998, (1326), 1331, nrs. 10 e.v.
9 Cass. 24 okt. 1997, AR D.96.0016.F, AC, 1997, nr. 427.
10 Zie Cass. 10 april 2002, AR P.02.0058.F, AC, 2002, nr. 219; Cass. 2 okt. 2002, AR P.02.0996.F, 
AC, 2002, nr. 503; Cass. 8 nov. 2005, AR P.05.1191.N, AC, 2005, nr. 578; Cass. 28 mei 2008, R.G. 
P.08.0216.F, Pas., 2008, nr. 323 met conclusie A.G. VANDERMEERSCH

11 Hierbij  wordt  melding  gemaakt  van  (EHRM  24  nov.  1993,  Imbrioscia  t.  Zwitersland,  n° 
13972/88,  Série  A,  n°  275,  ro.  36;  EHRM  10  feb.  1995,  Allenet  de  Ribemont  t.  Frankrijk, 
n°15175/89, Série A, n° 308, ro. 35). Zie ook de verwijzingen naar de Straatsburgse rechtspraak bij 
F.  KUTY,  “Encore  un  arrêt  encourageant…vers  le  principe  de  l’applicabilité  de  l’article  6  de  la 
Convention européenne des droits de l’home à la phase préparatoire du procès pénal", J.L.M.B. 1998, 
(1326), 1328, nr. 6 onder voetnoot 9 t/m 13.
12 In  dit  verband  wordt  gewezen  op  het  arrest  van  het  EHRM  15  juli  2002  Stratégies  et 
Communication en Dumoulin t.  België, n° 37370/97 (zie ook S. VANDROMME,  “Op zoek naar een 
effectief rechtsmiddel om reeds tijdens het vooronderzoek de overschrijding van de redelijke termijn 
te doen vaststellen, P&B. 2003, (189), 190-191, nrs. 10-13) en het arrest van het EHRM van 25 sept. 
2007, De Clerck t. België, n° 34316/02 , r.o. 81 en 82 (zie D. LIBOTTE, “De sanctionering van de 
overschrijding van de redelijke termijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten”, 
T. Strafr. 2008/4, (276), 277, nr. 4). 
13 A.  DE NAUW,  P.  MAUDOUX en  D.  VANDERMEERSCH,  “La  phase  préliminaire  du  procès  pénal  – 
L’information”, Rev. Dr. Pén. 2003, 600; A. DE NAUW en M. VANDEBOTERMET, “De gevolgen van de 
overschrijding van de “redelijke termijn” van artikel 6.1 E.V.R.M.”,  RW. 1988-89, 1281-1292; A. 
KOHL, “Le dépassement du “délai raisonnable” et les juridictions d’instruction” noot onder Brussel 18 
mei 1989,  J.L.M.B. 1992,  (99),  102;  J.MEESE,  De duur van het  strafproces.  Onderzoek naar de  
termijn  waarbinnen  het  strafproces  moet  zijn  afgerond,  Larcier  2006,  288;  R.  VERSTRAETEN, 
Handboek  strafvordering,  Maklu  2007,  837-838.  Chr.  VAN DEN WYNGAERT,  Strafrecht,  
strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen, Maklu 2006, 649. 
14 Bij dit alles moet worden opgemerkt dat de wet in geen geval voorschrijft welke de gevolgen zijn 
wanneer het onderzoeksgerecht zou vaststellen dat de redelijke termijn overschreden wordt: .  DE 
Nauw, P. MAUDOUX en D. VANDERMEERSCH, “La phase préliminaire du procès pénal – L’information”, 
Rev.  Dr.  Pén. 2003,  600;  zie  hierover  ook  F.  SCHUERMANS,  “KI  verklaart  strafvordering  niet-
ontvankelijk wegens overschrijding redelijke termijn”, De Juristenkrant, 30 sept. 2009, nr. 194, 7. 
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5. Meer recent heeft Uw Hof zijn rechtspraak nadrukkelijk bijgestuurd en verduidelijkt 
het dat het recht op daadwerkelijke rechtshulp ook inhoudt dat een onderzoeksgerecht de 
door  de  inverdenkinggestelde  ingeroepen  schending  van  de  redelijke  termijn  moet 
onderzoeken.15 Daarbij  preciseert  Uw  Hof  in  zijn  arrest  van  28  mei  2008  dat  het 
onderzoeksgerecht  de  overschrijding  van  de  redelijke  termijn  en  de  gevolgen  ervan 
weliswaar alleen in aanmerking kan nemen bij de beoordeling van de bewijsvoering en de 
eerbiediging van het recht van verdediging, maar bijvoorbeeld niet bij de beoordeling van 
het bewijs.16 

6. Het bestreden arrest beslist tot overschrijding van de redelijke termijn, na vaststellingen 
te hebben gedaan met betrekking tot het chronologische verloop van de procedure met 
inbegrip van het gegeven dat het onderzoek stil lag van 2001 tot 2004 buiten de wil van 
de  onderzoeksrechter  en  volledig  vreemd  aan  enige  gedraging  van  de 
inverdenkinggestelde.  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling  oordeelt  dat  deze 
overschrijding van aard is de normale rechten van verdediging op onherroepelijke wijze te 
schenden, zodat de mogelijkheid om een loyaal debat te voeren onbestaande is geworden. 
Op grond van die redenen en van diegene die het arrest verder bevat, preciseert de kamer 
van  inbeschuldigingstelling  echter  niet tegen  welke  bewijsmiddelen  en  waarom  de 
inverdenkinggestelde zich niet meer behoorlijk kan verdedigen. Bijgevolg is het voor Uw 
Hof  onmogelijk  zijn  wettigheidscontrole  uit  te  oefenen  zodat  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling niet wettig kon oordelen zoals hoger weergegeven. 

Ten overvloede meen ik te moeten opmerken dat het mij voorkomt dat, zelfs indien de 
kamer van inbeschuldigingstelling had gepreciseerd en in concreto had omschreven welke 
bewijsmiddelen het bedoelt en waarom het recht van verdediging onherroepelijk zou zijn 
geschonden,  in  geen  geval  kon  besloten  worden  dat  de  strafvordering  niet langer 
toelaatbaar was en dat evenmin de onmiddellijke stopzetting ervan kon gelast worden. 

Conclusie:  Vernietiging  van  het  bestreden  arrest  op  grond  van  het  ambtshalve  op  te 
werpen middel geput uit de schending van de artikelen 21ter V.T.Sv., 128, 129 en 130 
Sv,  en  verwijzing  naar  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  te  Gent,  anders 
samengesteld.

ARREST

(AR P.09.1080.N)

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

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 juni 2009.
De eiser I voert in een verzoekschrift drie middelen aan. 

15 Cass.  8  april  2008,  AR P.07.1903.N,  AC,  2008,  nr.  209;  Hierover  F.  KUTY,  "Le  contrôle de 
l’exigence de délai raisonnable au stade de l’instruction",  J.T. 2009, afl. 6342, 129-132; J. MEESE, 
“De sanctionering van de overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken: alea iacta est?” TGR-
TWVR 2009, afl. 1, 41-43.
16 Cass. 28 mei 2008, R.G. P.08.0216.F, Pas., 2008, nr. 323 met conclusie A.G. VANDERMEERSCH. Uit 
een arrest van 13 mei 2008 blijkt nogmaals dat het EHRM kan vaststellen dat de redelijke termijn 
overschreden is tijdens de loop van het onderzoek en dat het kan nagaan of, tijdens dit onderzoek, de 
verzoekende partij heeft kunnen beschikken, naar intern recht, over een effectief rechtsmiddel om 
hem toe te laten zijn grieven te laten gelden die gesteund zijn op de duur van de procedure (arrest 
Wauters en Schollaert t. België, n° 13414/05). 
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De eisers II voeren geen middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De verweerder werd door de onderzoeksrechter te Kortrijk in verdenking ge-

steld voor: 
- A. valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken,
- B. misbruik van vertrouwen,
- C. witwassen,
- D. namaak stempel en gebruik. 
Afgezien van het gebruik van valse stukken zouden alle feiten gepleegd zijn 

vóór 2001.
De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk verklaarde bij be-

schikking van 13 februari 2009 de strafvordering vervallen wegens overschrij-
ding van de redelijke termijn. 

De procureur des Konings stelde hoger beroep in op 19 februari 2009 en de 
burgerlijke partijen op 2 maart 2009. 

Het bestreden arrest overweegt:
"Overschrijding van de redelijke termijn.
De onderzoeksgerechten zijn bevoegd om de redelijke termijn te onderzoeken,  

termijn die begint te lopen vanaf het ogenblik dat een verdachte op een ernstige  
wijze wordt betrokken bij een onderzoek van feiten die hem ten laste worden ge-
legd. 

Ter zake volgt uit het onderzoek door het hof, kamer van inbeschuldigingstel-
ling,  dat  de inverdenkinggestelde minstens reeds naar aanleiding van diverse  
huiszoekingen einde 1996, onder meer bij hem thuis en in zijn aanwezigheid,  
wist dat er een onderzoek lastens hem werd gevoerd met betrekking tot de feiten  
die hem ten laste werden gelegd. Vanaf dit ogenblik begon de redelijke termijn  
ook te lopen gezien de inverdenkinggestelde vanaf dat ogenblik in het verweer 
werd geduwd.

Vanaf de aanvang van het dossier eind 1996 tot eind 2000 kende het onder-
zoek een normaal en diligent verloop. Van 2001 tot 2004 lag het dossier volledig  
stil, buiten de wil van de onderzoeksrechter en volledig vreemd aan enige gedra-
ging van de inverdenkinggestelde. Onbetwistbaar is er daardoor een abnormaal  
niet  te  verantwoorden vertraging in  het  dossier  waardoor thans,  anno 2009,  
dient vastgesteld dat de redelijke termijn manifest overschreden is. Deze over-
schrijding is van aard de normale rechten van verdediging van de inverdenking-
gestelde op onherroepelijke wijze te schenden.

De mogelijkheid voor de inverdenkinggestelde om een eerlijk en loyaal debat  
te voeren is zowel naar de elementen ten laste, als ten ontlaste totaal onmogelijk  
geworden. Dit geldt niet alleen voor het onderzoek met betrekking tot de feiten  
die het voorwerp zijn van inbreuken op de Belgische strafwetgeving maar des te  
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meer met de gedenonceerde feiten. De abnormale lange duur om de denonciatie  
en de bijhorende stukken van een 'deftige', zelfs begrijpbare vertaling te voorzien  
- wat slechts gebeurde naar aanleiding van de behandeling voor raadkamer -  
heeft tot gevolg dat de inverdenkinggestelde zich onmogelijk op een passende  
wijze over de tenlasteleggingen die uit de denonciatie volgen kon/kan verdedi-
gen, laat staan zich er nog in rechte op kan verdedigen, en elementen ten ontlas-
te kan verzamelen (het betreft immers feiten bij samenhang te Slowakije in de  
periode van 1 januari 1993 tot en met 31 december 2000, laatste feit gebeurlijk  
reeds ruim 9 jaar geleden). Ook voor de feiten in België kan deze redenering  
grotendeels worden aangehouden.

De overschrijding van de redelijke termijn brengt niet het verval van de straf-
vordering met zich, zoals de bestreden beschikking beslist doch laat die niet lan-
ger toe.

Wat voorafgaat wordt weerlegd noch ontkracht door de hiermee strijdige ar-
gumenten ontwikkeld in de hier aangehechte schriftelijke vordering van de pro-
cureur-generaal en die niet van aard zijn het hof, kamer van inbeschuldiging-
stelling tot een andere beslissing te doen komen."

Het bestreden arrest verklaart hierop de strafvordering niet langer toelaatbaar 
en gelast de onmiddellijke stopzetting ervan en verklaart zich onbevoegd op bur-
gerlijk gebied.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen 
- artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering; 
- de artikelen 128, eerste lid, artikel 129, eerste lid, en 130 Wetboek van Straf-

vordering.
1. Overeenkomstig artikel 130 Wetboek van Strafvordering moet het onder-

zoeksgerecht dat geroepen wordt de rechtspleging te regelen, wanneer blijkt dat 
het misdrijf strafbaar is met correctionele straffen, de verdachte of inverdenking-
gestelde naar de correctionele rechtbank verwijzen behoudens het geval bedoeld 
in artikel 129, eerste lid, van hetzelfde wetboek. 

Overeenkomstig die laatste  wetsbepaling moet het  onderzoeksgerecht,  wan-
neer het van oordeel is dat het feit dat de verdachte of inverdenkingstelde wordt 
ten laste gelegd, slechts een overtreding of een van de in artikel 138 Wetboek 
van Strafvordering bedoelde wanbedrijven is, hem naar de politierechtbank ver-
wijzen. 

Overeenkomstig artikel 128, eerste lid, van hetzelfde wetboek ten slotte ver-
klaart de raadkamer, indien zij van oordeel is dat het feit noch een misdaad, noch 
een wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, dat er geen reden is tot vervol-
ging.

Deze wetsbepalingen laten het onderzoeksgerecht toe vrij te oordelen of er be-
zwaren bestaan en of deze bezwaren al dan niet de verwijzing van de inverden-
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kinggestelde  naar  het  vonnisgerecht  of  diens  buitenvervolgingstelling  verant-
woorden.

2. Geen enkele verdragrechtelijke of wettelijke bepaling stelt dat de overschrij-
ding van de redelijke termijn bedoeld in artikel 6.1 EVRM de niet-ontvankelijk-
heid of het verval van de strafvordering voor gevolg heeft. De rechter beoordeelt 
welke het passende rechtsherstel is. 

Artikel 6.1 EVRM verhindert niet dat het interne recht de mogelijke gevolgen 
bepaalt welke een overschrijding van de redelijke termijn kan meebrengen, op 
voorwaarde dat die wettelijke gevolgen daadwerkelijk rechtsherstel voor de be-
klaagde kunnen inhouden. Het komt de rechter toe het bepaalde wettelijke ge-
volg te kiezen dat in de zaak passend is. 

3. In de interne Belgische rechtsorde regelt artikel 21ter Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering de mogelijke gevolgen bij overschrijding van de re-
delijke termijn. Dit wetsartikel bepaalt dat bij overschrijding van de redelijke ter-
mijn de rechter de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring of een straf 
uitspreekt die lager is dan de minimumstraf; wanneer de veroordeling bij een-
voudige  schuldigverklaring  wordt  uitgesproken,  wordt  de  betrokkene  veroor-
deeld in  de  kosten en,  zo daartoe  aanleiding bestaat  tot  teruggave;  ten slotte 
wordt ook de bijzondere verbeurdverklaring uitgesproken. 

4. Artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering houdt in be-
ginsel in dat niet het onderzoeksgerecht, maar het vonnisgerecht beoordeelt welk 
van de mogelijke wettelijke gevolgen aan de overschrijding van de redelijke ter-
mijn moet wordt verleend. Bovendien is het vonnisgerecht overeenkomstig arti-
kel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering alleen bevoegd recht te 
doen over de op de telastlegging gestoelde burgerlijke rechtsvordering. 

5. Het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van de rechtspleging, kan 
nochtans ook over de overschrijding van de redelijke termijn oordelen.

Alleen wanneer het oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn de 
bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onher-
stelbaar  heeft  aangetast,  zodat  geen eerlijk strafproces en beoordeling van de 
burgerlijke rechtsvordering meer mogelijk is, kan het hem van rechtsvervolging 
ontslaan. 

Aldus wordt de verdachte overeenkomstig artikel 13 EVRM daadwerkelijke 
rechtshulp geboden om het vonnisgerecht en eventueel, onder de hierboven ver-
melde beperking, door het onderzoeksgerecht een miskenning van zijn recht op 
een proces binnen redelijke termijn te doen vaststellen.

6. Het onderzoeksgerecht heeft evenwel niet de bevoegdheid om louter omwil-
le van de overschrijding van de redelijke termijn het verval van de strafvordering 
uit te spreken waarbij dan nog de burgerlijke rechtsvordering zonder meer wordt 
ter zijde geschoven. 

Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de overschrijding van de redelijke 
termijn de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig 
en onherstelbaar heeft aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling 
van de burgerlijke rechtsvordering meer mogelijk is en hij van rechtsvervolging 
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wordt ontslagen, moet het preciseren tegen welke bewijsmiddelen en waarom de 
verdachte zich niet  meer behoorlijk zou kunnen verdedigen. Deze motivering 
moet het Hof toelaten te toetsen of de kamer van inbeschuldigingstelling wettig 
heeft kunnen oordelen, zoals zij dat heeft gedaan. 

7. Het bestreden arrest kan niet wettig oordelen over de mogelijkheid voor de 
verweerder om een loyaal debat te voeren zowel naar de elementen ten laste, als 
ten ontlaste, zonder te preciseren welke bewijsmiddelen het bedoelt en waarom 
het verweer daartegen totaal onmogelijk zou zijn geworden, en kan vervolgens 
niet wettig de strafvordering niet langer toelaatbaar verklaren, de stopzetting er-
van te gelasten en zich onbevoegd verklaren op burgerlijk gebied. 

Middelen van de eiser
8. De middelen van de eiser die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden behoe-

ven geen verder antwoord. Er is in dit verband evenmin aanleiding tot het stellen 
van enige prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt op het cassatieberoep van de eiser I het bestreden arrest.
Verwerpt het cassatieberoep van de eisers II. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

24 november 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h.  Huybrechts,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. 
Timperman, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. B. Hoste, Kortrijk, L. Arnou, Brugge 
en F. Werbrouck, Kortrijk.

Nr. 695

2° KAMER - 25 november 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN 
EINDBESLISSING) - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - 
NIET UITBETAALDE VERGOEDING

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - 
ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - NIET UITBETAALDE 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - GEEN EINDBESLISSING

1º en 2° De beslissing waarbij een beklaagde veroordeeld wordt om de burgerlijke partij  
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een rechtsplegingsvergoeding te betalen is geen eindbeslissing in de zin van art. 416,  
eerste lid, Sv., wanneer die rechtsplegingsvergoeding niet werd vereffend; onmiddellijk  
cassatieberoep tegen dergelijke beslissing is bijgevolg niet ontvankelijk. 

(V. T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1047.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de burgerlijke beschikkingen van het arrest 

van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 28 mei 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
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 burgerlijke 

rechtsvordering van de verweerster tegen de eiser
Middel 
Eerste onderdeel
De eiser verwijt het bestreden arrest dat het de verbindende kracht van een da-

ding schendt doordat het hem veroordeelt om de verweerster een bedrag uit te 
betalen dat hoger is dan dat wat, volgens hem, het voorwerp van die dading uit-
maakt.

Bij gebrek aan een conclusie evenwel blijkt niet uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan dat dit verweer voor de appelrechters werd opgeworpen.

Het onderdeel, dat voor het eerst voor het Hof wordt opgeworpen, is niet ont-
vankelijk.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de rechts-
plegingsvergoeding

De eiser voert aan dat het arrest, door hem te veroordelen om de verweerster 
een rechtsplegingsvergoeding te betalen in hoger beroep, hoewel die partij niet 
door een advocaat werd bijgestaan, artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt.

Die rechtsplegingsvergoeding werd echter niet nader bepaald zodat de beslis-
sing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering.  Zij  houdt overigens geen verband met  de gevallen die  in  het 
tweede lid van dat artikel zijn bedoeld.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Er is geen grond om het tweede onderdeel te onderzoeken, aangezien het geen 

verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. W. Smismans, Brussel en G. De Peyper, Brussel.

Nr. 696

2° KAMER - 25 november 2009

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - IN 
HET GELIJK GESTELDE PARTIJ - BEGRIP - BEKLAAGDE VEROORDEELD OM DE BURGERLIJKE PARTIJ TE 
VERGOEDEN - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - NIET-GEGROND VERKLAARD HOGER 
BEROEP - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING 
IN HOGER BEROEP

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE 
REGELS) - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - IN HET GELIJK 
GESTELDE PARTIJ - BEGRIP - BEKLAAGDE VEROORDEELD OM DE BURGERLIJKE PARTIJ TE 
VERGOEDEN - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - NIET-GEGROND VERKLAARD HOGER 
BEROEP - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING 
IN HOGER BEROEP

1º en 2° De rechtsplegingsvergoeding is door de beklaagde verschuldigd aan de burgerlijke  
partij, zo hij veroordeeld werd om de schade te vergoeden, veroorzaakt door het misdrijf  
waaraan hij schuldig is verklaard; aangezien de aan de burgerlijke partij verschuldigde  
rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep door de voormelde wettelijke bepalingen enkel  
opgelegd wordt in geval van een veroordeling van de beklaagde, hangt zij niet af van de  
voorwaarde dat daarnaast,  op haar hoger beroep het  bedrag van de door de eerste  
rechter toegekende schadevergoeding werd verhoogd1. (Artt. 162bis, 194 en 211, Sv.)

(N. e.a.T. MEUBLES GALERIE ST ROCH nv)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1094.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de cor-

rectionele rechtbank te Charleroi van 15 mei 2009.
De eisers voeren in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie midde-

len aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.696.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. Cassatieberoep van C. N.
(...)
Derde middel
De politierechtbank, die in voortzetting van de zaak uitspraak deed, had de ei-

ser, beklaagde, veroordeeld om de verweerster, burgerlijke partij, het bedrag van 
2.529,10 euro te betalen, vermeerderd met de interesten. Op haar hoger beroep 
heeft de correctionele rechtbank de beroepen beslissing bevestigd. Volgens de ei-
ser kon het bestreden vonnis hem niet tot een rechtsplegingsvergoeding veroor-
delen, vermits de correctionele rechtbank de verweerster het door haar gevorder-
de voordeel niet heeft toegekend, zodat zij niet in het gelijk werd gesteld.

Krachtens de artikelen 162bis, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering is de 
rechtsplegingsvergoeding  door  de  beklaagde  verschuldigd  aan  de  burgerlijke 
partij, zo eerstgenoemde werd veroordeeld om de schade te vergoeden, veroor-
zaakt door het misdrijf waaraan hij schuldig werd verklaard.

Aangezien de aan de burgerlijke partij verschuldigde rechtsplegingsvergoeding 
in hoger beroep, door de voormelde wettelijke bepalingen enkel opgelegd wordt 
in geval van een veroordeling van de beklaagde, hangt zij niet af van de voor-
waarde dat daarnaast, op haar hoger beroep het bedrag van de door de eerste 
rechter toegekende schadevergoeding werd verhoogd.

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

25 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. J.-C. Derzelle, Charleroi en A. Formica, Charleroi.

Nr. 697

2° KAMER - 25 november 2009

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - DWINGENDE 
WEIGERINGSGROND - AANTASTING VAN DE FUNDAMENTELE RECHTEN - DRAAGWIJDTE

2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - FACULTATIEVE 
WEIGERINGSGROND - BETROKKENE IS BELG OF VERBLIJFT IN BELGIË - VERBINTENIS OM DE STRAF 
OF DE MAATREGEL IN BELGIË UITVOER TE LEGGEN - TOEPASSINGSGEBIED

3º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - FACULTATIEVE 
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WEIGERINGSGROND - STRAFBAAR FEIT DEELS IN DE UITVAARDIGENDE STAAT DEELS IN BELGIË 
GEPLEEGD - GEVOLG

4º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - DWINGENDE 
WEIGERINGSGROND - ACTIEF PERSONALITEITSBEGINSEL

5º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - FACULTATIEVE 
WEIGERINGSGROND - ACTIEF PERSONALITEITSBEGINSEL

1º Naar luid van art. 4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, wordt de tenuitvoerlegging  
van het Europees aanhoudingsbevel geweigerd ingeval er ernstige redenen bestaan te  
denken dat dit afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van betrokkene, zoals die 
in art. 6 Verdrag Europese Unie zijn vastgelegd; rekening houdend met het beginsel van 
het  wederzijdse  vertrouwen  tussen  de  lidstaten,  moet  de  weigering  tot  overlevering  
worden verantwoord met omstandige gegevens die wijzen op een kennelijk gevaar voor 
de rechten van betrokkene en die het vermoeden van eerbiediging van de voormelde  
rechten, dat de uitvaardigende lidstaat geniet, kunnen weerleggen1. 

2º Krachtens art. 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, mag de tenuitvoerlegging van het  
aanhoudingsbevel worden geweigerd wanneer de betrokken persoon Belg is of in België 
verblijft  en  de  bevoegde  Belgische  autoriteiten  zich  ertoe  verbinden  de  straf  of  
veiligheidsmaatregel  die  in  de  uitvaardigende  Staat  is  opgelegd,  overeenkomstig  de 
Belgische wetgeving ten uitvoer te leggen; de weigering van tenuitvoerlegging die door  
deze bepaling is toegestaan, heeft alleen betrekking op de titel die door de autoriteiten  
van de veroordelende Staat is afgeleverd om de gezochte persoon te dwingen de tegen 
hem uitgesproken straf of maatregel aldaar te ondergaan. 

3º Uit het feit dat het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft op een strafbaar feit dat  
niet alleen op het grondgebied van de uitvaardigende Staat, doch eveneens, gedeeltelijk,  
in België werd gepleegd, volgt niet dat het onderzoeksgerecht de tenuitvoerlegging ervan 
moet weigeren. (Art. 6, 5°, Wet 19 dec. 2003)

4º en 5° Het actief personaliteitsbeginsel dat in art. 7, §1, V.T.Sv., is bepaald, houdt geen 
dwingende of facultatieve weigeringsgrond in om de tenuitvoerlegging te weigeren van 
het Europees aanhoudingsbevel dat is afgeleverd door een Staat die bevoegd is om het  
onderzoek te voeren. (Artt. 4, 5 en 6, Wet 19 dec. 2003)

(L.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1624.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 november 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

1 Cass., 27 juni 2007, AR P.07.0867.F.,  AC, 2007, nr. 363; Cass., 24 juni 2008, AR P.08.0967.N, 
AC, 2008, nr.  393; Cass.,  4 nov. 2009, AR P.09.1524.F,  AC, 2009, nr.639; B. DEJEMEPPE,  "Deux 
années d'application du mandat d'arrêt européen", in Colloque en droit pénal et en procédure pénale, 
Brussel, Uitg. Jeune Barreau de Bruxelles, 2006, p. 144-145. 
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Eerste middel
De eiser voert aan dat de beslissing om het tegen hem uitgevaardigde Europees 

aanhoudingsbevel  ten uitvoer te leggen, artikel  4,  5°,  Wet Europees Aanhou-
dingsbevel schendt. De grief is afgeleid uit het feit dat het bevel, wat de schuld-
aanwijzingen betreft, gegrond is op de verklaringen van de eiser zelf, zodat, ver-
mits het voor hem onmogelijk is om deze tegen te spreken, dit een onredelijke 
inperking van zijn recht van verdediging zou betekenen.

Naar luid van de voormelde wettelijke bepaling wordt de tenuitvoerlegging 
van het Europees aanhoudingsbevel geweigerd ingeval er ernstige redenen be-
staan te denken dat dit afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van be-
trokkene, zoals die in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
zijn vastgelegd.

Rekening houdend met het beginsel van het wederzijdse vertrouwen tussen de 
lidstaten, dat wordt bevestigd door de tiende overweging van het kaderbesluit 
van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de lidstaten, moet de weigering tot overleve-
ring worden verantwoord met omstandige gegevens die wijzen op een kennelijk 
gevaar voor de rechten van betrokkene en die het vermoeden van eerbiediging 
van de voormelde rechten, die de uitvaardigende lidstaat geniet, kunnen weerleg-
gen.

Uit de omstandigheid dat het Europees aanhoudingsbevel onder meer verwijst 
naar bekentenissen van de gezochte persoon, kan niet worden afgeleid dat diens 
fundamentele rechten zullen worden geschonden in de uitvaardigende staat als 
betrokkene daaraan wordt overgeleverd.

Daaruit kan evenmin worden afgeleid dat de eiser, voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling, het recht was ontzegd om de tegen hem ingebrachte schuld-
aanwijzingen tegen te spreken, ook al zijn die ontleend aan verklaringen die hij 
volgens het aanhoudingsbevel zou hebben afgelegd.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser voert aan dat de facultatieve weigeringsgrond, bedoeld in artikel 6, 4°, 

Wet Europees Aanhoudingsbevel,  op hem van toepassing is.  Hij  baseert zich 
daarvoor op de in België, met toepassing van artikel 11, §3, van de wet genomen 
beschikking tot inhechtenisneming en op het feit dat de oplichting waarvoor hij 
door de rechterlijke autoriteit van de uitvaardigende lidstaat wordt gezocht, al-
daar met een gevangenisstraf van vijf jaar wordt gestraft.

Krachtens artikel 6, 4°, van de wet mag de tenuitvoerlegging van het aanhou-
dingsbevel worden geweigerd wanneer de betrokken persoon Belg is of in België 
verblijft, en de bevoegde Belgische autoriteiten zich ertoe verbinden die straf of 
veiligheidsmaatregel overeenkomstig de Belgische wetgeving in de uitvaardigen-
de Staat ten uitvoer te leggen.

De weigering van tenuitvoerlegging die door dat artikel is toegestaan, heeft al-
leen betrekking op de titel die door de autoriteiten van de veroordelende Staat is 
afgeleverd om de gezochte persoon te dwingen de tegen hem uitgesproken straf 
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of maatregel aldaar te ondergaan.
De vrijheidsberovende maatregel die in de uitvaardigende Staat is bepaald, en 

de inhechtenisneming in de uitvoerende Staat, maken van het aanhoudingsbevel 
dat eerstgenoemde toezendt aan laatstgenoemde in het kader van het voorberei-
dend onderzoek, geen titel die in aanmerking komt voor de weigeringsgrond die 
bij artikel 6, 4°, van de wet is bepaald.

Het middel faalt naar recht.
Derde middel
Uit het feit dat het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft op een straf-

baar feit dat niet alleen op het grondgebied van de uitvaardigende Staat, maar 
eveneens, gedeeltelijk, in België werd gepleegd, blijkt niet dat het onderzoeksge-
recht de tenuitvoerlegging ervan moet weigeren.

Het actief personaliteitsbeginsel dat in artikel 7, §1, Voorafgaande Titel Wet-
boek van Strafvordering, is bepaald, houdt geen verplichte of facultatieve weige-
ringsgrond in om de tenuitvoerlegging te weigeren van het  Europees aanhou-
dingsbevel dat is afgeleverd door de Staat die bevoegd is om het onderzoek te 
voeren.

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

25 november 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. F. Scheerlinck, Gent en V. Defraiteur, Brussel. 

Nr. 698

1° KAMER - 26 november 2009

1º BESLAG — ALLERLEI - BESLAG INZAKE NAMAAK - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN - 
EUROPEES OCTROOI - VOORLOPIGE BESCHRIJVENDE MAATREGELEN - BEWIJSMATERIAAL - 
VOORWAARDE - EUROPESE RICHTLIJN - LIDSTAAT - VERPLICHTING

2º UITVINDINGSOCTROOI — EUROPEES OCTROOI - BESLAG INZAKE NAMAAK - 
VOORLOPIGE BESCHRIJVENDE MAATREGELEN - BEWIJSMATERIAAL - VOORWAARDEN - EUROPESE 
RICHTLIJN - LIDSTAAT - VERPLICHTING

3º BESLAG — ALLERLEI - BESLAG INZAKE NAMAAK - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN - 
AANWIJZINGEN VAN INBREUK - BEGRIP
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1º  en  2°  De  voorwaarde  dat  redelijkerwijs  beschikbaar  bewijsmateriaal  moet  worden 
overgelegd door een rechthebbende, die de voorzitter van de rechtbank van koophandel  
of van de rechtbank van eerste aanleg verzoekt maatregelen te verkrijgen tot beschrijving  
van voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde 
namaak aan te tonen, belet een lidstaat niet die voorwaarde te preciseren en te bepalen 
dat,  op  dat  verzoek,  voorlopige  maatregelen  kunnen  worden  genomen  als  er  
aanwijzingen zijn dat inbreuk wordt gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht.  (Art. 
1369bis/1, §3, Ger.W.; Artt. 2 en 7, Richtlijn 2004/48/EEG van het Europees Parlement 
en de Raad)

3º Met aanwijzingen dat de inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht  
bedoelt de wetgever dat de verzoeker gegevens moet aanreiken die aannemelijk maken  
dat zulke inbreuk zou kunnen worden gepleegd; de aangedragen feiten moeten van die 
aard zijn  dat  zij,  bij  een beoordeling op het  eerste gezicht,  op zich of  met  elkaar  in  
verband gebracht,  een vermoeden  doen rijzen  van een inbreuk  of  een dreiging  van  
inbreuk. (Art. 1369bis/1, §3, Ger.W.)

(INEOS MANUFACTURING BELGIUM nv e.a. T. CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (CP CHEM), 
vennootschap naar Amerikaans recht)

ARREST

(AR C.08.0206.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 6 februari 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet (zoals gecoördineerd op 17 februari 1994);
- artikel 1369bis/1, §1 en §3 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd door artikel 22 

van de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de be-
scherming van intellectuele eigendomsrechten;

- artikel 1481, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van kracht voor de opheffing 
ervan krachtens artikel 33 van bovenvermelde wet van 10 mei 2007;

- artikel 7, lid 1, van de Richtlijn EG, nr. 2004/48 van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten 
(publicatieblad van de Europese Unie L 195/16 van 2 juni 2004).

Aangevochten beslissingen
1. Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond.
Het hervormt de bestreden beschikking van de beslagrechter te Antwerpen van 4 de-

cember 2007, oordelend op derdenverzet.
Het zegt voor recht:
"Dat  de machtigende beschikking van de beslagrechter  in de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Antwerpen van 14 augustus 2007 gehandhaafd blijft mits de navolgende aan-
vullingen en mits heromschrijving van de opdracht aan de deskundige als volgt:

'Uitsluitend met betrekking tot de strikte bescherming van de octrooien EP 1 064 086 
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B1, EP 1 080 116 B1 en EP 1 444 273 B1 van appellante bij geïntimeerden over te gaan 
tot de beschrijving van beweerdelijk inbreukmakende werkwijzen en meer in het bijzon-
der om: over te gaan tot een gedetailleerde en gedocumenteerde beschrijving van de in-
richting die Ineos gebruikt om polymeer vaste stoffen van een vloeibaar medium, omvat-
tende een inerte verdunner en niet-gereageerde monomeren, te scheiden, en in het bijzon-
der van het apparaat dat door Ineos gebruikt wordt voor het scheiden van polymeer vaste 
stoffen van een vloeibaar medium om polymeer te produceren, en voor het terugwinnen 
van de verdunner en van niet-gereageerde monomeren; over te gaan tot beschrijving van 
de werkwijze die door Ineos wordt toegepast voor het scheiden van polymeer vaste stof-
fen van een vloeibaar medium, en in het bijzonder voor het scheiden van polymeer vaste 
stoffen van een vloeibaar medium om polymeer te produceren, en voor het terugwinnen 
van de inerte verdunners en van niet gereageerde monomeren; te bevelen dat de deskundi-
gen hun verslag binnen de drie maanden na het aanvangen van hun opdracht ter griffie 
zullen dienen neer te leggen, en tegelijkertijd een kopie hiervan aan de partijen en hun 
raadslieden ter beschikking zullen stellen'.

Het arrest bepaalt verder de voorwaarden waarin de effectieve beschrijving zal moeten 
plaatsvinden.

2. Na erop gewezen te hebben (arrest, p. 12) dat krachtens het nieuwe artikel 1369/bis 
1, §3, van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 november 2007 en vanaf 
die datum van toepassing op de hangende rechtsgedingen, (arrest, p. 11, lid 2 en 14 lid 2) 
het verkrijgen van beschrijvende maatregelen onderworpen is aan de voorwaarde dat er 
o.m. "aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht 
of dat een inbreuk dreigt", oordeelt het arrest (p. 18, nr. 2.5, lid 1) dat de litigieuze be-
schrijvende maatregel "te dezen verantwoord (is) nu er aanwijzingen zijn dat Ineos (de ei-
seressen) inbreuk pleegt op die beschermende octrooien, wat af te leiden is uit de opposi-
tie die zij tegen die octrooien heeft ingesteld en het feit dat zij een rechtstreekse concur-
rent is van CPCC (de verweerster) in de petrochemische nijverheid en inzonderheid in de 
sector van de polymeerproducten vervaardigende ondernemingen".

Grieven
1. Eerste Onderdeel 
Motiveringsgebrek
1.1. Het bestreden arrest (p.18, nr. 2.5) leidt de vereiste "aanwijzingen" van inbreuk 

door Ineos (de eiseressen) op de beschermde octrooien, uitsluitend af uit de oppositie die 
de eiseressen tegen die octrooien heeft ingesteld en het feit dat zij een rechtstreekse con-
current zijn van de verweerster.

1.2. Het arrest antwoordt echter geenszins op de in beroepsconclusie (pp. 16 en 17, nrs. 
20-40 en pp. 19 t/m 27, nrs. 50 t/m 75) door de eiseressen ingeroepen middelen waarbij 
zij elke inbreuk op de octrooien "met klem ontkende" (p. 19, nr. 50) en op gemotiveerde 
wijze lieten gelden dat, en waarom, deze elementen (zie nr. 1.1) geenszins als "aanwijzin-
gen van inbreuk" konden beschouwd worden.

1.3. De eiseressen voerden aldus aan dat:
(1) beide, in het arrest aangehouden elementen - een gevoerde oppositie en de concur-

rentieverhouding - noch volgens de oude wet (artikel 1481 van het Gerechtelijk Wetboek) 
noch volgens de nieuwe wet (artikel 1369/bis, 1, §3, van het Gerechtelijk Wetboek) kun-
nen beschouwd worden als de door deze bepalingen vereiste "aanwijzingen" van inbreuk 
die moeten bestaan uit "duidelijke", "concrete" en "objectieve" elementen en niet uit "sub-
jectieve vermoedens" (beroepsconclusie, p. 20, nr. 51, lid 2 en 3; p. 21, nr. 56; p. 21, nr. 
57; p. 26, nr. 73 lid 26; p. 27, nr. 75 lid 6).

(2) het nieuwe artikel 1369/bis, 1, §3, van het Gerechtelijk Wetboek, resp. het oude ar-
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tikel 1481 van het Gerechtelijk Wetboek, minstens vanaf 29 april 2006, immers moeten 
geïnterpreteerd  te  worden  "conform"  artikel  7  (1)  van  de  zgn.  Handhavingrichtlijn 
2004/48 die ten laatste op voornoemde datum diende omgezet te worden in het Belgisch 
recht, krachtens hetwelk de partij die o.m. maatregelen van beschrijving vordert "redelij-
kerwijze beschikbaar bewijsmateriaal" moet overleggen "tot staving van haar beweringen 
dat er inbreuk op haar intellectuele eigendomsrecht" is gemaakt of zal gemaakt worden.

Een vereiste richtlijnconforme interpretatie van vermelde wetsartikelen houdt in dat er 
"objectieve en concrete aanwijzingen" dienen te zijn van een gemaakte of dreigende in-
breuk. (Beroepsconclusie, p. 16 - 17, nr. 40; p. 20 - 21, nrs. 53-54-55).

(3) Het feit dat de eiseressen tegen twee van de ingeroepen drie Europese octrooien 
"oppositie" heeft ingesteld geenszins kan beschouwd worden als een voldoende "aanwij-
zing van inbreuk" op grond waarvan beschrijvende maatregelen kunnen bekomen worden 
(beroepsconclusie, p. 22, nr. 59) daar:

- dergelijke opvatting het wettelijk recht (artikel 99,1 van het Verdrag inzake de verle-
ning van Europese octrooien) van eenieder om oppositie in te stellen tegen een toegekend 
octrooi,  volledig zou ondermijnen en strijdig zou zijn met het "algemeen belang" (be-
roepsconclusie, p. 22, nr. 60; p. 23, nr. 61);

- dergelijke "rem om oppositie" in te stellen de competitiviteit zou benadelen van on-
dernemingen die in België hebben geïnvesteerd (beroepsconclusie, p. 23, nr. 62);

- aangezien het Europees octrooi een multiterritoriaal recht is dat niet enkel wordt toe-
gekend in België, de veronderstelling dat oppositie tegen een Europees octrooi voldoende 
bewijs is van een inbreuk in België, niet verantwoord kan worden zonder aanvullend be-
wijs (beroepsconclusie, p. 23, nr. 63);

- de eiseressen nooit oppositie instelden tegen EP 1 444 273 B1. "Er is dan ook geen 
schijn van (omstandig) bewijs die staaft waarom de verweerster zelfs maar zou denken dat 
Ineos (de eiseressen) inbreuk pleegt op dit octrooi" (beroepsconclusie, p. 23, nr. 65);

- het feit dat (de verweerster) reeds sinds april 2004 kennis heeft van de oppositie van 
Ineos tegen enkele van haar octrooien (EP086 en EP116), maar sindsdien blijkbaar niet in 
staat is geweest om enig ander bewijs van de vermeende octrooi-inbreuk voor te leggen, 
duidelijk aantoont dat het "oppositie argument" louter werd ingeroepen "pour les besoins 
de la cause" (vertaling: "voor de noden van de zaak") (beroepsconclusie, p. 23, nr. 66);

- het verkeerd (zou) zijn, het instellen "van oppositie af te straffen, gelet op het feit dat 
het oppositiesysteem juist bijdraagt tot een evenwichtige balans tussen de monopolierech-
ten zoals toegekend door het octrooisysteem en het algemeen belang" (beroepsconclusie, 
p. 24, nr. 67).

(4) De eiseressen onderstreepten ook dat bovenvermelde, ingeroepen, beginselen waren 
erkend door de rechtspraak die o.m. vereist dat de aan de beslagrechter overgelegde docu-
menten de inbreuk "aannemelijk moeten maken voor een technische leek (Beslagr. Brus-
sel, 26 mei 2003, I.R.D.I. 2003, p. 273) "hetgeen in casu duidelijk niet het geval is" en 
die, anderzijds, "erkent dat het enkele feit dat een nietigheidsprocedure werd ingeleid te-
gen een octrooi,  niet  een voldoende aanwijzing van inbreuk is" (Brussel  2  juli  2007, 
I.R.D.I., 2007, p. 264; Voorz. rb. Brussel, 21 juni 2006, 06/133 C,). "Deze principes gel-
den uiteraard mutatis mutandis in onderhavige zaak" (beroepsconclusie, p.24, nr. 68).

(5) Het feit dat de eiseressen concurrent zijn van verweerster, eveneens "onmogelijk 
kan gezien worden als een voldoende aanwijzing van octrooi-inbreuk" (beroepsconclusie 
van de eiseressen, p. 22, nr. 60; p. 26, nr. 74).

(6) Een "hogere graad van bescherming" tegen ongerechtvaardigde beschrijvende maat-
regelen zonder afdoende "aanwijzingen van inbreuk", dringt zich des te meer op wanneer 
het, zoals in voorliggend geval, een beweerde inbreuk betreft op "werkwijze octrooien": 
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bedrijf geheime "werkwijzen" zijn immers van nature uit vertrouwelijk en het verschaffen 
van toegang tot deze werkwijzen aan een concurrent is per definitie schadeverwekkend 
(beroepsconclusie, p. 28, nr. 77).

1.4. Het arrest dat de door eiseressen ingeleide "oppositie" tegen twee octrooien van de 
verweerster en de concurrentieverhouding tussen partijen, als enige aanwijzingen van "in-
breuk" op de ingeroepen werkwijze - octrooien voldoende acht voor het toekennen van 
beschrijvende maatregelen, zonder op enigerlei wijze te antwoorden op

bovenvermelde omstandig gemotiveerde middelen uit de beroepsconclusie van de eise-
ressen, is niet regelmatig gemotiveerd en schendt aldus artikel 149 van de Grondwet dat 
de rechter ook verplicht tot het beantwoorden van de door partijen regelmatig ingeroepen 
middelen.

2. Tweede onderdeel
Schending van de in het middel ingeroepen wetsbepalingen (met uitzondering van arti-

kel 149 van de Grondwet).
2.1. Overeenkomstig artikel 1369bis/1, §3, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd 

door artikel 22 van de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht 
van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, moet de voorzitter die uitspraak 
doet over een verzoek tot "beschrijving" in de zin van artikel 1369bis/1, §1, van dezelfde 
wet, onderzoeken:

"of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendoms-
recht of dat een inbreuk dreigt".

De aldus vereiste "aanwijzingen van inbreuk" dienen te bestaan uit duidelijke, concrete 
en objectieve elementen die, bij een beoordeling op het eerste gezicht, de beweringen van 
inbreuk of dreiging met inbreuk staven.

2.2. Dat het inderdaad moet gaan om "stavingselementen", in bovenvermelde zin blijkt 
ook uit artikel 7 (1) van de Richtlijn EG nr. 2004/48/ van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de 
zgn. Handhavingsrichtlijn).

Krachtens dit artikel dragen de Lidstaten er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke in-
stanties, reeds voordat een bodemprocedure is begonnen, o.m. beschrijvende maatregelen 
kunnen opleggen op verzoek van een partij die "redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateri-
aal heeft overgelegd tot staving van haar beweringen dat er inbreuk op haar intellectuele 
eigendomsrecht is gemaakt of zal gemaakt".

2.3. Ook het bekomen van beschrijvende maatregelen op basis van het vroeger artikel 
1481, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek (voor de opheffing ervan krachtens artikel 33-
5°, van de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de be-
scherming van intellectuele  eigendomsrechten)  was onderworpen aan het  voorbrengen 
van elementen die het bestaan of de dreiging van "inbreuk" op het eerste gezicht, aanne-
melijk maken. Dit artikel 1481, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek dient overigens, vanaf 
29 april 2006, (artikel 20.1 van de Richtlijn), uitgelegd te worden conform artikel 7 (1) 
van de Handhavingsrichtlijn.

2.4. Om de redenen uiteengezet in de beroepsconclusie van de eiseressen en hierboven 
weergegeven in het eerste onderdeel onder nr. 1.3., hier als hernomen beschouwd, kon het 
arrest niet zonder schending van de in dit onderdeel ingeroepen wetsbepalingen, oordelen 
dat het loutere feit dat de eiseressen "oppositie" hadden ingesteld tegen twee octrooien 
van de verweerster en het feit dat zij een "rechtstreekse concurrent is van verweerster, op 
zichzelf reeds voldoende "aanwijzingen zijn dat (de eiseressen) inbreuk pleegt op die be-
schermde octrooien" en derhalve de maatregel van beschrijving verantwoorden (arrest, p. 
18, nr. 25, lid 1).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1369bis/1, §3, van het Gerechtelijk Wetboek, onderzoekt 

de voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van maatrege-
len tot beschrijving, in de eerste plaats, of het intellectueel eigendomsrecht waar-
van de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is en vervolgens, of 
er aanwijzingen zijn dat de inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigen-
domsrecht dan wel of er een inbreuk dreigt.

2. Deze bepaling spoort met artikel 2 en met artikel 7 van de richtlijn 2004/48 
van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten.

Krachtens artikel 2 van deze richtlijn doen de bepalingen van de richtlijn geen 
afbreuk aan de middelen tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten die 
in de communautaire of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, 
voor zover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden.

Artikel 7 van deze richtlijn verplicht de Lidstaten ervoor te zorgen dat rechter-
lijke instanties reeds voordat een procedure is ingesteld op verzoek van een partij 
die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd tot staving van 
haar beweringen dat er inbreuk is gemaakt op haar intellectueel eigendomsrecht 
of zal gemaakt worden, onmiddellijk afdoende voorlopige maatregelen kunnen 
gelasten om het relevante bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk 
te beschermen,  mits de bescherming van vertrouwelijke informatie  wordt  ge-
waarborgd.

3. Uit een en ander volgt dat de voorwaarde dat redelijkerwijs beschikbaar be-
wijsmateriaal moet worden overgelegd, een lidstaat niet belet die voorwaarde te 
preciseren en te bepalen dat op verzoek van een rechthebbende voorlopige maat-
regelen kunnen worden genomen als er aanwijzingen zijn dat inbreuk wordt ge-
maakt op het intellectueel eigendomsrecht.

Met aanwijzingen in de zin van artikel  1369bis/1,  §3,  van het  Gerechtelijk 
Wetboek, bedoelt de wetgever dat de verzoeker gegevens moet aanreiken die 
aannemelijk maken dat een inbreuk zou kunnen worden gepleegd op het intellec-
tueel eigendomsrecht. De aangedragen feiten moeten van die aard zijn dat zij, bij 
een beoordeling op het eerste gezicht, op zich of met elkaar in verband gebracht, 
een vermoeden doen rijzen van een inbreuk of een dreiging van inbreuk.

4. De appelrechters stellen vast dat:
- de octrooien van verweerster betrekking hebben op een werkwijze;
- gelet op de beslotenheid van het productieproces, de mogelijkheid om een in-

breuk op deze octrooien vast te stellen hier enkel kan gebeuren door in dit pro-
ductieproces van de inbreukmaker te gaan kijken via een procedure van beschrij-
vend beslag;

- de eiseressen bij het Europees octrooibureau oppositie hebben ingesteld te-
gen deze twee octrooien van de verweerster;
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- de eiseressen een 'rechtstreekse concurrent' zijn van verweerster in de petro-
chemische nijverheid en inzonderheid in de sector van de polymeerproducten 
vervaardigende ondernemingen.

5. Uit deze feiten alleen hebben de appelrechters niet wettig kunnen afleiden 
dat er aanwijzingen zijn dat de eiseres inbreuk pleegt op de octrooien van de ver-
weerster waardoor een beschrijvend beslag toelaatbaar is.

Het onderdeel is gegrond.

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-
deeltelijke 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.

26 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. De Gryse en Nelissen Grade.

Nr. 699

1° KAMER - 26 november 2009

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING - HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL - KAMER

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - HOGER 
BEROEP - HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL - KAMER

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - HOF VAN BEROEP 
TE BRUSSEL - VERDELING VAN DE ZAKEN ONDER DE KAMERS - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - 
BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER TOT NIET-HERVERDELING - GEVOLG

1º en 2° Het hof van beroep te Brussel dat met betrekking tot het beroepen vonnis van de 
rechtbank van koophandel te Brussel, dat in het Nederlands werd opgesteld, oordeelt dat  
de eerste rechter territoriaal niet bevoegd is maar wel de rechtbank van koophandel te  

1 Het O.M. concludeerde tot verwerping, op grond dat het eerste onderdeel feitelijke grondslag miste 
en het tweede, bij  gebrek aan belang, niet ontvankelijk was, daar het niet opkwam tegen de niet 
aangevochten  grond,  die  de  beslissing  draagt,  dat  van  de  verweerster  geen  verder  gaande 
aanwijzingen van inbreuk kunne worden verlangd omwille van de moeilijkheid tot bewijsvergaring 
inzake inbreuk op een werkwijze-octrooi. 
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Nijvel, dient de zaak te verwijzen naar de bevoegde rechter in hoger beroep, dit is de  
appelrechter van de rechter die in eerste aanleg bevoegd is; dit is weliswaar het hof van 
beroep te Brussel maar dan wel een civiele kamer van dit hof die kennis kan nemen van  
franstalige zaken1. (Art. 643, Ger.W.; Art. 24, Taalwet Gerechtszaken)

3º De beslissing van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel waarbij, na  
mededeling  van  de procedurebundel  tot  herverdeling,  geoordeeld  wordt  dat  er  geen 
reden tot herverdeling is naar een kamer van dit hof die kennis neemt van de zaken in 
het Frans, bindt de kamer naar wie de zaak verwezen is, waardoor ze hangend blijft voor  
de nederlandstalige kamer voor wie ze vastgesteld is2. (Art. 88, §2, Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL Inzake BE TWO nv e.a.)

ARREST

(AR C.08.0307.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Aangevochten beslissingen
De 20ste kamer van het hof van beroep te Brussel heeft, bij arrest van 18 december 

2006, het hoger beroep van de nv Be Two, vroeger nv Debremaeker & Maichle, en het in-
cidenteel hoger beroep van de pvba T.E.P. ontvankelijk en het incidenteel hoger beroep 
gegrond verklaard, in volgende bewoordingen: "Vernietigt het vonnis, zegt dat de recht-
bank van koophandel te Nijvel bevoegd was en deelt het dossier mede aan de eerste voor-
zitter van dit hof, tot herverdeling".

De gevoerde procedure
De naamloze vennootschap Be Two, vroeger nv Debremaeker  & Maichle,  heeft  de 

pvba T.E.P. voor de rechtbank van koophandel te Brussel gedagvaard, op grond van de al-
gemene regels inzake de territoriale bevoegdheid, bepaald bij artikel 664 van het Gerech-
telijk Wetboek.

Bij vonnis van 21 februari 2006 verklaarde de rechtbank van koophandel te Brussel 
zich bevoegd en, rechtsprekend over de grond van de zaak, wees ze de eisende partij van 
haar vordering af.

De nv Be Two, vroeger nv Debremaeker & Maichle, tekende hoger beroep aan, terwijl 
de pvba T.E.P. incidenteel hoger beroep instelde omwille van het feit dat de rechtbank 
van koophandel te Brussel zich bevoegd verklaard had.

Op de zitting van 7 november 2006 besliste het hof van beroep te Brussel, 20ste kamer, 
het debat te beperken tot de vraag over de territoriale bevoegdheid en het horen van de 
deskundige.

Bij arrest van 18 december 2006 heeft het hof het bestreden vonnis vernietigd, omwille 
van het feit dat de rechtbank van koophandel te Brussel zich ten onrechte bevoegd ver-

1 In de geannoteerde zaak heeft het O.M. tot de gegrondheid van het middel geconcludeerd en tot 
vernietiging van het bestreden arrest (zonder verwijzing)
2 Ibid.
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klaard had.
In de laatste paragraaf van het motiverend gedeelte van het arrest kwam het hof tot het 

besluit dat de rechtbank van koophandel te Nijvel bevoegd was en dat de zaak naar de be-
voegde rechter in hoger beroep diende verwezen te worden, dit is het hof van beroep te 
Brussel, voor een kamer die kennis neemt van zaken in het Frans. "Het is dus alleen een 
herverdeling" voegt het hof eraan toe.

In het beschikkend gedeelte vernietigt het hof het vonnis, zegt het dat de rechtbank van 
koophandel te Nijvel bevoegd was en deelt het de procedurebundel mee aan de eerste 
voorzitter van dit hof, tot herverdeling.

Bij beschikking van 9 maart 2007 heeft de eerste voorzitter van het hof van beroep te 
Brussel, rechtsprekend over het incident bij toepassing van artikel 109, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, gezegd dat er geen aanleiding was tot herverdeling van de zaak aan 
een kamer die kennis neemt van zaken in het Frans.

Middelen
De voorziening (Het cassatieberoep) ingediend door het openbaar ministerie is ontvan-

kelijk ten opzichte van artikel 138bis van het Gerechtelijk Wetboek gelet op het feit dat de 
openbare orde zijn tussenkomst vereist.

De beslissing onderworpen aan de censuur van het Hof van Cassatie is in meerdere op-
zichten aanvechtbaar:

- het arrest dat de zaak naar de eerste voorzitter verwijst voor herverdeling aan een 
franstalige kamer van het hof van beroep van Brussel miskent artikel 24 van de wet op het 
gebruik der talen, bepaling van openbare orde waar vermeld staat dat voor alle rechts-
machten in hoger beroep er, voor de procedure, gebruik wordt gemaakt van de taal waarin 
de aangevochten beslissing wordt opgesteld.

Bij beschikking van 9 maart 2007 heeft de eerste voorzitter van het hof van beroep ove-
rigens geoordeeld dat een herverdeling om deze reden ongegrond was.

Het arrest, door te beslissen dat de zaak aan een andere kamer van het hof dient te wor-
den herverdeeld, miskent de draagwijdte van artikel 88, §2, van het Gerechtelijk Wetboek 
dat, onder de voorwaarden die erin bepaald worden ingeval van incidenten betreffende de 
verdeling van burgerlijke zaken tussen de kamers van een zelfde rechtsmacht, de rechter 
toelaat het dossier aan de voorzitter (in casu de eerste voorzitter) van de rechtsmacht voor 
te leggen teneinde hem in staat te stellen te beslissen of de herverdeling van de zaak ge-
grond is.

Er dient opgemerkt te worden dat de toestand die veroorzaakt werd door deze twee be-
slissingen een onmogelijkheid creëert voor het hof van beroep om uitspraak te doen.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
1 Krachtens artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken wordt voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechts-
pleging, de taal gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld. 

De appelrechter heeft deze bepaling nageleefd door het hoger beroep gericht 
tegen het beroepen vonnis, dat in het Nederlands werd opgesteld, te behandelen 
en te beoordelen in het Nederlands.

2. Gelet op de beslissing van de appelrechter dat de eerste rechter territoriaal 
niet bevoegd was maar wel de rechtbank van koophandel te Nijvel, diende hij 
met toepassing van artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek te bepalen voor 
welk rechtscollege de zaak verder moest worden behandeld.
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Krachtens  voormeld  artikel  643  dient  de  zaak verwezen  naar  de  bevoegde 
rechter in hoger beroep, dit is de appelrechter van de rechter die in eerste aanleg 
bevoegd is. De appelrechter die te dezen bevoegd is in hoger beroep is weliswaar 
het hof van beroep te Brussel maar dan wel een civiele kamer van dit hof die 
kennis kan nemen van franstalige zaken.

Door te beslissen dat de zaak verder moet worden behandeld door een fransta-
lige kamer van het hof van beroep te Brussel, dit is de kamer die kennis neemt in 
dit hof van de hogere beroepen tegen de vonnissen van de rechtbank van koop-
handel te Nijvel, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat bij beschik-

king van 9 maart 2007 de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel ge-
oordeeld heeft dat er geen reden was tot herverdeling naar een kamer van dit hof 
die kennis neemt van de zaken in het Frans. 

Die beslissing wordt niet bestreden en is evenmin ingetrokken of gewijzigd. 
Krachtens die beschikking die de kamer naar wie de zaak verwezen is  bindt, 
blijft de zaak hangend voor de nederlandstalige kamer voor wie ze vastgesteld is.

De verzoeker merkt op dat de toestand die veroorzaakt wordt door de bestre-
den beslissing en de beschikking van de eerste voorzitter een onmogelijkheid 
creëert voor het hof van beroep om uitspraak te doen, maar er wordt geen rege-
ling van rechtsgebied gevraagd. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

26 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Andersluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met op-
dracht.

Nr. 700

1° KAMER - 26 november 2009

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - EIGEN RECHT VAN DE BENADEELDE TEGEN 
DE VERZEKERAAR - VORDERING TOT HET VERKRIJGEN VAN SCHADEVERGOEDING - WIJZE VAN 
INSTELLEN VAN DE VORDERING TEGEN DE VERZEKERDE EN/OF DIENS VERZEKERAAR - GEVOLG

2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VORDERING TOT HET VERKRIJGEN VAN 
SCHADEVERGOEDING - WIJZE VAN INSTELLEN VAN DE VORDERING TEGEN DE VERZEKERDE EN/OF 
DIENS VERZEKERAAR - EERDER GEWEZEN VONNIS - GEVOLG

1º De benadeelde, die door de verzekering over een eigen recht tegen de verzekeraar 
beschikt, kan aldus zijn vordering tot het verkrijgen van schadevergoeding instellen hetzij  
tegen de verzekerde of diens verzekeraar afzonderlijk, hetzij tegen beiden gezamenlijk;  
in  dit  laatste  geval  zijn  de  verzekerde  en  zijn  verzekeraar  bij  een  vastgestelde  
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aansprakelijkheid  in  solidum  gehouden  de  benadeelde  te  vergoeden1.  (Art.  86,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

2º Dat een vonnis aan de verzekeraar of aan de benadeelde in de regel slechts kan worden  
tegengeworpen indien zij in het geding partij zijn geweest of daarin zijn geroepen, staat  
er niet aan in de weg dat wanneer de benadeelde zijn vordering eerst heeft ingesteld  
tegen de verzekeraar en die bij afwezigheid van aansprakelijkheid wordt afgewezen, de  
verzekerde die nadien wordt aangesproken door de benadeelde, het in het eerste geding  
gewezen  vonnis  kan tegenwerpen aan de benadeelde2.  (Art.  89,  §1,  eerste  lid,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

(T. T. GEMEENTE RIJKEVORSEL, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht A. Van Ingelgem:
1. SITUERING
1.1. Eiser kwam als fietser ten val en heeft in een eerste procedure tweede verweerster, 

in  haar  hoedanigheid  van  aansprakelijkheidsverzekeraar  van  eerste  verweerster, 
gedagvaard in schadevergoeding (op grond van art.  1382 B.W.). Deze vordering werd 
wegens gebrek aan bewijs ongegrond verklaard.

1.2. Na verwerping van zijn cassatieberoep startte eiser een tweede procedure tegen 
eerste  verweerster,  waarin  tweede  verweerster  vrijwillig  tussenkwam.  In  deze  tweede 
procedure werd de beslissing met betrekking tot de eerste procedure hem tegenstelbaar 
verklaard, en werd zijn vordering als ongegrond afgewezen.

2. BESPREKING VAN DE MIDDELEN
Tegen dit vonnis in hoger beroep voert eiser een enig middel tot cassatie aan waarin de 

schending van de regels inzake het gezag van het rechterlijk gewijsde (cf. art. 23 tot 27 
van het Gerechtelijk Wetboek) wordt opgeworpen, evenals de schending van artikel 89, 
§1, eerste lid, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst (met betrekking tot  de 
tussenkomst in de rechtspleging) en van de in het middel aangevoerde artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de beoordeling van bewijzen en vermoedens.

2.1. Overeenkomstig artikel 89, §1, van de wet op de  landverzekeringsovereenkomst 
kan een vonnis aan de verzekeraar, aan de verzekerde of aan de benadeelde slechts wor-
den tegengeworpen indien zij in het geding partij zijn geweest of daarin zijn geroepen. 
Het vonnis dat in een geschil tussen de benadeelde en de verzekerde gewezen is, kan bo-
vendien aan de verzekeraar worden tegengeworpen indien vaststaat dat deze in feite de 
leiding van het geding op zich heeft genomen3. Dit laatste is een logisch gevolg van het 
recht van de verzekeraar om op grond van artikel 79, tweede lid, van dezelfde wet in de 
plaats van de verzekerde de vordering van de benadeelde te bestrijden, in de mate dat zijn 
belangen samenvallen met die van de verzekerde4. Op voormelde basis breidt artikel 89, 
§1, tweede lid, van voormelde wet het gezag van gewijsde van een vonnis uit tot een partij 
die hierin niet noodzakelijk als procespartij is tussenbeide gekomen5.

2.2. Weliswaar bevat artikel 89, §1, eerste lid, van de wet op de landverzekeringsover-
eenkomst op dit punt evenwel geen afwijking of innovatie ten overstaan van het gemeen 
recht, maar, hoewel het gezag van het gewijsde betrekkelijk is en slechts tussen de partij-
en kan worden opgeworpen, belet zulks niet6 dat de beslissing ten opzichte van derden – 

1 Zie de concl. van het O.M. 
2 Ibid.
3 C. VAN SCHOUBROECK, Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst, 1992-
2003, TPR 2003, II, nr 76-1, 2013.
4 G. JOCQUE, Artikelsgewijze commentaar Verzekeringen, Kluwer, Artikel 89, Wet 25 juni 1992. 
5 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, 2de ed., nr. 664, 496.
6 Cass., 28 april 1989, AR nr. 6247, AC, 1989, nr. 495.
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die geen partij bij het geding waren – bewijswaarde heeft. 
Op de bewijswaarde van een eerder gevelde beslissing kan in de eerste plaats een beroep 
gedaan worden door degene die partij was bij de uitspraak. Hij kan ze – in een navolgend 
geding en in de veronderstelling dat bewijsvoering aldaar door middel van feitelijke 
vermoedens toegelaten is - als bewijsmiddel (ter staving van zijn vordering of verweer) 
aanwenden ten aanzien van iemand die niet deelnam aan het debat voor de eerste rechter, 
maar het spiegelbeeld van deze hypothese is eveneens denkbaar, met name dat (in een 
navolgend geding) een derde zich, ter staving van zijn aanspraken, ten aanzien van zijn 
wederpartij beroept op een gerechtelijke beslissing waarin laatstgenoemde de 
hoedanigheid van procespartij had7.

2.3.  Tegenwerpelijkheid8 vindt  bovendien  zijn  grondslag  of  bestaansreden  in  de 
maatschappelijke realiteit, met name de onderlinge samenhang en de afhankelijkheid van 
de rechtssubjecten en de hieraan inherente interactie. De tegenwerpelijkheid van gerechte-
lijke uitspraken wordt aldus gerechtvaardigd door gezond verstand. Met het oog op het 
herstel van de maatschappelijke vrede, vereist de rede dat de weerslag van deze uitspraak 
zich zo ver mogelijk zou laten gevoelen9.

2.4. In voormelde benadering stel ik in deze aangelegenheid eveneens vast dat artikel 
86 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst het eigen en rechtstreeks recht van 
het slachtoffer van een verzekerd schadegeval tegen de verzekeraar van de aansprakelijk-
heid heeft uitgebreid tot de aansprakelijkheidsverzekeringen in het algemeen. De verzeke-
ring geeft aldus de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar, maar de benadeelde 
heeft tegen de verzekeraar van een beweerd aansprakelijke niet meer noch andere rechten 
dan die welke hij tegen de beweerd aansprakelijke zelf kan laten gelden10.

2.5. Dit alles brengt mij er toe om in de hierboven geschetste context te stellen dat in 
deze de rechter tot staving van zijn beslissing over de gegrondheid van de vordering wel 
degelijk kon steunen op de bewijswaarde van een vonnis gewezen in een geding waarin 
eiser, tegen wie het wordt ingeroepen, partij was.

Het middel dat uitgaat van een andere juridische stelling faalt mijns inziens naar recht.
2.6. In zoverre het middel de schending aanvoert van de regels inzake het gezag van het 

rechterlijk gewijsde (artikel 23 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) ben ik, in het verlengde 
van het  hierboven gestelde,  de  mening toegedaan dat  eiser  uitgaat  van een verkeerde 
lezing  of  interpretatie  van  het  bestreden  vonnis  en  dat  het  middel  daardoor  feitelijke 
grondslag mist.

2.7. Wat de overige aangevoerde artikelen uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking 
tot de beoordeling van bewijzen en vermoedens betreft, ben ik van oordeel dat het middel 
uitgaat  van  de  eerder  hierboven  vergeefs  aangevoerde  stelling,  en  mitsdien  niet 
ontvankelijk is. 

2.8. Met betrekking tot het, in ondergeschikte orde, door eiser gedane verzoek tot het 
stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof in verband met de schen-
ding door artikel 89, §1, eerste lid, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang gelezen met artikel 6 E.V.R.M., ben 
ik de mening toegedaan dat – nu die vraagstelling gebaseerd is op een onjuiste onderstel-
ling van het cassatiemiddel over de inhoud van het recht11 dan wel uitgaat van een door 
het Hof verworpen rechtsopvatting12 of berust op een onjuiste juridische veronderstelling 

7 P. TAELMAN, Het gezag van het gewijsde: een begrippenstudie, Kluwer, 2001, nr. 363-364, 267.
8 P. TAELMAN, OC, nr. 344, 255.
9 P. TAELMAN, OC, nr. 348-349, 258.
10 Cass., 6 oktober 2005, C.04.0198.N.
11 Cass., 11/02/2005, C.04.0262.N,
12 Cass., 22/02/2005, P.04.1345.N.
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of uitgangspunt13 alsook op een verkeerde lezing van het bestreden vonnis14 – zij geen 
aanleiding kan geven tot het stellen van een prejudiciële vraag.

3.CONCLUSIE  VERWERPING.

ARREST

(AR C.08.0377.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 14 september 2007, in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320, 1348, 1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 89 en, voor zoveel als nodig, de artikelen 79 en 86 van de wet van 25 juni 1992 

op de landverzekeringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het hoger beroep van eiser ongegrond op grond van, onder 

meer, de volgende motieven:
"5.4.1. Tegenwerpbaarheid van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turn-

hout van 11 juni 2004
(De eerste verweerster) en (de tweede verweerster) argumenteren dat bij toepassing van 

de bepalingen van artikel 89 wet landverzekeringsovereenkomst het vonnis van de recht-
bank van eerste aanleg te Turnhout, zetelend in graad van beroep, van 11 juni 2004 (de ei-
ser) tegenwerpbaar is zodat de vordering van (de eiser) opzichtens (de eerste verweerster) 
ongegrond dient verklaard.

Artikel 89 wet landverzekeringsovereenkomst stelt in zijn eerste paragraaf : Een vonnis 
kan aan de verzekeraar, aan de verzekerde of aan de benadeelde slechts worden tegenge-
worpen, indien zij in het geding partij zijn geweest of daarin zijn geroepen.

Niettemin kan het vonnis dat in een geschil tussen de benadeelde en de verzekerde is 
gewezen, worden tegengeworpen aan de verzekeraar indien vaststaat dat deze laatste in 
feite de leiding van het geding op zich heeft genomen.

Huidige procedure betreft de tweede procedure die door (de eiser) opgestart wordt naar 
aanleiding van de val die hij maakte met zijn fiets te Rijkevorsel op 12 juni 2000.

In de eerste procedure vorderde (de eiser) vergoeding vanwege het Vlaams Gewest en 
vanwege (de tweede verweerster), in haar hoedanigheid van BA-verzekeraar van (de eer-
ste verweerster).

(De eiser) deed hierbij beroep op de bepalingen van artikel 86 wet landverzekerings-
overeenkomst en bracht rechtstreekse vordering uit lastens (de tweede verweerster).

In de huidige procedure vordert (de eiser) vergoeding vanwege (de eerste verweerster) 
zelf. (De tweede verweerster) is vrijwillig in de procedure tussengekomen, doch (de eiser) 

13 Cass., 19/12/2008, C.07.0281.N.
14 Cass, 15/9/2004, P.04.0478.F. 
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oefent geen vorderingsrecht uit in huidige procedure lastens (de tweede verweerster).
1. (De eiser) stelt dat een vonnis slechts kan tegengeworpen worden aan de betrokkenen 

indien zowel diegene die zich op het vonnis beroept als diegene aan wie het wordt tegen-
geworpen partij geweest zijn in het geding.

(De eiser) is hoofdeiser in beide procedures met betrekking tot de val met de fiets op 11 
juni 2000 te Rijkevorsel.

Hij is aldus partij in beide gedingen.
In de eerste procedure richtte (de eiser) zijn vordering opzichtens (de tweede verweer-

ster) in haar hoedanigheid van BA-verzekeraar van (de eerste verweerster).
Op grond van artikel 79, §2, wet landverzekeringsovereenkomst is de verzekeraar ver-

plicht zich achter zijn verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking vanaf het 
ogenblik dat hij tot het geven van dekking gehouden is en voor zover die wordt ingeroe-
pen  (COLLE,  Ph.,  Bijzonder  gereglementeerde  verzekeringscontracten  in  hoofdlijnen, 
Maklu, 2001, 280).

(De eerste verweerster) als dusdanig was geen procespartij in de eerste procedure.
De memorie van toelichting bij het wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst 

van 23 april 1991 stelt met betrekking tot de eerste paragraaf van artikel 89: Het eerste lid 
regelt de wijze waarop een vonnis kan worden tegengeworpen aan elk van de betrokken 
partijen: verzekeraar, verzekerde, benadeelde.

De wet legt dan ook geen cumulatieve vereiste op zoals (de eiser) voorhoudt.
2. Artikel 89, §1, tweede lid, wet landverzekeringsovereenkomst is een gevolg van het 

recht van de verzekeraar om op grond van artikel 79, tweede lid, wet landverzekerings-
overeenkomst in de plaats van de verzekerde de vordering van de benadeelde te bestrij-
den, in de mate dat zijn belangen samenvallen met die van de verzekerde.

Deze bepaling doet aldus geen afbreuk aan de algemene regel dat een vonnis tegen-
werpbaar is aan iedere partij die in het geding betrokken was.

3. De overige paragrafen van artikel 89 wet landverzekeringsovereenkomst regelen de 
mogelijkheden voor partijen om in een geding tussen te komen of betrokken te worden.

Een dergelijke effectieve tussenkomst in de procedure op een van de wijzen zoals voor-
zien in de paragrafen twee tot en met vijf van artikel 89 wet landverzekeringsovereen-
komst is niet vereist om te kunnen spreken over tegenwerpbaarheid.

In tegenstelling tot hetgeen (de eiser) voorhoudt kan uit deze bepalingen niet afgeleid 
worden dat er minstens sprake moet zijn van twee partijen om te spreken van tegenwerp-
baarheid.

4. Een essentieel criterium ter zake betreft tegen wie de tegenwerpbaarheid van een 
vonnis wordt ingeroepen.

(De eerste verweerster) en (de tweede verweerster) voeren terecht de tegenwerpbaar-
heid aan tegen (de eiser).

(De eiser) was eisende partij in de voorgaande procedure lastens (de tweede verweer-
ster) en is eisende partij in de huidige procedure lastens de verzekerde van (de tweede ver-
weerster), (de eerste verweerster).

(De eiser) voerde reeds procedure omtrent de verantwoordelijkheid van (de eerste ver-
weerster) voor het schadegeval waarvan hij op 11 juni 2000 het slachtoffer geworden is, 
zij het dat hij zijn vordering in de eerst procedure richtte opzichtens de B.A.- verzekeraar 
van (de eerste verweerster) en niet opzichtens (de eerste verweerster) zelf.

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, zetelend in graad van be-
roep, van 11 juni 2004, werd op definitieve wijze beslist dat (de eerste verweerster) geen 



2824 HOF VAN CASSATIE 26.11.09 - Nr. 700 

aansprakelijkheid treft met betrekking tot het kwestieus schadegeval.
Thans kan (de eiser) niet opnieuw hetzelfde geding voeren, zij het tegen de gemeente 

zelf vermits (de eiser) gedingvoerende partij was in de voorgaande procedure die hem 
perfect tegenwerpbaar is.

Door aan de voeren dat (de eerste verweerster) de tegenwerpbaarheid van het vonnis 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, zetelend in graad van beroep, van 11 
juni 2004, aan (de eiser) niet kan opwerpen omdat (de eerste verweerster) als dusdanig 
geen gedingvoerende partij betrof in de vorige procedure, voegt (de eiser) een voorwaarde 
toe aan de bepalingen van artikel 89 wet landverzekeringsovereenkomst die hierin niet is 
voorzien.

5.4.2. Verhouding artikel 86 en artikel 89 wet landverzekeringsovereenkomst.
(De eiser) merkt terecht op dat het rechtstreeks vorderingsrecht van de benadeelde op-

zichtens de aansprakelijkheidsverzekeraar zoals bepaald bij artikel 86 wet landverzeke-
ringsovereenkomst het oorspronkelijk vorderingsrecht opzichtens de aansprakelijke onge-
moeid gelaten heeft.

De benadeelde is in principe vrij om te kiezen tussen één van beide vorderingsrechten.
Tevens kan de benadeelde beide vorderingsrechten samen uitoefenen in één en hetzelf-

de geding, waarbij de benadeelde éénzelfde vergoeding kan vorderen van de aansprakelij-
ke en diens verzekeraar.

Dit doet echter geen afbreuk aan het gegeven van de tegenwerpbaarheid van een tus-
sengekomen beslissing bij toepassing van de bepalingen van artikel 89 Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst tegen de partij(en) betrokken bij het geding waaruit het vonnis voort-
komt.

5.4.3. Draagwijdte van de tegenwerpbaarheid
1. (De eerste verweerster) en (de tweede verweerster) werpen de tegenwerpbaarheid op 

tegen (de eiser), gedingvoerende partij in de beide procedures.
De tegenwerpbaarheid wordt door (de eerste verweerster) en (de tweede verweerster) 

niet opgeworpen tegen derden.
(De eiser) kan in deze nooit aanzien worden als een derde vermits hij hoofdeiser betreft 

in beide procedures.
2. In de eerste procedure werd de grond van de zaak behandeld. De vordering van (de 

eiser) werd afgewezen onder de overwegingen dat deze faalde de oorzaak van het schade-
geval te bewijzen zodat noch (de eerste verweerster) noch het Vlaams Gewest aansprake-
lijk konden worden geacht.

Het is niet zo dat de eerste procedure gestruikeld is over het rechtstreeks vorderings-
recht van (de eiser) opzichtens (de tweede verweerster) hetgeen eventueel een procedure 
lastens haar verzekerde, (de eerste verweerster), zou rechtvaardigen.

(De eiser) haalt voorts een aantal voorbeelden aan van vonnissen met uiteenlopende uit-
spraken ten opzichte van verzekerde en verzekeraar.

In casu handelt het echter over procedures waarin in eerste aanleg benadeelde, verze-
kerde en verzekeraar partij betreffen en waarbij enkel verzekerde of verzekeraar beroep 
aantekent, met hervorming in graad van beroep van het eerste vonnis.

Deze argumentatie is ter zake niet relevant.
4. (De eerste verweerster) en (de tweede verweerster) betreffen onderscheiden proces-

partijen.
(De eiser) houdt voor dat, vermits beiden vertegenwoordigd worden door één en dezelf-

de raadsman, het uitgesloten is dat zij elk hun eigen belangen laten gelden.
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(De eiser) leidt hieruit af dat vermits (de tweede verweerster) enkel de pecuniaire ge-
volgen van het schadegeval voor ogen zou hebben, dit (de eerste verweerster) mogelijker-
wijze zou beletten haar aansprakelijkheid te erkennen, of toch minstens niet langer te be-
twisten.

Deze argumentatie wordt door niets onderbouwd en staat in tegenspraak met de eigen 
houding van (de eiser) die de eerste procedure opgestart heeft lastens (de tweede verweer-
ster). (De eiser) had de mogelijkheid om in het kader van de eerste procedure zijn vorde-
ring te richten opzichtens ofwel (de eerste verweerster) ofwel diens verzekeraar (de twee-
de verweerster) ofwel beide samen.

5.4.4. Kortom
(De eiser) is hoofdeiser in beide procedures. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Turnhout, zetelend in graad van beroep, van 11 juni 2004, is hem tegenstelbaar.
Gelet op het gegeven dat in de vorige procedure werd geoordeeld dat niet bewezen is 

dat (de eiser) gevallen is ingevolge de put in het fietspad, dient (de eiser) zich in huidige 
procedure hierbij neer te leggen wanneer (de eerste verweerster) de tegenstelbaarheid van 
het vonnis opwerpt.

De vordering van (de eiser) opzichtens (de eerste verweerster) is derhalve ongegrond. 
Het vonnis van de eerste rechter wordt bevestigd".

Grieven
1. Luidens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek strekt het gezag van gewijsde zich 

niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Het gezag 
van gewijsde verhindert dat een geding met eenzelfde gevorderde zaak, berustend op een-
zelfde oorzaak en bestaand tussen dezelfde partijen door hen en tegen hen in dezelfde 
hoedanigheid zou worden overgedaan.

De exceptie van het gewijsde is betrekkelijk en kan slechts tussen de partijen bij het be-
trokken geding worden opgeworpen.

De exceptie van het rechterlijk gewijsde van een beslissing kan dus niet worden inge-
roepen door een derde die geen partij was bij die beslissing en evenmin tegen zulk een 
derde.

2. Dit belet evenwel niet dat de beslissing ook bewijskracht heeft ten aanzien van der-
den, onder voorbehoud van de rechtsmiddelen die de wet hun toekent, zoals het derden-
verzet.

Een eerder gewezen rechterlijke uitspraak maakt jegens derden een feitelijk vermoeden 
uit. Wanneer een beslissing wordt ingeroepen door een derde tegen een procespartij, kan 
de derde zich niet op het gezag van gewijsde beroepen maar geldt de beslissing als een 
weerlegbaar rechtsfeit dat door de procespartij kan worden betwist.

3. Luidens artikel 89, §1, lid 1, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst (hier-
na: WLVO), kan een vonnis aan de verzekeraar, aan de verzekerde of aan de benadeelde 
slechts worden tegengeworpen, indien zij in het geding partij zijn geweest of daarin zijn 
geroepen.

Artikel 89, §1, lid 2, WLVO voorziet in een uitzondering hierop en wijkt af van de 
hiervoor uiteengezette gemeenrechtelijke regels inzake gezag van gewijsde door te bepa-
len dat het vonnis gewezen tussen alleen maar de verzekerde en de benadeelde toch aan 
de BA-verzekeraar (die geen procespartij was) kan worden tegengeworpen, indien vast-
staat dat hij in feite de leiding van het geding op zich heeft genomen.

Door te bepalen dat een vonnis aan de verzekeraar, aan de verzekerde of aan de bena-
deelde slechts kan worden tegengeworpen, indien zij in het geding partij zijn geweest of 
daarin zijn geroepen, heeft artikel 89, §1, lid 1, WLVO niet tot bedoeling afbreuk te doen 
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aan de gemeenrechtelijke regels inzake gezag van gewijsde en meer bepaald aan de funda-
mentele vereiste dat enkel tussen partijen de exceptie van gewijsde kan worden ingeroe-
pen. De strekking van artikel 89, §1, lid 1, is derhalve niet om aan derden die geen proces-
partij waren toe te laten zich te beroepen op het gezag van gewijsde van een beslissing ge-
wezen in een geding waarin verzekeraar, verzekerde of benadeelde partij waren.

Alleen een procespartij (met inbegrip van een persoon die in het proces werd geroepen) 
kan de beslissing tegenwerpen aan een verzekeraar, verzekerde of benadeelde overeen-
komstig artikel 89, §1, lid 1.

Ten aanzien van derden die geen procespartij waren, kan een vonnis gewezen tegen een 
verzekeraar,  verzekerde of  benadeelde slechts  worden ingeroepen als  een weerlegbaar 
rechtsfeit, dat door de verzekeraar, verzekerde of benadeelde kan worden betwist.

4. Te dezen stellen de appelrechters ten eerste vast dat de eiser hoofdeiser is in twee 
procedures met betrekking tot het litigieuze ongeval van 12 juni 2000 te Rijkevorsel en al-
dus partij is in beide gedingen, zijnde het geding dat geleid heeft tot het vonnis van 11 
juni 2004 (hierna "eerste procedure") en de procedure die geleid heeft tot het hier bestre-
den vonnis ("tweede procedure").

Ten tweede stellen de appelrechters vast dat de eerste verweerster in cassatie "als dus-
danig geen procespartij was in de eerste procedure" en dat de eiser "zijn vordering in de 
eerste procedure richtte opzichtens de BA-verzekeraar van (de eerste verweerster) en niet 
opzichtens (de eerste verweerster) zelf.

Ondanks de vaststelling dat de eerste verweerster geen partij was in de eerste procedu-
re, beslissen de appelrechters in de tweede procedure dat "Thans kan (de eiser) niet op-
nieuw hetzelfde geding voeren, zij het tegen (de eerste verweerster) zelf vermits (de eiser) 
gedingvoerende partij was in de voorgaande procedure die hem perfect tegenwerpbaar is".

De appelrechters beslissen dat de eiser door in conclusie aan te voeren dat de eerste 
verweerster de tegenwerpbaarheid van het vonnis uit de eerste procedure niet kan inroe-
pen tegenover de eiser omdat de eerste verweerster geen partij was in de eerste procedure, 
een voorwaarde toevoegt aan de bepalingen van artikel 89 WLVO die hierin niet is voor-
zien.

Door te besluiten dat, wanneer de eerste verweerster de tegenstelbaarheid van het von-
nis uit de eerste procedure opwerpt, de eiser zich in huidige procedure hierbij dient "neer 
te leggen" en "niet opnieuw hetzelfde geding kan voeren", beslissen de appelrechters op 
onwettige wijze dat de eiser zich het vonnis in de eerste procedure moet laten tegenwer-
pen door de eerste verweerster en dus gebonden is door het gezag van gewijsde ervan.

Door aldus aan een derde (de eerste verweerster) toe te laten een exceptie van gezag 
van rechterlijk gewijsde in te roepen tegen de eiser (benadeelde), schenden de appelrech-
ters ten eerste de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek.

De appelrechters schenden bovendien artikel 89, bijzonder §1, lid 1, WLVO (en voor 
zoveel als nodig, de artikelen 79 en 86) door te beslissen dat artikel 89, §1, lid 1 niet ver-
eist dat diegene die zich op een vonnis beroept tegen de daarin vermelde procespartijen, 
zelf ook partij was, zoals vereist door artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek.

Doordat de appelrechters te dezen aan eiser het recht ontzeggen het door de eiser ge-
vraagde en aangevoerde tegenbewijs te leveren tegenover een derde (de eerste verweer-
ster) van een weerlegbaar rechtsfeit, zijnde een vonnis waarin deze derde geen procespar-
tij was, schenden de appelrechters bovendien de artikelen 1319, 1320, 1348, 1349, 1350, 
1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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1. De appelrechters hebben bij hun beoordeling geen toepassing gemaakt van 
de artikelen 23 tot  27 van het  Gerechtelijk Wetboek en hebben derhalve die 
wetsbepalingen niet geschonden.

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

2. Overeenkomstig artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst (hierna: Wet Landverzekeringsovereenkomst) geeft de verze-
kering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar.

Aldus kan de benadeelde zijn vordering tot het verkrijgen van schadevergoe-
ding instellen hetzij tegen de verzekerde of diens verzekeraar afzonderlijk, hetzij 
tegen beiden gezamenlijk. In dit laatste geval zijn de verzekerde en de verzeke-
raar bij een vastgestelde aansprakelijkheid in solidum gehouden de benadeelde te 
vergoeden.

3.  Krachtens artikel  89,  §1, eerste lid,  Wet Landverzekeringsovereenkomst, 
kan een vonnis aan de verzekerde of aan de benadeelde in de regel slechts wor-
den tegengeworpen indien zij in het geding partij zijn geweest of daarin zijn ge-
roepen.

Deze bepaling staat er evenwel niet aan in de weg dat wanneer de benadeelde 
zijn vordering eerst heeft ingesteld tegen de verzekeraar en die bij afwezigheid 
van aansprakelijkheid wordt afgewezen, de verzekerde die nadien wordt aange-
sproken door de benadeelde, het in het eerste geding gewezen vonnis kan tegen-
werpen aan de benadeelde.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
Prejudiciële vraag
4. De eiser betrekt in zijn prejudiciële vraag die hij verzoekt te stellen aan het 

Grondwettelijk Hof de artikelen 23 en 27 van het Gerechtelijk Wetboek.
De appelrechters hebben van deze wetsbepalingen geen toepassing gemaakt.
Door zijn vraagstelling opent de eiser een juridisch debat dat niet door de be-

streden beslissing is beslecht.
In die omstandigheden is er geen aanleiding om de prejudiciële vraag te stel-

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

26 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. Mahieu en Maes.

Nr. 701
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1° KAMER - 26 november 2009

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - REGISTRATIECOMMISSIE AANNEMERS - 
AANVRAGEN TOT REGISTRATIE EN VERZOEKSCHRIFTEN TOT SCHRAPPING - WERKING IN DE TIJD - 
TERMIJN

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — AFSTAND - ONGEGROND 
BEVONDEN MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - GEVOLG

3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - REGISTRATIECOMMISSIE AANNEMERS - 
RECHTSPERSOONLIJKHEID - OPTREDEN IN RECHTE

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - ONNAUWKEURIG MIDDEL - BEGRIP - ONTVANKELIJKHEID

1º De registratiecommissies ingesteld op basis van artikel 10 van het koninklijk besluit van 
26 december 1998 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het  
Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni  
1969  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, blijven, minstens voor de afhandeling van de 
aanvragen tot registratie en de verzoekschriften tot schrapping, waarover op 1 januari  
2008 nog niet definitief is beslist, na die datum voortbestaan en kunnen ook verder in  
rechte optreden. (Art. 36, K.B. 27 dec. 2007)

2º De door de eiser neergelegde akte van voorwaardelijke afstand zonder berusting van 
het  cassatieberoep  is  zonder  voorwerp  geworden  wanneer  het  middel  van  niet-
ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de verweerder ongegrond wordt bevonden. 

3º De registratiecommissie die per provincie beslist over de aanvragen tot registratie en de 
verzoekschriften tot  schrapping van de aannemers heeft  rechtspersoonlijkheid en kan 
alleen in rechte optreden. (Art. 12, §5, K.B. 26 dec. 1998; Art. 703, eerste en tweede lid, 
Ger.W.)

4º Het middel, dat globaal de schending aanvoert van verschillende wettelijke bepalingen, 
alsmede van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en vervolgens 
verschillende grieven ontwikkelt,  maar niet  aangeeft  welke van die wetsbepalingen of  
algemeen rechtsbeginsel  op elk van die onderscheiden grieven betrekking hebben, is 
onnauwkeurig en mitsdien niet ontvankelijk1. 

(REGISTRATIECOMMISSIE PROVINCIE ANTWERPEN T. A.V.L. SERVICE nv)

ARREST

(AR C.08.0619.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 september 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel 
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Cass., 29 april 1994, AR F.2009.N, AC, 1994, nr. 207. 
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- artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 401, inzonderheid §2, tweede lid, in de versie van toepassing vóór de wijziging 

ervan door artikel 140, 2°, van de programmawet van 27 april 2007, WIB92;
- de artikelen 10, 11 en 12, §5, van het koninklijk besluit van 26 december 1998 tot uit-

voering van de artikelen 400, 401, 403, 404, en 406 WIB92 en van artikel 30bis van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals dat van kracht was vóór de opheffing 
ervan bij koninklijk besluit van 27 december 2007 van de uitvoering van de artikelen 400, 
401, 403, 404 en 406 WIB;

- voor zoveel als nodig, artikel 30bis, §2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, in de versie van toepassing vóór de vervanging ervan door artikel 55 van de 
programmawet van 27 april 2007.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de vorde-

ring van de verweerster tot vernietiging van de schrapping van haar registratienummer, 
het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk, op grond van alle motieven waarop de 
beslissing steunt, die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzon-
der op de volgende overwegingen:

"(De eiseres) stelt dat de vordering van (de verweerster) in graad van beroep niet ont-
vankelijk is omdat in het verzoekschrift de voorzitter van de registratiecommissie, die op 
grond van artikel 12, §5, van het KB van 26 december 1998 de registratiecommissie in 
rechte vertegenwoordigt, niet werd vermeld.

Het hof oordeelt dat met betrekking tot rechtspersonen geen enkele wettelijke bepaling 
verplicht tot het vermelden van de bevoegde procesvertegenwoordiger of van het orgaan 
dat bevoegd is om in rechte op te treden.

Het hoger beroep is bijgevolg ontvankelijk.
Grieven
1.1. Artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvordering niet kan 

worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid heeft om ze in te dienen. Ook de 
verweerder dient de hoedanigheid te hebben om in rechte aangesproken te worden.

De tegen een bepaalde verweerder ingestelde vordering is ontoelaatbaar wegens gebrek 
aan hoedanigheid van de verweerder, indien deze niet zelf bevoegd is over het aangevoer-
de recht te beschikken en evenmin de bevoegdheid heeft om in rechte de beschikkingsbe-
voegde partij te vertegenwoordigen en zelf op te treden.

De afwezigheid aan hoedanigheid wordt bestraft met de niet-ontvankelijkheid van de 
vordering en kan op ieder ogenblik, en derhalve ook voor het eerst in hoger beroep, wor-
den ingeroepen.

1.2. Op grond van de in deze zaak toepasselijke versies van de artikelen 401, §2, twee-
de lid, WIB92 en 30bis, §2, zesde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders, kan tegen de beslissingen van de registratie-commissies een verhaal worden inge-
steld voor de rechtbank van eerste aanleg.

Krachtens artikel 12, §5, van het koninklijk besluit van 26 december 1998 tot uitvoe-
ring van de artikelen 400, 401, 403, 404, en 406 WIB92 en van artikel 30bis van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders wordt de registratiecommissie in rechte verte-
genwoordigd en treedt zij op door haar voorzitter.
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De eiseres heeft dus niet de bevoegdheid zichzelf te vertegenwoordigen en zelf in rech-
te op te treden.

Zij beschikt niet over de vereiste hoedanigheid om door de verweerster te worden ge-
dagvaard of in rechte te worden aangesproken in hoger beroep.

1.3. Uit het verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd ter griffie van het hof van be-
roep te Antwerpen op 21 december 2006 blijkt dat de verweerster haar vordering in hoger 
beroep stelde tegen de eiseres, zonder melding te maken van de voorzitter van de eiseres, 
die als enige bevoegd is de eiseres in rechte te vertegenwoordigen en door wie de eiseres 
wettelijk gehouden is in rechte op te treden.

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres aanvoerde dat de vordering van de ver-
weerster in hoger beroep niet ontvankelijk is omdat in het verzoekschrift de voorzitter van 
de registratiecommissie niet werd vermeld.

Door die stelling te verwerpen en het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk te 
verklaren op de overweging dat met betrekking tot rechtspersonen geen enkele wettelijke 
bepaling verplicht tot het vermelden van de bevoegde procesvertegenwoordiger of van het 
orgaan dat bevoegd is om in rechte op te treden, verantwoordt het bestreden arrest zijn be-
slissing niet naar recht.

Conclusie
Het hof van beroep beslist niet wettig dat het hoger beroep en de oorspronkelijke vorde-

ring van de verweerster ontvankelijk zijn op de overweging dat met betrekking tot rechts-
personen geen enkele wettelijke bepaling verplicht tot het vermelden van de bevoegde 
procesvertegenwoordiger  of  van het  orgaan dat  bevoegd is  om in rechte  op te  treden 
(schending van alle in de aanhef van het middels als geschonden aangewezen wettelijke 
bepalingen).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- artikel 9, tweede lid, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspec-

tie;
- artikel 7, §1, 1° en §2, artikel 8, 6° en artikel 9, §1, 4°, 15, van het koninklijk besluit 

van 26 december 1998 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404, en 406 WIB92 
en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals dat van 
kracht was vóór de opheffing ervan bij koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uit-
voering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de vorde-

ring van de verweerster tot vernietiging van de schrapping van haar registratienummer, 
het hoger beroep van de verweerster gegrond, op grond van alle motieven waarop de be-
slissing steunt, die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzonder 
op de volgende overwegingen:

"2.2.4.
Het hof (van beroep) stelt vast dat het proces-verbaal van de sociale inspecteurs in zijn 

geheel  deel  uitmaakt van het hem door  (de eiseres)  overgelegd administratief dossier, 
maar dat de poststukken die moeten aantonen dat het proces-verbaal binnen een termijn 



Nr. 701 - 26.11.09 HOF VAN CASSATIE 2831 

van veertien dagen na de vaststelling van de overtreding aan (de verweerster) werd ver-
zonden, pas op 30 mei 2005 aan het administratief dossier werden toegevoegd. (De eise-
res) velde haar beslissing tot schrapping op 14 april 2005, hoorde (de verweerster) op 11 
mei 2005 en bevestigde haar beslissing tot schrapping op 2 juni 2005.

2.2.5.
Het hof (van beroep) oordeelt dat door de late voeging van die stukken aan het admini-

stratief dossier de rechten van verdediging van (de verweerster) werden geschonden. Het 
proces-verbaal heeft zoals gezegd immers maar bewijswaarde tot het bewijs van het te-
gendeel voor zover het tijdig aan de overtreder wordt bezorgd.

Het bewijs van de kennisgeving van het proces-verbaal dient bijgevolg deel uit te ma-
ken van het administratief dossier waarvan de overtreder kennis neemt om zijn verdedi-
ging voor te bereiden wanneer de beslissing tot schrapping uitsluitend gebaseerd is op de 
vaststellingen van dit proces-verbaal.

Immers, wanneer het proces-verbaal niet tijdig wordt verzonden, verliest het zijn bij-
zondere bewijswaarde en rust op de overtreder niet de last van het bewijs van het tegen-
deel.

Nu in deze zaak uit het administratief dossier blijkt dat de bewijzen van de kennisge-
ving van het proces-verbaal pas aan het administratief werden toegevoegd nadat (de ver-
weerster) werd gehoord, mocht ze ervan uitgaan dat ze het tegendeel van de materiële 
vaststellingen die erin werden opgenomen niet diende te bewijzen.

Door te beslissen zonder (de verweerster) voorafgaand de bewijsstukken van de kennis-
geving van het proces-verbaal te bezorgen heeft (de eiseres) het recht van verdediging van 
(de verweerster) miskend.

Het hof (van beroep) oordeelt dat deze schending van de rechten van verdediging de 
nietigheid tot gevolg heeft van de beslissing tot schrapping van de registratie van (de ver-
weerster)".

(...).
Grieven
2.1. Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging kan een partij 

niet naar behoren worden berecht wanneer zij haar zaak niet volledig en in alle vrijheid 
heeft kunnen verdedigen en wanneer zij het onderwerp van de vordering van de tegenpar-
tij, haar middelen en de tot staving ervan overgelegde stukken niet kent, wat impliceert 
dat het debat voor de uitspraak op tegenspraak is verlopen.

Artikel 9, tweede lid, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspec-
tie, hieronder afgekort als de Arbeidsinspectiewet, bepaalt dat de processen-verbaal van 
de sociale inspecteurs bewijskracht hebben tot het tegendeel bewezen is voor zover een 
afschrift ervan ter kennis wordt gebracht van de overtreder binnen een termijn van veer-
tien dagen, die een aanvang neemt de dag na de vaststelling van de overtreding.

De bedoeling van die kennisgeving bestaat erin de overtreder de gelegenheid te geven 
de inhoud van het proces-verbaal te kennen en zijn verweer tegen de beslissing die erop is 
gesteund, voor te bereiden.

2.1.1. Noch de eerbiediging van het recht van verdediging van de overtreder, noch arti-
kel 9  van de Arbeidsinspectiewet  of enige andere  in deze zaak van toepassing zijnde 
rechtsnorm vereist dat de overtreder kennis moet kunnen nemen van de bewijsstukken die 
aantonen dat hem een afschrift van het proces-verbaal werd bezorgd binnen de in artikel 
9,  tweede lid,  van de Arbeidsinspectiewet  bepaalde termijn  wanneer  de beslissing tot 
schrapping van het registratienummer van de overtreder die een aannemer is, uitsluitend 
op de vaststellingen van dit proces-verbaal is gesteund.
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De kennisgeving van een afschrift van het proces-verbaal aan de overtreder en het tijd-
stip waarop dat gebeurt, zijn feiten waarvan de overtreder logischerwijze op de hoogte is.

Bovendien kan de overtreder zich met betrekking tot (het bewijs van) de tijdige kennis-
geving van dat afschrift te allen tijde volledig en in alle vrijheid verdedigen. Zo kan hij op 
de hoorzitting van de registratiecommissie de naleving van de vormvoorwaarde van arti-
kel 9, tweede lid, van de Arbeidsinspectiewet vrij tegenspreken.

2.1.2. In elk geval vereist noch de eerbiediging van het recht van verdediging van de 
overtreder, noch artikel 9 van de Arbeidsinspectiewet of enige andere in deze zaak van 
toepassing zijnde rechtsnorm dat de overtreder kennis moet kunnen nemen van de bewijs-
stukken die aantonen dat hem een afschrift van het proces-verbaal werd bezorgd binnen 
de in artikel 9, tweede lid, van de Arbeidsinspectiewet bepaalde termijn, voordat hij door 
de registratie-commissie wordt gehoord of uiterlijk voordat de registratiecommissie be-
slist de schrapping van zijn registratienummer te bevestigen.

Om te beoordelen of het recht van verdediging werd geëerbiedigd en een zaak eerlijk is 
behandeld in de zin van artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, moet immers worden onderzocht of 
de zaak, in haar geheel, is behandeld in een eerlijk proces.

Minstens tijdens de gerechtelijke procedure die wordt gevoerd na het verhaal dat door 
de overtreder wordt ingesteld op grond van artikel 401, §2, tweede lid, WIB92 kan de 
overtreder aanvoeren dat een afschrift van het proces-verbaal hem niet werd overgemaakt 
binnen de in artikel 9, tweede lid, van de Arbeidsinspectiewet bepaalde termijn. De regi-
stratiecommissie moet de tijdige kennisgeving dan bewijzen en dus de nodige overtui-
gingsstukken voorleggen. Alleen als zij daarin niet slaagt, kan de rechter de bewijswaarde 
van het proces-verbaal vrij beoordelen.

Aangezien de overtreder zijn zaak aldus voor de rechtbank volledig en in alle vrijheid 
kan verdedigen, met kennis van alle door de registratie overgelegde overtuigingsstukken, 
wordt zijn recht van verdediging niet miskend wanneer het bewijs van de kennisgeving 
van een afschrift van het proces-verbaal geen deel uitmaakt van het administratief dossier 
dat hij kan inzien om zijn verdediging op de hoorzitting voor te bereiden.

2.2. De overweging van het bestreden arrest dat het proces-verbaal slechts bewijswaar-
de heeft tot het bewijs van het tegendeel voor zover het tijdig aan de overtreder wordt be-
zorgd, zodat het bewijs van de kennisgeving van het proces-verbaal deel moet uitmaken 
van het administratief dossier waarvan de overtreder kennis neemt om zijn verdediging 
voor te bereiden wanneer de beslissing tot schrapping uitsluitend gebaseerd is op de vast-
stellingen van dit proces-verbaal, is geldt op wat hierboven, onder 2.1 werd uiteengezet, 
niet naar recht verantwoord.

Het bestreden arrest stelt vast dat uit het administratief dossier blijkt dat de bewijzen 
van de kennisgeving van het proces-verbaal pas aan het administratief dossier werden toe-
gevoegd nadat de verweerster door de eiseres werd gehoord, zodat de verweerster ervan 
mocht uitgaan dat zij het tegendeel van de materiële vaststellingen die erin werden opge-
nomen niet diende te bewijzen.

Op die overweging beslist het arrest niet wettig dat de eiseres het recht van verdediging 
van de verweerster heeft miskend door te beslissen zonder de verweerster voorafgaand de 
bewijsstukken van de kennisgeving van het proces-verbaal te bezorgen en beslist het niet 
wettig dat die schending van de rechten van verdediging de nietigheid tot gevolg heeft van 
de beslissing tot schrapping van de registratie van de verweerster.

Conclusie
Door te beslissen dat het hoger beroep en de oorspronkelijke vordering van de verweer-

ster gegrond zijn, de beslissing tot schrapping van de registratie van de verweerster te ver-
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nietigen en de eiseres te verplichten aan de verweerster een nieuw registratienummer toe 
te kennen onder de verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 euro per dag vanaf de bete-
kening van het tussengekomen arrest schendt het hof van beroep de in de aanhef van het 
middel als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen en algemeen rechtsbeginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van niet ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat:
- het is ingesteld door een registratiecommissie ingesteld op basis van artikel 

10 van het koninklijk besluit van 26 december 1998 tot uitvoering van de artike-
len 400, 401, 403, 404 en 406 WIB92 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 
1969 tot  herziening van de besluitwet  van 28 december 1944 betreffende  de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de registratiecommissies ingesteld op basis van artikel 10 van voormeld ko-
ninklijk besluit van 26 december 1998, krachtens de artikelen 42 en 43 van het 
koninklijk besluit van 27 december 2007 tot  uitvoering van de artikelen 400, 
401, 403, 404 en 406 WIB92 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders, met ingang van 1 januari 2008, werden af-
geschaft  en vervangen door de krachtens  de artikelen 9 en volgende van het 
voormeld koninklijk besluit van 27 december 2007 ingestelde nieuwe registratie-
commissies;

- de eiseres op het ogenblik van het instellen van het cassatieberoep had opge-
houden te bestaan.

2. Krachtens het artikel 36 van voormeld koninklijk besluit van 27 december 
2007, worden, tenzij de nieuwe regels voordeliger zijn voor de betrokken aanne-
mer, de aanvragen tot registratie en de verzoekschriften tot schrapping waarover 
op de datum van inwerkingtreding van dit besluit nog geen definitieve beslissing 
is getroffen, bij wijze van overgangsmaatregel, verder behandeld volgens de re-
gels die zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 26 december 1998 tot uit-
voering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 WIB92 en van artikel 30bis 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Hieruit volgt dat de registratiecommissies ingesteld op basis van artikel 10 van 
het voormeld koninklijk besluit van 26 december 1998, minstens voor de afhan-
deling van de aanvragen tot  registratie  en de verzoekschriften tot  schrapping, 
waarover op 1 januari 2008 nog niet definitief is beslist, na die datum blijven 
voortbestaan en ook verder in rechte kunnen optreden.

3. Overeenkomstig die overgangsregeling behoorde het aan de eiseres als regi-
stratiecommissie ingesteld op basis van artikel 10 van voormeld koninklijk be-
sluit van 26 december 1998, om het cassatieberoep tegen het arrest van het hof 
van beroep te Antwerpen, dat als appelrechter kennis nam van het verhaal tegen 
beslissing van de registratiecommissie van 14 april 2005 tot schrapping van de 
verweerster, in te stellen.
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Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep is in zoverre on-
gegrond.

4. De verweerster voert voorts aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is 
doordat het werd ingesteld met miskenning van het artikel 11, §5, van het ko-
ninklijk besluit van 27 december 2007.

5. Uit de overgangsbepaling aangehaald in r.o. 2 volgt dat het als geschonden 
aangevoerd artikel niet toepasselijk is op de verdere afhandeling van de aanvra-
gen tot registratie en de verzoekschriften tot schrapping, waarover op 1 januari 
2008 nog niet definitief is beslist.

Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep is in zoverre on-
gegrond.

6. Gezien het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep onge-
grond wordt bevonden, is de door de eiseres neergelegde akte van voorwaardelij-
ke afstand zonder berusting van het cassatieberoep zonder voorwerp geworden.

Eerste middel
7. Krachtens het artikel 12, §5, van voormeld koninklijk besluit van 26 decem-

ber 1998, wordt de registratiecommissie in rechte vertegenwoordigd en treedt ze 
op door haar voorzitter.

Krachtens het artikel 703, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
treden de rechtspersonen in rechte op door tussenkomst van hun bevoegde orga-
nen, maar is het, om van hun identiteit te doen blijken, voldoende dat in de dag-
vaarding en in elke akte van de rechtspleging hun benaming, hun rechtskarakter 
en hun maatschappelijke zetel worden opgegeven.

8. Uit deze bepalingen volgt dat de registratiecommissie rechtspersoonlijkheid 
heeft en alleen in rechte kan optreden.

9. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, heeft de verweerster bij 
verzoekschrift van 21 december 2006 hoger beroep ingesteld tegen de eiseres, 
zonder hierbij de voorzitter, door wie de eiseres als registratiecommissie in rech-
te optreedt, te vermelden.

10. De appelrechters oordelen dat met betrekking tot rechtspersonen geen en-
kele wettelijke bepaling verplicht tot het vermelden van de bevoegde procesver-
tegenwoordiger of van het orgaan dat bevoegd is om in rechte op te treden.

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

11. Het middel kan niet worden aangenomen. 
Tweede middel
12. Het tweede middel voert aan dat de appelrechters niet wettig hebben beslist 

dat de eiseres het recht van verdediging van de verweerster heeft miskend door 
over de schrapping van de verweerster te beslissen zonder haar voorafgaand de 
bewijsstukken van de kennisgeving van het proces-verbaal te bezorgen.

Het voert ook aan dat het oordeel van de appelrechters dat het proces-verbaal 
slechts bewijswaarde heeft tot bewijs van het tegendeel, voor zover het tijdig aan 
de overtreder wordt bezorgd, zodat het bewijs van de kennisgeving van het pro-
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ces-verbaal deel moet uitmaken van het administratief dossier waarvan de over-
treder kennis neemt om zijn verdediging voor te bereiden wanneer de beslissing 
tot schrapping uitsluitend gebaseerd is op de vaststellingen van het proces-ver-
baal, niet naar recht verantwoord is.

13. Het middel, dat globaal de schending aanvoert van verschillende wettelijke 
bepalingen, alsmede van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdedi-
ging en vervolgens verschillende grieven ontwikkelt, maar niet aangeeft welke 
van die wetsbepalingen of algemeen rechtsbeginsel op elk van die onderscheiden 
grieven betrekking hebben, is onnauwkeurig en mitsdien niet ontvankelijk. 

Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerster in kosten van betekening van de memorie van we-

derantwoord.
Veroordeelt de eiseres in de overige kosten.

26 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Wouters. 

Nr. 702

1° KAMER - 26 november 2009

1º BESLAG — BEWAREND BESLAG - BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN - VERKLARING 
- KREDIETOPENING - BEGRIP - GEVOLG

2º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — 
KREDIETVERRICHTINGEN - KREDIETOPENING - BEGRIP - DERDENBESLAG - GEVOLG

1º en 2°  Een kredietopening verleent aan de kredietnemer een persoonlijk recht om, op  
zijn  verzoek,  gebruik  te  maken  van  de  door  de  kredietovereenkomst  toegekende  
kredietruimte;  een  dergelijke  overeenkomst  doet  geen  voor  beslag  vatbare 
schuldvordering ontstaan waarvan de kredietgever melding moet maken in zijn verklaring  
als derde-beslagene1. (Artt. 1452, 1539 en 1542, Ger.W.)

(FORTIS BANK nv T. VAN OEVELEN bvba)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht A. Van Ingelgem :
1. Verweerster, die in handen van eiseres uitvoerend derdenbeslag had laten leggen, 

vorderde in  toepassing van art.  1542 van het  Gerechtelijk  Wetboek haar veroordeling 
omdat zij, zoals vereist door art. 1452 van het Gerechtelijk Wetboek, nagelaten had een 
nauwkeurige verklaring van derde-beslagene af te leggen.

Het  bestreden  arrest  (van  het  hof  van  beroep  te  Brussel  dd.  16/06/2008)  verklaart 
eiseres schuldenaar van de oorzaken van het beslag in haar handen gelegd.

2. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan, gebaseerd op de 

1 Zie de concl. van het O.M.



2836 HOF VAN CASSATIE 26.11.09 - Nr. 702 

schending van voormelde artikelen 1452 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek.
3. Het geschil in onderhavige zaak betreft de vraag of eiseres in haar verklaring van 

derde-beslagene  melding  had  moeten  maken  van  kredietopeningen  toegekend  aan  de 
beslagene en van de modaliteiten ervan. 

4. Krachtens de artikelen 1445 en 1539 Ger.W. is het beslag onder derden het beslag 
dat door een schuldeiser wordt gelegd op de bedragen en zaken die de derde aan zijn 
schuldenaar, de beslagene, verschuldigd is.

Zowel bij uitvoerend als bij bewarend beslag onder derden rust op de derde-beslagene 
de verplichting om binnen vijftien dagen na het beslag een verklaring af te leggen over 
hetgeen hij aan de beslagene verschuldigd is (art. 1452 en 1542 Ger.W.). Heeft de derde-
beslagene zijn verklaring niet gedaan binnen de wettelijke termijn of ze niet met nauw-
keurigheid gedaan, dan kan hij geheel of gedeeltelijk schuldenaar worden verklaard van 
de oorzaken en de kosten van het beslag (art.  1456 en 1542 Ger.W.) Deze verklaring 
strekt ertoe de beslaglegger een juist overzicht te geven van de situatie met het oog op 
een zo duidelijk mogelijk inzicht aangaande het nut van het gelegde beslag en het vermij-
den van nutteloze kosten2. 
5. De derde-beslagene kan niet weigeren deze (schuldenaars-) verklaring3 af te leggen op 
grond van grieven die betrekking hebben op de rechtmatigheid van het beslag4. Op hem 
rust fundamenteel een neutraliteitsplicht ten aanzien van het in zijn handen gelegde 
beslag5.

6. Luidens de artikelen 1446 en 1539, tweede lid, Ger.W. is bewarend c.q. uitvoerend 
beslag  onder  derden  mogelijk  op  schuldvorderingen  met  tijdsbepaling,  onder  een 
voorwaarde of in geschil.
Een dergelijk beslag omvat ook de schuldvorderingen waarvan het ontstaan afhangt van 
een toekomstige gebeurtenis op voorwaarde dat zij ten tijde van het beslag hun grondslag 
vinden in een reeds bestaande rechtsverhouding tussen de beslagene en de derde6.
De enige vraag die dus moet worden gesteld, is of er zo een onderliggende 
rechtsverhouding bestaat op het ogenblik van overdracht c.q. beslag7.
7. Aldus betreft het beslag op een bankrekening uitsluitend het saldo ten tijde van het 
beslag8. Op de bank rust op het tijdstip van het beslag geen andere verplichting dan tot 
afgifte van het saldo dat de rekening op dat ogenblik aangeeft. Na het beslag opgenomen 
posten die ten gunste van de beslagene worden geboekt, vallen niet onder beslag. Aldus 
vallen gelden die na het beslag op de rekening worden gestort en die niet voorkomen uit 
verrichtingen die op het tijdstip van het beslag in uitvoering waren, niet onder het beslag9.

Het beslag op een bankrekening omvat dan ook al wat de bank op het tijdstip van het 
beslag krachtens de rechtsverhouding tot  de rekeninghouder aan deze verschuldigd is. 
Hieronder vallen ook de bedragen die nog niet op de rekening werden ingeschreven, maar 
waarvoor de bank reeds ten tijde van het beslag een verplichting tot afdracht aan de reke-

2 R.P.D.B., Cpl. VIII, La saisie-arrêt bancaire, 875, nr. 215.
3 E. DIRIX, De aard van de schuldenaarsverklaring bij derdenbeslag, RW 1989-1990; 1020 - 1023. 
4 Cass.  2  maart  2007,  AR C.05.154.N,  AC,  2007,  nr  122,  met  conclusie  advocaat-generaal  G. 
DUBRULLE.
5 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, A.P.R., 435 en 443, nrs. 753 en 771.
6 Cass.  15 juni  2006,  AR C.05.0370.N,  AC,  2006,  nr.  333,  met conclusie advocaat-generaal  G. 
DUBRULLE; R. FRANSIS, Beslag onder derden in handen van de bank en lopende verrichtingen op bank-
rekeningen, noot onder voormeld arrest in RW. 2007 – 2008, 232 –235. 
7 E. DIRIX, Beslag op een "toekomstige" vordering, RW. 1989 – 1990, 1348, noot onder Cass. 12 mei 
1989, 1347.
8 F. GEORGES, La saisie de la monnaie scripturale, Larcier, Brussel, 2006, 271 e.v.
9 TPR,  2002,  Overzicht  van rechtspraak.  Beslag  en  collectieve schuldenregeling (1997 – 2001), 
1255, nr. 96.
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ninghouder heeft10. Wanneer de beslagene aldus de begunstigde is van een overschrijving 
die over verschillende banken verloopt, dan ontstaat de verplichting tot afdracht van de 
rekeninghouder van de gelden die voortkomen uit deze overschrijving eerst op het ogen-
blik van de verrekening tussen de betrokken banken. Op dat ogenblik ontstaat er immers 
een verplichting voor de bank om deze bedragen te doen toekomen aan haar rekeninghou-
der11.

8. Rekening houdend met het voorgaande lijkt m.i. op een kredietopening geen beslag 
mogelijk.

Immers,  waar  de  kredietopening  in  hoofde  van  de  kredietinstelling  weliswaar  een 
schuld/verbintenis  doet  ontstaan  om  de  medecontractant  tot  beloop  van  een  bepaald 
plafond  gelden  ter  beschikking  te  stellen,  is  zij  hiertoe  slechts  tot  uitvoering  ervan 
gehouden en wordt het krediet slechts opeisbaar, in zoverre en op het tijdstip waarop de 
beslagene het opvraagt. Het enkele bestaan van een kredietrelatie brengt aldus nog niet 
mee dat de cliënt reeds op die grond een – zij het voorwaardelijke – vordering heeft op de 
bank, zodat er geen voor beslag vatbare vordering voorligt. Het wilsrecht van de cliënt dat 
ligt besloten in de bevoegdheid tot zijn verzoek daartoe is uit zijn aard niet vatbaar voor 
beslag omdat het niet kan worden overgedragen. 

De  kredietopening  betreft  dus  in  se  een  leningsbelofte  die  ten  gunste  van  de 
kredietnemer intuiti personae wordt gedaan. Het recht om hierop een beroep te doen komt 
uitsluitend hem persoonlijk toe en is niet overdraagbaar.
Hoewel deze mening weliswaar niet door eenieder wordt gedeeld12, betreft dit toch de 
traditionele opvatting in België13 en in de meeste ons omringende landen14.

Door anders te oordelen schenden de appelrechters de artikelen 1452, 1456 en 1542 van 
het Ger.W. en komt het middel mij gegrond over.

9. In het verlengde van deze benadering ben ik tevens de mening toegedaan dat de 
grond van niet-ontvankelijkheid die door verweerster wordt aangevoerd (omdat de door 
eiseres als geschonden ingeroepen bepalingen vreemd zijn aan de problematiek van de 
rechtmatigheid van het beslag, waartoe volgens haar de artikelen 1445, 1446 en 1539 van 
het Ger.W. moeten worden geraadpleegd) dient verworpen te worden.

Om eiseres schuldenaar te verklaren van de oorzaken en kosten van het beslag, maakt 
het  bestreden arrest  immers  toepassing  van  de artikelen  1452,  1542 en  1456 van het 
Ger.W.

Waar de kritiek van het middel betrekking heeft op de wijze waarop het arrest deze 
artikelen uitlegt en toepast, komt het mij voor dat de aanwijzing van deze wetsbepalingen 
volstaat  om de wettigheid van de beslissing te toetsen en dat de aanwijzing van deze 
artikelen aldus beantwoordt aan het vereiste van art. 1080 Ger.W.
10. Conclusie: VERNIETIGING.

10 Zie supra voetnoot nr. 6.
11 TPR,  2007, Overzicht  van rechtspraak. Beslag en collectieve schuldenregeling (2002 – 2007), 
2090 – 2091, nr. 92.
12 Zie  o.m.  G.  DE LEVAL,  Saisies  et  droit  commercial,  Les  créanciers  et  le  droit  de  la  faillite, 
Bruylant, Brussel, 1983, 301, en Traité des saisies. Règles communes, Ed. Scientifique de la Faculté 
de  Liège,  1988,  641;  F.  GEORGES (zie  supra  voetnoot  8),  492,  nr.  372;  O.  CUPERLIER,  Réflexions 
critiques sur l'insaisissabilité. Zie mijn geschreven conclusie voetnoot 11.
13 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, A.P.R., Kluwer, Antwerpen, 2001, 415, nr. 716; J.M. NELISSEN 
GRADE, Derdenbeslag op bankrekeningen, Liber amicorum Frédéric Dumon, II, Kluwer rechtsweten-
schappen, Antwerpen, 1983, 684, nr. 12; R.P.D.B., Cpl. VIII, La saisie-arrêt bancaire, 848, nr 124 - 
127; J.P. BUYLE en D. POELMANS, Insaisissabilité de l'ouverture de crédit. Unicité des comptes. Effets 
d'une saisie en compte courant, JT. 1990, 291.
14 TPR, 2007, 2091, nr. 92.
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ARREST

(AR C.09.0063.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem 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 
Ontvankelijkheid
1. De kritiek van het middel heeft betrekking op de wijze waarop het arrest de 

artikelen 1452 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek uitlegt en toepast, zodat de 
aanwijzing van die artikelen beantwoordt aan het vereiste van artikel 1080 van 
het Gerechtelijk Wetboek.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel 
2. Overeenkomstig de artikelen 1452 en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek, is 

de derde-beslagene gehouden om binnen vijftien dagen na het derdenbeslag, ver-
klaring te doen van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag.

Indien hij zijn verklaring niet doet, of ze niet met nauwkeurigheid heeft ge-
daan, kan hij schuldenaar worden verklaard voor het geheel of voor het gedeelte 
van de oorzaken van het beslag, alsmede voor de kosten ervan.

3. Een kredietopening verleent aan de kredietnemer een persoonlijk recht om, 
op zijn verzoek, gebruik te maken van de door de kredietovereenkomst toege-
kende kredietruimte. Een dergelijke overeenkomst doet geen voor beslag vatbare 
schuldvordering ontstaan waarvan de kredietgever melding moet maken in zijn 
verklaring als derde-beslagene. 

4. Door te oordelen dat de eiseres een onvolledige en onnauwkeurige verkla-
ring heeft afgelegd als derde-beslagene om reden dat  geen melding werd ge-
maakt van de aan de beslagene toegestane kredietopeningen en op die gronden 
de eiseres tot schuldenaar te verklaren van de oorzaken en kosten van het beslag 
tot beloop van 25.000,00 euro, verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
niet naar recht.

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

26 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Geinger. 

Nr. 703

1° KAMER - 27 november 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP - BESLISSING VAN DE DIRECTEUR - VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
HOGER BEROEP - SUBSIDIAIRE AANSLAG - WETTIGHEID

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN 
INKOHIERING - BESLISSING VAN DE DIRECTEUR - VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG - HOGER BEROEP - SUBSIDIAIRE AANSLAG - WETTIGHEID

1º  en  2°  De  beslissing  volgens  welke  artikel  356  van  het  Wetboek  van  de  
inkomstenbelastingen 1992, dat van toepassing is op het aanslagjaar 1996, vereist dat 
de  voorziening  tegen  de  met  redenen  omklede  beslissing  van  de  directeur  van  de 
belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar rechtstreeks bij het hof van  
beroep aanhangig gemaakt wordt en volgens welke de belastingadministratie aan dat hof  
geen subsidiaire aanslag mag voorleggen in geval van hoger beroep tegen het vonnis 
van de rechtbank van eerste aanleg dat over een dergelijke beslissing uitspraak doet, is  
niet naar recht verantwoord1. (Art. 356, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. M.A.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0079.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 april 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 356 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepas-

sing was op het aanslagjaar 1996 (dus voor de vervanging ervan door artikel 21 van de 
wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, dat krachtens ar-

1 Zie concl. O.M., Pas., 2009, nr.703.
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tikel 97 van die wet van 15 maart 1999 uitwerking heeft vanaf het aanslagjaar 1999);
- voor zoveel nodig, artikel 172 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast "dat artikel 356, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen 1992, zoals het van toepassing is op het aanslagjaar 1996, luidt als volgt: "Wan-
neer tegen een met redenen omklede beslissing van de directeur der belastingen of van de 
door hem gedelegeerde ambtenaar beroep is aangetekend, kan de administratie, zelfs bui-
ten de termijnen bepaald in de artikelen 353 en 354, een subsidiaire aanslag ten name van 
dezelfde belastingschuldige op grond van alle of een deel van dezelfde belastingelemen-
ten als de oorspronkelijke aanslag, van ambtswege aan de goedkeuring van het hof van 
beroep onderwerpen".

Vervolgens beslist het "dat die wetsbepaling in deze zaak niet kan worden toegepast, 
aangezien de beslissingen waartegen beroep is  aangetekend,  de  vonnissen zijn  die  de 
rechtbank van eerste aanleg te Bergen op 5 juni 2003 en 1 december 2005 op tegenspraak 
heeft gewezen, en niet de beslissing die de door de gewestelijk directeur van de directe 
belastingen te Bergen gedelegeerde ambtenaar genomen heeft op 25 februari 2002",

En bijgevolg beslist het "dat de aanvraag (van de eiser) tot heropening van het debat, 
die bedoeld is om hem in staat te stellen een verzoek in te dienen tot geldigverklaring van 
een subsidiaire aanslag niet gegrond is".

Grieven
Het staat vast dat de litigieuze aanslag betrekking heeft op het aanslagjaar 1996 en dat 

artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het op dat aanslag-
jaar van toepassing was, in de volgende bewoordingen is gesteld:

"Wanneer tegen een met redenen omklede beslissing van de directeur der belastingen of 
van de door hem gedelegeerde ambtenaar beroep is aangetekend, kan de administratie, 
zelfs buiten de termijnen bepaald in de artikelen 353 en 354, een subsidiaire aanslag ten 
name van dezelfde belastingschuldige op grond van alle of een deel van dezelfde belas-
tingelementen als de oorspronkelijke aanslag, van ambtswege aan de goedkeuring van het 
Hof van beroep onderwerpen.

De subsidiaire aanslag is slechts invorderbaar ter uitvoering van het arrest van het hof 
(van beroep).

Die subsidiaire aanslag wordt aan het Hof (van beroep) onderworpen door een aan de 
belastingschuldige betekend verzoekschrift; het verzoekschrift wordt betekend met dag-
vaarding om voor het hof (van beroep) te verschijnen, wanneer het een overeenkomstig 
artikel 357 gelijkgestelde belastingschuldige betreft".

Uit de tekst zelf van die wetsbepaling blijkt duidelijk dat de administratie een subsidiai-
re aanslag alleen kan voorstellen wanneer:

- tegen de beslissing van de directeur beroep wordt aangetekend ("wanneer tegen een 
met redenen omklede beslissing van de directeur der belastingen of van de door hem ge-
delegeerde ambtenaar beroep is aangetekend") en

- het rechtscollege waaraan de subsidiaire aanslag wordt voorgelegd het hof van beroep 
is dat uitspraak moet doen ("de administratie kan, zelfs buiten de termijnen bepaald in de 
artikelen 353 en 354, een subsidiaire aanslag van ambtswege aan de goedkeuring van het 
hof van beroep onderwerpen").

De bewoordingen van die wetsbepaling vereisen echter geenszins dat tegen de beslis-
sing van de directeur rechtstreeks beroep wordt aangetekend bij het hof van beroep, zodat 
de administratie bevoegd blijft een subsidiaire aanslag voor te leggen aan het geadieerde 
hof van beroep als, op grond van de nieuwe regels inzake geschillen in belastingzaken, te-
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gen de beslissing van de directeur eerst beroep wordt aangetekend bij de rechtbank van 
eerste aanleg en er pas achteraf hoger beroep wordt ingesteld.

Voor zoveel nodig bevestigt de parlementaire voorbereiding van artikel 356 dat het toe-
passingsgebied van die bepaling ruim moet worden opgevat, daar ze preciseert dat die 
maatregel "het mogelijk maakt te voorkomen dat de Staat belastingen moet derven die 
wettig verschuldigd zijn, maar waarvan de vestigingstitel, ten gevolge van bezwaarschrif-
ten en beroepen, geheel of gedeeltelijk nietig verklaard is door beslissingen die pas defini-
tief geworden zijn na het verstrijken van de voor de vaststelling van de belastingen vast-
gestelde wettelijke termijn. Wanneer de administratie de wetten verkeerd heeft toegepast, 
mag de billijke verdeling van de fiscale lasten niet in het gedrang komen, tenzij de belas-
tingschuldige het voordeel van het verval geniet". Daaruit blijkt aldus duidelijk dat die be-
paling in de lijn van artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 de 
concrete uitwerking vormt van de in artikel 172 van de Grondwet vervatte grondregel dat 
geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door de wetge-
ver en dat het belastingbestuur, evengoed als de hoven en rechtbanken, in de uitoefening 
van hun onderscheiden bevoegdheden, het nodige moeten doen om de wettelijk verschul-
digde belasting ook effectief te innen.

Aldus volgt zowel uit de letter van artikel 356, zoals dit van toepassing is op het aan-
slagjaar 1996, als uit de geest van die bepaling dat, wanneer een hof van beroep een aan-
slag in de personenbelasting nietig verklaart om een andere reden dan de verjaring, de ad-
ministratie een subsidiaire aanslag op grond van alle of een deel van dezelfde belasting-
elementen als de oorspronkelijke aanslag, ter beoordeling kan voorleggen aan dat hof.

Het arrest volgens hetwelk"die wetsbepaling in deze zaak niet kan worden toegepast 
aangezien  de  beslissingen  waartegen  beroep  is  aangetekend  de  vonnissen  zijn  die  de 
rechtbank van eerste aanleg te Bergen op tegenspraak gewezen heeft op 5 juni 2003 en 1 
december 2005, en niet de beslissing die de door de gewestelijk directeur van de directe 
belastingen  te  Bergen  gedelegeerde  ambtenaar  genomen  heeft  op  25  februari  2002", 
schendt bijgevolg de in het middel aangegeven bepaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 356 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van 

toepassing is op het aanslagjaar 1996 bepaalt dat, wanneer tegen een met redenen 
omklede beslissing van de directeur der belastingen of van de door hem gedele-
geerde ambtenaar beroep is aangetekend, de administratie, zelfs buiten de termij-
nen bepaald in de artikelen 353 en 354, een subsidiaire aanslag ten name van de-
zelfde belastingschuldige op grond van alle of een deel van dezelfde belasting-
elementen als de oorspronkelijke aanslag, van ambtswege aan de goedkeuring 
van het hof van beroep kan onderwerpen.

Door de regels van de geschillen in belastingzaken achteraf te wijzigen heeft 
de wetgever niet uitgesloten dat de administratie de mogelijkheid behouden heeft 
om een subsidiaire aanslag ter beoordeling aan het hof van beroep voor te leg-
gen.

Ook al doet het hof niet langer rechtstreeks uitspraak over de deugdelijkheid 
van de  administratieve beslissing,  toch vindt  de  bevoegdheid van de gewone 
rechtscolleges om de gegrondheid van de aanslag te beoordelen haar grond in de 
weigering van de bevoegde directeur om het beroep van de belastingschuldige 
tegen de litigieuze aanslag aan te nemen
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Het arrest dat beslist dat krachtens voormeld artikel 356 het beroep tegen ge-
zegde beslissing rechtstreeks aanhangig moet zijn gemaakt bij het hof van beroep 
en dat de administratie de bevoegdheid ontzegt aan het hof een subsidiaire aan-
slag voor te leggen in geval van hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg gewezen ingevolge een dergelijke beslissing, schendt die bepa-
ling door er een voorwaarde aan toe te voegen die zij niet bevat.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het zegt dat er geen grond bestaat 

om de heropening van het debat te bevelen teneinde de eiser in staat te stellen 
een verzoek tot geldigverklaring van een subsidiaire aanslag aan het hof van be-
roep voor te leggen en uitspraak doet 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 hof van beroep te Luik.

27 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. O. D'Aout, Luik.

Nr. 704

1° KAMER - 27 november 2009

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — ALGEMEEN - 
VERZOEKSCHRIFT - BELASTINGADMINISTRATIE - ONDERTEKENING EN NEERLEGGING - AMBTENAAR - 
DISCRIMINATIE TUSSEN DE ADMINISTRATIE EN DE BELASTINGSCHULDIGE - MIDDEL VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID - INVLOED

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN 
INKOHIERING - OUD ARTIKEL 335 WIB 92 - AANSLAGJAAR 1998 - AANSLAG, BIJ VONNIS 
NIETIG VERKLAARD DOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - NIEUWE AANSLAG - WETTIGHEID

1º De zogezegde discriminatie tussen de belastingadministratie en de belastingschuldigen 
die  in  strijd  is  met  de artikelen  10 en 11 van de Grondwet  en die voortvloeit  uit  de 
artikelen 378 en 379 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 indien artikel  
378  aldus  wordt  geïnterpreteerd  dat  het  geen  afbreuk  doet  aan  het  recht  van  de  
bevoegde ambtenaar  om zelf  een cassatieverzoekschrift  te  ondertekenen en neer te 
leggen  en  dat  alleen  de  belastingschuldigen  zich  door  een  advocaat  moeten  laten  
bijstaan, heeft geen invloed op de uitspraak over het middel van niet-ontvankelijkheid dat  
tegen  het  cassatieberoep  is  aangevoerd  en  hieruit  is  afgeleid  dat  het  door  de  
belastingadministratie  ingediende  cassatieverzoekschrift  niet  door  een  advocaat  is  
ondertekend, aangezien die discriminatie,  gesteld al dat ze werkelijk  zou bestaan, de  
ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de administratie  niet  in  het gedrang kan 
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brengen1. (Art. 378, W.I.B. 1992)

2º  De  beslissing  dat  het  op  grond  van  het  oud  artikel  355  van  het  Wetboek  van  de  
Inkomstenbelastingen 1992 niet is toegestaan een nieuwe aanslag in te kohieren als de  
rechtbank van eerste aanleg  een aanslag voor het aanslagjaar 1998 nietig  verklaard  
heeft, is niet naar recht verantwoord2. (Art. 355 Oud, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. B.J.-P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0083.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 december 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepas-

sing is op het aanslagjaar 1998, dat is voor de vervanging ervan door artikel 20 van de wet 
van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen;

- de artikelen 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de be-
slechting van fiscale geschillen;

- voor zoveel nodig, artikel 172 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt het volgende vast:
"De litigieuze aanslag is overeenkomstig artikel 355 van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen 1992 ingekohierd nadat de rechtbank van eerste aanleg te Bergen een eer-
ste aanslag had nietig verklaard bij vonnis van 28 maart 2002. Die aanslag heeft betrek-
king op de belasting op voordelen van alle aard die (de verweerder) in zijn hoedanigheid 
van zaakvoerder van een vennootschap verkregen heeft ten gevolge van het verlies dat die 
vennootschap geleden had toen hij, na een vijfjarig recht van vruchtgebruik te hebben ver-
kregen op het pand waarvan hij zelf de blote eigendom bezat, zowel de vruchtgebruiker 
als de blote eigenaar ervan geworden was;

Het staat vast dat artikel 355 krachtens artikel 20 van de wet van 15 maart 1999 vervan-
gen is door de volgende bepaling (...):

'Wanneer een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig 
een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, kan de ad-
ministratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds is 
verlopen, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingele-
menten of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen binnen drie maanden vanaf 
de datum waarop de beslissing van de directeur van de belastingen of van de door hem ge-
delegeerde ambtenaar niet meer voor de rechter kan worden gebracht.

1 Zie andersluidende concl. O.M., in Pas., 2009, nr.704.
2 Ibid.
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Wanneer de vernietigde aanslag tot een teruggave van een voorheffing of voorafbeta-
ling aanleiding heeft gegeven, wordt bij de vestiging van de nieuwe vervangende aanslag 
rekening gehouden met deze teruggave";

Artikel 97, eerste lid, van de wet van 15 maart 1999 bepaalt dat artikel 20 van voormel-
de wet vanaf het aanslagjaar 1999 in werking treedt, voor zover het de procedureregels 
wijzigt;

Het staat vast dat dit geschil loopt over een aanslag voor het aanslagjaar 1998 en dat 
derhalve toepassing dient te worden gemaakt van het oud artikel 355, zoals het bestond 
voor de wijziging ervan bij artikel 20 van de wet van 15 maart 1999;

Het oud artikel 355, zoals het van kracht was tijdens het aanslagjaar 1998, luidde als 
volgt:

'Wanneer een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig 
een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, kan de ad-
ministratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds ver-
lopen is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingele-
menten of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen, zulks hetzij binnen drie 
maanden van de datum van waarop de beslissing van de directeur der belastingen of van 
de door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer vatbaar is voor een voorziening als be-
doeld bij de artikelen 377 tot 385, hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de 
rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de arti-
kelen 387 tot 391'",

Het arrest leidt daaruit het volgende af:
"De rechterlijke beslissing, bedoeld in het oud artikel 355 van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen, is die van het hof van beroep dat uitspraak diende te doen over een 
voorziening in belastingzaken tegen de beslissing van de gewestelijk directeur of van de 
door hem gedelegeerde ambtenaar, vermits de voorziening, bedoeld in de vroegere artike-
len 387 tot 391 (die zijn opgeheven bij de wet van 15 maart 1999), de voorziening in cas-
satie is;

Krachtens het oud artikel 355 mag geen nieuwe aanslag worden ingekohierd als de 
rechtbank van eerste aanleg, zoals te dezen, een aanslag voor het aanslagjaar 1998 nietig 
verklaard heeft (...);

Wanneer het oud artikel 355 in zijn geheel wordt gelezen en de woorden in hun gram-
maticale en gewone betekenis worden begrepen, is het volstrekt duidelijk, en niet voor 
enigerlei interpretatie vatbaar, zodat het beroep op de parlementaire voorbereiding vol-
strekt nutteloos is;

Het is zonder onderscheid en op gelijke wijze van toepassing op alle belastingschuldi-
gen die voor het aanslagjaar 1998 personenbelasting verschuldigd zijn".

Het beslist dat het hoger beroep niet gegrond is en het "bevestigt het beroepen vonnis in 
zijn geheel", dat "voor recht had gezegd dat de administratie niet over het recht beschikt 
om voor het aanslagjaar 1998 ten name van de (verweerders) een nieuwe aanslag vast te 
stellen op grond van het oud artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 nadat de rechtbank van eerste aanleg te Bergen de aanslag bij vonnis van 28 maart 
2002 nietig verklaard had" en "dat de aanslag in de personenbelasting en de aanslag in de 
gemeentelijke opcentiemen nietig verklaard had die voor het aanslagjaar 1998 ten name 
van de (verweerders) onder het artikel 235381 ingekohierd waren voor de gemeente Cour-
celles".

Grieven
Het staat vast dat de litigieuze aanslag voor het aanslagjaar 1998 werd vastgesteld op 

grond van artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen ter vervanging van 
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een eerste aanslag die de rechtbank van eerste aanleg te Bergen bij vonnis van 28 maart 
2002 nietig verklaard had, en het staat eveneens vast dat het bepaalde in genoemd artikel 
355 dat op dit aanslagjaar 1998 van toepassing is, de bepaling is die voorafgaat aan de 
wijziging die artikel 20 van de wet van 15 maart 1999 in dit artikel heeft aangebracht; die 
bepaling luidt als volgt:

"Wanneer een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig 
een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, kan de ad-
ministratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds ver-
lopen is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingele-
menten of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen, zulks hetzij binnen drie 
maanden van de datum van waarop de beslissing van de directeur der belastingen of van 
de door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als be-
doeld bij de artikelen 377 tot 385, hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de 
rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de arti-
kelen 387 tot 391".

Artikel 97, eerste lid, van de wet van 15 maart 1999 preciseert weliswaar dat artikel 20 
in werking treedt vanaf het aanslagjaar 1999, zodat artikel 355 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992, dat van toepassing is op het aanslagjaar 1998, het artikel is, 
zoals het bestond voor de wijziging ervan door artikel 20, maar het negende lid ervan be-
paalt ook dat "artikel 34 van deze wet, voor zover het de artikelen 377 tot 392 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 opheft, in werking treedt op 1 maart 1999. 
De artikelen 377 tot 392 van (dat wetboek), zoals ze bestonden voor hun opheffing door 
artikel 34 van deze wet, blijven evenwel van toepassing op beroepen die voor deze datum 
zijn ingeleid".

Artikel 34 van de wet van 15 maart 1999 luidt evenwel als volgt:
"In titel VII, hoofdstuk VII, van hetzelfde Wetboek, wordt afdeling III, die de artikelen 

377 tot 392 bevat, vervangen door de volgende bepalingen:
'Afdeling II - Bijzondere bepalingen inzake rechtsmiddelen
Artikel 377 - De termijnen van verzet, hoger beroep en cassatie, alsmede het verzet, het 

hoger beroep en de voorziening in cassatie schorsen de tenuitvoerlegging van de gerechte-
lijke beslissing.

Artikel 378 - De voorziening in cassatie wordt ingesteld bij verzoekschrift dat, op straf-
fe van nietigheid, een bondige uiteenzetting van de middelen en de aanduiding van de ge-
schonden wetten bevat. Het verzoekschrift mag voor de eiser door een advocaat onderte-
kend en neergelegd worden".

Uit de opzet van de artikelen 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 volgt 
dat de nieuwe afdeling II van hoofdstuk VII van titel VII van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992, die de nieuwe artikelen 377 en 378 van dat wetboek bevat, van toe-
passing is op de rechterlijke procedures die na 1 maart 1999 zijn ingesteld, ongeacht het 
aanslagjaar.

In zoverre het bovenaangehaalde artikel 34 bepaalt dat "afdeling III, die de artikelen 
377 tot 392 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bevat, vervangen wordt 
door de volgende bepalingen - Afdeling II. Bijzondere bepalingen inzake rechtsmiddelen: 
artikel 377 (...) en 378 (...)", stelt het bovendien vast dat de nieuwe artikelen 377 en 378 
de gehele vroegere afdeling III vervangen, dat zijn de vroegere artikelen 377 tot 385 be-
treffende de voorziening bij het hof van beroep en de vroegere artikelen 386 tot 391 be-
treffende de voorziening in cassatie.

Daaruit volgt dat, wanneer een geschil dat betrekking heeft op een aanslag voor het 
aanslagjaar 1998 of voor een vroeger aanslagjaar, na 1 maart 1999 is aanhangig gemaakt 
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volgens het gemeenrechtelijk procesrecht en het gerecht waarbij de zaak aanhangig is, de 
litigieuze aanslag nietig verklaard heeft, de woorden "rechterlijke beslissing (...) die vat-
baar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 387 tot 391, met toepassing van 
de artikelen 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999, moeten worden begre-
pen als "de rechterlijke beslissing (...) die vatbaar is voor de beroepen als bedoeld in de 
nieuwe artikelen 377 en 378 die in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zijn 
ingevoegd ter vervanging van de vroegere artikelen 377 tot 392".

Voornoemde rechterlijke beslissing kan dan een vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg of een arrest van het hof van beroep zijn, aangezien de rechtsmiddelen "als be-
doeld" in het nieuwe artikel 377 zowel het verzet of het hoger beroep als het cassatiebe-
roep zijn.

Deze interpretatie van artikel 355 dat, gelet op het bepaalde in de artikelen 34 en 97, 
negende lid,  van de wet  van 15 maart  1999,  op het  aanslagjaar  1998 toepasselijk  is, 
strookt in ieder geval met de ondubbelzinnige wil van de wetgever zoals deze blijkt uit de 
parlementaire voorbereiding van de bepalingen van artikel 355 die van toepassing zijn zo-
wel voor als na de wijziging van dit artikel bij artikel 20 van de wet van 15 maart 1999.

Artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 gaat immers terug op 
artikel 32 van de wet van 20 augustus 1947 tot wijziging van a) de wetten en besluiten be-
treffende de inkomstenbelastingen en de nationale crisisbelasting, b) de wetten en beslui-
ten betreffende de bijzondere, met de directe belastingen gelijkgestelde belastingen. De 
desbetreffende parlementaire voorbereiding verantwoordt de maatregel als volgt: "Artikel 
(32) maakt het mogelijk te voorkomen dat de Staat belastingen misloopt die wettelijk ver-
schuldigd zijn maar waarvan de vestigingstitel ingevolge bezwaarschriften en beroepen 
geheel of gedeeltelijk nietig verklaard is bij beslissingen die pas definitief geworden zijn 
na het verstrijken van de voor de vestiging van de belastingen wettelijk bepaalde termijn. 
Wanneer de administratie de wetten verkeerd heeft toegepast hoeft de rechtvaardige ver-
deling van de fiscale lasten daardoor niet in het gedrang te komen, behalve als de belas-
tingplichtige het voordeel van het verval verkregen heeft". 

In dezelfde zin blijkt de wil van de wetgever om de administratie ook in de toekomst de 
mogelijkheid te bieden nog een aanslag vast te stellen in geval van nietigverklaring van de 
oorspronkelijke aanslag uit de volgende passage: "Overeenkomstig het grondwettelijk be-
ginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten is het immers niet wense-
lijk dat een belastingplichtige aan elke belasting zou kunnen ontkomen louter en alleen 
omdat er een procedurefout is gemaakt", of nog: "Alle Belgen moeten in belastingzaken 
op voet van gelijkheid worden behandeld. Indien de aanslag niet verjaard is, maar, bij-
voorbeeld wegens procedurefouten nietig verklaard is, blijft de belasting wel degelijk ver-
schuldigd en moet een nieuwe aanslag worden vastgesteld ten name van dezelfde belas-
tingplichtige".

De wetgever heeft dus nooit gewild dat de belastingschuldige in andere gevallen dan bij 
verval vrijstelling van de belasting zou kunnen genieten louter en alleen omdat de te zij-
nen name vastgestelde aanslag wegens een door de belastingadministratie begane onregel-
matigheid nietig verklaard moet worden, maar hij heeft integendeel gewild dat in dit geval 
een nieuwe aanslag mogelijk zou zijn.

Deze ondubbelzinnige en vaste wil van de wetgever is aldus onder meer gebaseerd op 
artikel 172, tweede lid, van de Grondwet volgens hetwelk "geen vrijstelling of verminde-
ring van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet". Hierdoor is het uitgesloten 
dat een dergelijke vrijstelling of vermindering alleen al zou kunnen voortvloeien uit het 
feit dat de administratie een fout of een onregelmatigheid begaan heeft bij de vaststelling 
van de door de belastingschuldige verschuldigde belasting.

Aangezien vrijstelling of vermindering van de belasting de bevoegdheid van de wetge-
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ver is, zijn zowel de belastingadministratie als de hoven en rechtbanken, in de uitoefening 
van hun onderscheiden bevoegdheden, ertoe verplicht ervoor te zorgen dat de wettelijk 
verschuldigde belasting ook werkelijk geïnd wordt.

Uit het bovenstaande volgt dat het arrest, door de nietigverklaring van de litigieuze aan-
slag door de eerste rechter te bevestigen op grond "dat de rechterlijke beslissing, bedoeld 
in het oud artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 die is van het 
hof van beroep dat uitspraak diende te doen over een voorziening in belastingzaken tegen 
de beslissing van de gewestelijk directeur of van de door hem gedelegeerde ambtenaar, 
omdat de voorziening als bedoeld in de artikelen 387 tot 391 van dat wetboek (die zijn op-
geheven bij de wet van 15 maart 1999) de voorziening in cassatie is", en "dat, krachtens 
het oud artikel 355 geen nieuwe aanslag mag worden ingekohierd als de rechtbank van 
eerste  aanleg,  zoals  te  dezen,  een  aanslag  voor  het  aanslagjaar  1998  nietig  verklaard 
heeft", de draagwijdte miskent van de artikelen 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 
maart 1999 krachtens welke de in artikel 355 vermelde "artikelen 387 tot 391" door de 
nieuwe artikelen 377 en 378 vervangen worden telkens wanneer na 1 maart 1999 een 
rechtsmiddel  wordt  ingesteld  volgens  de  gerechtelijke  procedure  van  gemeen  recht 
(schending van de artikelen 34 en 97, negende lid, van de wijzigingswet van 15 maart 
1999), zodat het vonnis dat de rechtbank van eerste aanleg op 28 maart 2002 op een der-
gelijk rechtsmiddel gewezen heeft, wel degelijk een "rechterlijke beslissing" is in de zin 
van het op het aanslagjaar 1998 toepasselijke artikel 355", aangezien in casu de woorden 
"voorzieningen  als  bedoeld  bij  de  artikelen 387 tot  391" moeten  worden  opgevat  als 
"voorzieningen als bedoeld in de nieuwe artikelen 377 en 378", en het nieuwe artikel 377 
zowel doelt op het verzet en het hoger beroep als op de voorziening in cassatie (schending 
van artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 dat van toepassing is 
op het aanslagjaar 1998), en het arrest dat de belastingadministratie het recht ontzegt om 
een aanslag vast te stellen tot vervanging van de aanslag die door de rechtbank van eerste 
aanleg bij vonnis van 28 maart 2002 nietig verklaard was, aan de verweerders een vrijstel-
ling of vermindering van belasting toekent die niet door de wet is vastgesteld (schending 
van artikel 172 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Middel van niet-ontvankelijkheid, dat door de verweerders tegen het cassatie-

beroep is opgeworpen en volgens hetwelk het cassatieverzoekschrift niet door 
een advocaat is ondertekend:

Artikel 378 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 volgens het-
welk het cassatieverzoekschrift door een advocaat kan worden ondertekend en 
neergelegd, doet geen afbreuk aan het recht van de bevoegde ambtenaar om zelf 
een cassatieverzoekschrift te ondertekenen en neer te leggen.

De verweerders voeren aan dat de artikelen 378 en 379 van dat wetboek in die 
interpretatie tussen de administratie en de belastingschuldigen een discriminatie 
doen ontstaan die in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aange-
zien alleen de belastingschuldigen de verplichting zouden hebben zich door een 
advocaat te laten bijstaan.

Deze discriminatie,  gesteld dat ze werkelijk zou bestaan, zou niet van dien 
aard zijn dat zij de ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de administratie 
zou aantasten, zodat zij geen invloed heeft op de uitspraak over het middel van 
niet-ontvankelijkheid.

Dat middel kan niet worden aangenomen.
Middel
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Het arrest stelt vast dat een nieuwe aanslag is vastgesteld op grond van artikel 
355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 nadat de rechtbank van 
eerste aanleg een eerste aanslag voor het aanslagjaar 1998 nietig verklaard had.

Deze bepaling, zoals zij van toepassing is op dit aanslagjaar, geeft de admini-
stratie, na de nietigverklaring van een aanslag door de rechter, het recht een nieu-
we aanslag vast te stellen binnen zes maanden te rekenen van de dag waarop die 
beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld in de artikelen 
387 tot 391.

De artikelen 387 tot 391, zoals ze van kracht waren voor 1 maart 1999, regel-
den het cassatieberoep dat kon worden ingesteld tegen het arrest van het hof van 
beroep dat rechtstreeks uitspraak had gedaan over de voorziening van de belas-
tingschuldige tegen de beslissing van de directeur van de belastingen.

Krachtens artikel 34 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting 
in fiscale geschillen, zijn de artikelen 387 tot 391 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 vervangen door de artikelen 377 en 378 die betrekking 
hebben op de procedures van verzet, hoger beroep en cassatieberoep en waarvan 
de inwerkingtreding bij artikel 97 van de wet van de voornoemde wet van 15 
maart 1999 is vastgesteld op 1 maart 1999.

Hoewel krachtens het nieuwe artikel 355, zoals het gewijzigd is bij artikel 20 
van deze wet, geen nieuwe aanslag meer mag worden vastgesteld na een nietig-
verklaring van de aanslagen door de rechter, treedt deze bepaling volgens artikel 
97 pas in werking vanaf het aanslagjaar 1999.

Wat daarentegen het aanslagjaar 1998 betreft volgt uit de opzet van de wet en 
de parlementaire voorbereiding dat het oud artikel 355 aldus moet worden opge-
vat dat een nieuwe aanslag kan worden vastgesteld "binnen zes maanden van de 
datum waarop de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzienin-
gen als bedoeld bij de nieuwe artikelen 377 en 378 van genoemd wetboek", on-
geacht of het gaat om een vonnis van een rechtbank van eerste aanleg dan wel 
om een arrest van een hof van beroep.

Het arrest, dat beslist dat "krachtens het oud artikel 355 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 geen nieuwe aanslag mag worden ingekohierd als 
de rechtbank van eerste aanleg, zoals te dezen, een aanslag voor het aanslagjaar 
1998 nietig verklaard heeft", schendt de in het middel aangegeven bepalingen.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.

27 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Steffens – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:  
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mr. Th. Radelet, Nijvel.

Nr. 705

1° KAMER - 27 november 2009

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INVORDERING - 
RECHTSVORDERING - VERJARING - BEWIJSKRACHTIGE GEGEVENS WAARVAN DE ADMINISTRATIE 
KENNIS GEKREGEN HEEFT - OORSPRONG - GEVOLGEN

Uit  artikel  81bis,  §1,  derde  lid,  3°,  van  het  Wetboek  van  de  belastingen  over  de  
toegevoegde waarde, meer bepaald uit de woorden "waarvan de administratie kennis  
gekregen heeft" kan niet worden afgeleid dat de bewijskrachtige gegevens waarop de 
BTW-administratie zich kan beroepen om de belasting in te vorderen, afkomstig moeten 
zijn van een andere administratie of van derden1. (Art. 81bis, §1, derde lid, 3°, W.B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. GENERAL CONSTRUCTION nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0084.F)

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

het hof van beroep te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 81bis, §1, eerste en derde lid, 3°, 93quaterdecies, §§2 en 3, van de wet 

van 3 juli  1969 tot  invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, en voor zoveel nodig, 53 van de wet van 15 maart 1999.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoofdberoep van de eiser slechts zeer ten dele gegrond en ver-

oordeelt hem om aan de verweerster het bedrag van 182.940 euro terug te betalen, ver-
meerderd met de interest, berekend tegen de wettelijke rentevoet vanaf 14 januari 2005. 
Het beslist aldus om de volgende redenen:

"De memorie van toelichting bij (artikel 81bis, §1, derde lid, 3°, van het Wetboek van 
de belasting over de toegevoegde waarde) (...) vermeldt het volgende: 'in navolging van 
de rechtspraak over de inkomstenbelasting is de overgang naar de zevenjarige verjarings-
termijn bovendien mogelijk wanneer het misdrijf aan het licht is gekomen: (...) door be-
wijskrachtige inlichtingen met een hogere waarde dan aanwijzingen, die onder meer af-
komstig zijn van een belastingadministratie van het koninkrijk'; (...) de handleiding bij de 
belasting over de toegevoegde waarde vermeldt onder punt 625/5 in verband met die be-
paling het volgende: als bewijskrachtige gegevens gelden onder meer de resultaten van 
een controle, een onderzoek, een schatting, een minnelijke schikking, etc., waarmee de 

1 Zie concl. adv.-gen., in Pas., 2009, nr.705.
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betrokken belastingplichtige heeft ingestemd, alsook vaststellingen van opsporingsdien-
sten die de bekentenis van de belastingplichtige dragen, resultaten van onderzoekingen 
verricht door andere administraties en waarmee de belastingplichtige heeft ingestemd, een 
tot op het ogenblik van de ontdekking onbekend gebleven onderhandse akte of de resulta-
ten van een controle in een land waarmee België geen dubbelbelastingverdrag heeft afge-
sloten (...). Er wordt evenwel opgemerkt dat sinds de oprichting van de administratie van 
de ondernemings- en inkomstenfiscaliteit op 1 juli 1997, die de ambtenaren van de sector 
BTW van de administratie van de BTW, registratie en domeinen, enerzijds, en de ambte-
naren van de administratie der directe belastingen, anderzijds hergroepeert, inlichtingen 
die worden uitgewisseld tussen beide groepen ambtenaren niet langer beschouwd worden 
als afkomstig van een 'andere' fiscale administratie'; (...) de woorden 'waarvan de admini-
stratie kennis heeft gekregen' impliceren dus dat de bewijskrachtige gegevens waarop de 
administratie zich baseert om de belasting over de toegevoegde waarde vast te stellen niet 
zijn ingezameld door de administratie die de belasting heeft vastgesteld, maar volgen uit 
gegevens die haar door een zusteradministratie of door een derde ter kennis gebracht zijn; 
(...) in deze zaak volgt uit het proces-verbaal van 8 december 2004 (...), meer bepaald uit 
de passage dat 'de (verweerster) die haar rekeningen per kalenderjaar afsluit en die bij de 
controle van de cvba Entreprises Monjardin et Cie ondervraagd werd binnen de gewone 
verjaringstermijn van drie jaar, op 29 januari 2003 een dossier heeft meegedeeld waaruit 
blijkt dat zij onrechtmatige belastingaftrekken heeft verricht vanaf 1 april 1999', dat de ge-
gevens die de AOIF van luik I als bewijskrachtig heeft beschouwd om de litigieuze aftrek-
ken te verwerpen, door diezelfde administratie zijn ingezameld bij de behandeling van het 
dossier van de medecontracterende vennootschap (Entreprises Monjardin); (...) het betreft 
hier geen gegevens waarvan de administratie kennis heeft gekregen in de zin van het bo-
venvermelde artikel 81bis, §1, derde lid, 3°, maar gegevens die deze administratie zelf 
heeft ingezameld; (...) de in deze bepaling bedoelde zevenjarige termijn kan daarom niet 
worden toegepast (...); de vordering tot voldoening van de belasting is dus overeenkom-
stig artikel 81bis, §1, eerste lid, van het BTW-wetboek, verjaard na het verstrijken van het 
derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van die belasting, 
interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan;

(...) Uit het onderzoek van de tabel in de berekeningsnota die als bijlage gevoegd is bij 
het proces-verbaal dat aan het litigieuze dwangbevel ten grondslag ligt, volgt dat de vor-
dering tot voldoening van de belasting die van de litigieuze facturen is afgetrokken, op 1 
januari 2003 verjaard was voor de facturen die in 1999 waren opgemaakt en op 1 januari 
2004 voor de facturen die in 2000 waren opgemaakt, en dat alleen de vordering tot vol-
doening van het bedrag van de belasting die was afgetrokken op de factuur van 30 novem-
ber 2001 houdende de slotafrekening, namelijk 121.492 frank (3.011,71 euro) niet ver-
jaard was op 15 december 2004, dag waarop het dwangbevel werd uitgevaardigd".

Grieven
Het bij artikel 53 van de wet van 15 maart 1999 ingevoegde artikel 81bis van het BTW-

wetboek, §1, eerste lid, bepaalt dat "er verjaring is voor de vordering tot voldoening van 
de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten, na het verstrijken 
van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van die 
belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan".

Het derde lid, 3° voegt hieraan evenwel toe dat "in afwijking van het eerste en tweede 
lid, de bedoelde verjaring er bovendien is na het verstrijken van het zevende kalenderjaar 
volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan wanneer (...) 
bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen, aantonen dat 
belastbare  handelingen niet  werden aangegeven in  België  of  dat  er  belastingaftrekken 
werden toegepast met overtreding van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop 
van toepassing zijn".



Nr. 705 - 27.11.09 HOF VAN CASSATIE 2851 

Voor de toepassing van de in deze bepaling bedoelde zevenjarige verjaringstermijn is 
het vereist maar voldoende dat uit "bewijskrachtige gegevens" blijkt dat belastbare hande-
lingen niet zijn aangegeven of dat tijdens die periode onrechtmatige aftrekken zijn ver-
richt. Artikel 81bis, §1, derde lid, 3°, legt geen enkele andere voorwaarde op en vereist 
meer  in  het  bijzonder  niet  dat  de  informatie  die  een  juiste  belastingheffing  mogelijk 
maakt, afkomstig is van een derde of van een andere belastingadministratie dan die welke 
belast is met de vaststelling en de invordering van de belasting.

De tekst van artikel 81bis, §1, derde lid, 3°, is klaar en duidelijk op dat punt en het ar-
rest heeft zich daartegen niet kunnen beroepen op de parlementaire voorbereiding van de 
wet.

Artikel 93quaterdecies, §§2 en 3, van het BTW-wetboek bepaalt bovendien dat alle in-
lichtingen, stukken, processen-verbaal of akten ontdekt of bekomen in het uitoefenen van 
zijn functie, door een ambtenaar van een fiscaal rijksbestuur, hetzij rechtstreeks, hetzij 
door tussenkomst van een der hierboven aangeduide diensten, door de Staat kunnen inge-
roepen worden voor het opsporen van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde 
som.

Wanneer een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie op regelmatige wijze een in-
lichting of een akte ontdekt, is de Staat aldus bevoegd zich hierop tegen gelijk wie te be-
roepen, onder meer, voor de opsporing en de invordering van elke krachtens de wet ver-
schuldigde belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid wanneer zij is ontdoken 
of onrechtmatig afgetrokken.

Het arrest onderwerpt de toepassing van artikel 81bis, §1, derde lid, 3°, aan een voor-
waarde die dit artikel niet bevat, namelijk dat de inlichtingen waaruit het bestaan van niet 
aangegeven  belastbare  verrichtingen  of  van  de  onrechtmatige  aftrek  van  de  belasting 
blijkt, afkomstig moeten zijn van derden of van een andere administratie dan de BTW-ad-
ministratie die de belasting vaststelt en invordert opdat die rechtsvordering nog zou kun-
nen worden ingesteld binnen de termijn van zeven jaar die loopt vanaf de datum waarop 
de oorzaak van de opeisbaarheid van die belasting zich voordoet.

Het weigert dus in strijd met de wet artikel 81bis, §1, derde lid, 3°, toe te passen op de 
verjaring van de rechtsvordering en op het recht op invordering van de door de verweer-
ster aan de eiser verschuldigde belastingen; het schendt tevens artikel 81bis, §1, eerste lid, 
door het in strijd met de wet van toepassing te verklaren. Ten slotte schendt het ook nog 
artikel 93quaterdecies, §§2 en 3, daar het de eiser het recht ontzegt om voor de invorde-
ring van de door de verweerster onrechtmatig afgetrokken belastingen, binnen de termijn 
van artikel 81bis, §1, derde lid, 3°, rekening te houden met de inlichtingen die de BTW-
administratie op regelmatige wijze verkregen heeft.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 81bis, §1, derde lid, 3°, van het BTW-wetboek verjaart de 

vordering tot voldoening van de belasting na het verstrijken van het zevende ka-
lenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voor-
gedaan,  wanneer  bewijskrachtige  gegevens,  waarvan  de  administratie  kennis 
heeft gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in 
België of dat er belastingaftrekken werden toegepast met overtreding van de wet-
telijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing zijn.

Uit die bepaling, meer bepaald uit de bewoordingen "waarvan de administratie 
kennis gekregen heeft" kan niet worden afgeleid dat de bewijskrachtige gegevens 
waarop de BTW-administratie zich kan beroepen om de belasting in te vorderen, 
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afkomstig moeten zijn van een andere administratie of van derden.

Het arrest dat er anders over beslist, schendt voormeld artikel 81bis, §1, derde 
lid, 3°.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrech-
ter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

27 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint 
en Oosterbosch.

Nr. 706

1° KAMER - 27 november 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING DOOR 
DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - VOORWAARDE - JURIDISCHE GEVOLGEN, 
GETROKKEN UIT DE AANGIFTE - GEVOLGEN

Het arrest van het hof van beroep schendt artikel 346, eerste lid, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, wanneer het een aanslag nietig verklaart op grond dat de 
bevoegde belastingdienst, om een aanslag in de personenbelasting wettig op naam van 
beide feitelijk gescheiden echtgenoten te kunnen vaststellen, reeds bij de aanvang een 
procedure tot wijziging van de aangifte dient in te stellen en daarbij de reden dient op te  
geven waarom de echtgenoot niet als alleenstaande maar als echtgenoot dient te worden  
aangemerkt,  daar  het  hier  een wijziging betreft  van een gegeven dat  in  zijn  aangifte  
vermeld staat,  terwijl  de administratie,  door een aanslag vast te stellen op naam van 
beide echtgenoten, zich ertoe beperkt heeft de juridische gevolgen te trekken uit de in  
hun aangifte  vermelde feitelijke scheiding zonder dat  gegeven te wijzigen1.  (Art.  346, 
eerste lid, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. L.C.)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0013.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 september 2008 gewezen 

1 Zie concl. O.M., in Pas., 2009, nr.706.
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door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 339, eerste lid, 346, eerste lid, en, voor zoveel nodig, 126, 128, 2°, en 307 

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van toepassing zijn op het 
aanslagjaar 1998;

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot vastlegging van het model 
van deel I van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 1998;

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 mei 1998 tot vastlegging van het model van 
deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 1998.

Aangevochten beslissingen
Het arrest wijst op het volgende:
"In onze rechtsstaat kan niemand zich onttrekken aan de betaling van een wettelijk ver-

schuldigde belasting, ook al staat vast dat de Belgische Staat de verplichting heeft zich 
strikt te houden aan de regels voor de vaststelling en de invordering, zoals die zijn bepaald 
in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;

In het kader van de procedure tot vaststelling van de belasting heeft de Staat, wanneer 
de uiteindelijke vaststelling van de belastbare grondslag en van de berekening van de be-
lasting niet beantwoordt aan de verwachtingen van de belastingschuldige zoals die blijken 
uit de door hem regelmatig ingediende aangifte, de verplichting zich strikt aan bepaalde 
procedureregels te houden die met name bedoeld zijn om aan de belastingschuldige duide-
lijke en voor tegenspraak vatbare informatie te verstrekken die het recht van verdediging 
eerbiedigt;

De Belgische Staat voert aan (...) dat, wanneer iedere echtgenoot voor het aanslagjaar 
1998 dat betrekking heeft op het belastbare tijdperk waarin de feitelijke scheiding zich 
heeft voorgedaan, een afzonderlijke aangifte heeft ingediend waarin de respectieve eigen 
inkomsten van het volledige jaar zijn vermeld, de belastbare grondslag met de samenge-
voegde inkomsten van de echtgenoten niet in een bericht van wijziging aan ieder van de 
echtgenoten moet worden medegedeeld (Com. IB, nr. 346/26); 

Dit administratieve standpunt is niet naar recht verantwoord daar (de verweerster) wel 
degelijk afzonderlijk belast wilde worden op haar belastbare inkomsten;

Het staat vast dat (de verweerster) die aanvoerde dat zij sedert 1 juli 1997 feitelijk ge-
scheiden was van haar echtgenoot (zie kader I: persoonlijke inlichtingen), haar aangifte in 
de personenbelasting voor het aanslagjaar 1998 afzonderlijk invulde en in kader XIV een 
bedrag van 1.590.262 frank aan nettowinsten vermeldde die zij in de uitoefening van een 
vrij beroep verkregen had;

(De echtgenoot van de verweerster),  bediende en zelfstandig vastgoedexpert,  diende 
eveneens een afzonderlijke aangifte voor zijn personenbelasting in voor het aanslagjaar 
1998;

Door afzonderlijke belastingaangiften in te dienen voor het aanslagjaar 1998, gaven de 
feitelijk gescheiden echtgenoten duidelijk de wil te kennen dat de belastingadministratie 
hun inkomsten afzonderlijk zou belasten op hun eigen naam;
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Voor de berekening van de belasting kon (de verweerster) op grond van artikel 128, 2°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 pas als alleenstaande worden aange-
merkt vanaf het jaar volgend op dat waarin zij effectief feitelijk gescheiden was, namelijk 
vanaf het aanslagjaar 1999 - inkomsten 1998".

Het arrest oordeelt daarna het volgende:
"In strijd met wat (de eiser) aanvoert, diende de bevoegde belastingdienst, om een aan-

slag in de personenbelasting voor het aanslagjaar 1998 wettig te kunnen vaststellen op 
naam van beide echtgenoten, reeds bij de aanvang een procedure tot wijziging van de aan-
gifte in te stellen en diende hij de reden op te geven waarom (de verweerster) niet als al-
leenstaande maar als echtgenote diende te worden aangemerkt, aangezien het hier de wij-
ziging betrof van een gegeven dat in haar aangifte vermeld stond waardoor zij bovendien 
meer belastingen moest betalen dan volgens de oorspronkelijke aanslag die op hun beider 
naam ingekohierd was onder het artikel 943.217;

Het betrof hier immers de wijziging van een in een aangifte vermeld gegeven dat vol-
deed aan de vorm- en termijnvereisten die bepaald zijn in de artikelen 307 tot 311 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen. (De verweerster) heeft het vak 'scheiding van tafel 
en bed (lees: 'feitelijke scheiding') vanaf 1 juli 1997' aangekruist in haar aangifte in de 
personenbelasting voor het aanslagjaar 1998;

Bij de procedure tot wijziging van de aangifte die ingeleid was met het wijzigingsbe-
richt van 27 oktober 2000 - die onder meer bedoeld is om belasting te heffen op een niet 
aangegeven meerwaarde die was verkregen bij de verkoop van een auto op 1 juli 1999, 
hoewel het hier een wijziging betreft in de inkomsten van het jaar 1997 - werd aan de 
echtgenoten niet medegedeeld dat de administratie hun inkomsten op hun beider naam 
wilde belasten",

Het beslist ten slotte als volgt:
"Deze wijzigingsprocedure is nietig en derhalve moet de aanslag die erop gevolgd is en 

die op 18 december 2000 ingekohierd werd onder het artikel 043.274 van het aanslagjaar 
1998, nietig verklaard worden (om een andere reden dan het verval ervan").

Grieven
Artikel 339, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat 

"(de administratie van de directe belastingen)de aangegeven inkomsten en andere gege-
vens als belastinggrondslag neemt, tenzij zij die onjuist bevindt", terwijl artikel 346, eer-
ste lid, van dat wetboek bepaalt dat, "indien de administratie meent de inkomsten en ande-
re gegevens te moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft (...) vermeld in een aan-
gifte die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 (...), zij 
hem bij een ter post aangetekende brief in kennis stelt van de inkomsten en andere gege-
vens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke (...) zijn aangegeven, en de 
redenen vermeldt die naar haar oordeel de wijziging rechtvaardigen".

Uit de opzet van die bepalingen volgt dat de administratie alleen een wijzigingsbericht 
aan de belastingschuldige moet richten wanneer zij van plan is de "inkomsten" of de "an-
dere gegevens" die de belastingschuldige in zijn aangifte heeft vermeld te wijzigen, met 
dien verstande dat die "andere gegevens" een invloed moeten kunnen hebben op de bere-
kening van de in te kohieren belasting en bijgevolg op het bedrag ervan.

Te dezen hebben zowel de verweerster als haar echtgenoot van wie zij feitelijk geschei-
den is, een aangifte inzake de personenbelasting ingediend voor het aanslagjaar 1998 (in-
komsten jaar 1997) en daarbij het vak "feitelijk gescheiden" aangekruist en "1 juli 1997" 
(voor de verweerster) en "juli 1997" (voor (haar man)) als aanvangsdatum van die schei-
ding vermeld in de rubriek "toestand op 1 januari 1998" van kader I "Persoonlijke inlich-
tingen".
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Wat dat betreft staat het vast dat de verweerster en haar echtgenoot wel degelijk feite-
lijk gescheiden waren in 1997, zodat die rubriek "toestand op 1 januari 1998" waarin de 
belastingschuldigen worden aangezocht om "andere gegevens" dan de inkomsten te ver-
melden, door de betrokkenen correct is ingevuld.

Tevens staat vast dat het feit dat de echtgenoten het vak "feitelijk gescheiden" hadden 
aangekruist en in hun aangifteformulier voor het aanslagjaar 1998 (inkomsten 1997) had-
den gepreciseerd dat die scheiding een aanvang genomen had in 1997, voor de vaststelling 
van de aanslag het onmiddellijk wettelijk gevolg had dat de verweerster en haar echtge-
noot op grond van artikel 128, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
voor dat jaar 1997 als "echtgenoten" en niet als "alleenstaanden" moesten worden aange-
merkt en dat de aanslag bijgevolg overeenkomstig artikel 126 van dat wetboek op hun 
beider naam moest worden vastgesteld. De verweerster besefte dat zelf daar zij haar be-
drijfsinkomsten in de tweede kolom van deel 2 van haar aangifte "gehuwde" vrouw en 
niet in de eerste kolom heeft vermeld.

Hoewel artikel 307 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 waarnaar arti-
kel 346, eerste lid, van dat wetboek verwijst met name als volgt luidt: "§1. De aangifte 
wordt gedaan op een formulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld en 
dat wordt uitgereikt door de dienst die daartoe (...) werd aangewezen. §2. Het formulier 
wordt  ingevuld overeenkomstig  de daarin  voorkomende aanduidingen" en,  hoewel het 
model van deel I van het aangifteformulier inzake de personenbelastingen voor het aan-
slagjaar 1998 dat als bijlage gevoegd is bij het koninklijk besluit van 30 maart 1998, een 
kolom "gehuwde vrouw" bevat in de kaders II, III, VII en VIII, zoals in de kaders XII tot 
XVIII van het model van deel 2 dat als bijlage gevoegd is bij het koninklijk besluit van 6 
mei 1998, volgt hieruit evenwel niet dat de "de dienst die daartoe werd aangewezen" niet 
aan ieder van de "echtgenoten" een afzonderlijk in te vullen aangifteformulier kon uitrei-
ken, aangezien "de echtgenoten aan de wettelijke en reglementaire vereisten voldeden 
door, ieder apart, een aangifteformulier in te dienen en de rubrieken in te vullen die voor 
hem bestemd zijn.

Aangezien de eiser niet zinnens was een wijziging aan te brengen in de met elkaar 
overeenstemmende vermeldingen die de verweerster en de van haar feitelijk gescheiden 
echtgenoot neergeschreven hadden in de rubriek "toestand op 1 januari 1998" van hun 
aangifteformulieren en derhalve niet een "ander gegeven" wijzigde in de zin van de bo-
venvermelde artikelen 339, eerste lid, en 346, eerste lid, was hij wettelijk niet ertoe ver-
plicht in het aan de echtgenoten toegezonden wijzigingsbericht betreffende de door hen 
aangegeven "inkomsten" zijn wil te kennen te geven om hun inkomsten op hun beider 
naam te belasten, ook al zou de verweerster hebben verwacht dat zij op haar belastbare in-
komsten afzonderlijk zou worden belast omdat zij een eigen belastingaangifte had inge-
diend, los van die van haar man.

De administratie kan immers niet ertoe worden verplicht in een wijzigingsbericht te 
voldoen aan de eventuele verwachtingen van een belastingschuldige zolang deze niet blij-
ken uit het niet of verkeerdelijk vermelden van een "inkomen" of "een ander gegeven in 
het aangifteformulier".

Daaruit volgt dat de (eiser) geen procedurefout heeft begaan toen hij aan de verweerster 
en de van haar feitelijk gescheiden echtgenoot een wijzigingsbericht toezond met de ver-
antwoording van de wijzigingen die hij had aangebracht in de "inkomsten" die zij in hun 
onderscheiden aangifteformulier hadden opgegeven, zonder evenwel de reden te vermel-
den waarom zij als "echtgenoten" en niet als "alleenstaanden" dienden te worden aange-
merkt.

Uit wat voorafgaat volgt dat het arrest dat oordeelt "dat de bevoegde belastingdienst 
(...), om voor het aanslagjaar 1998 een aanslag in de personenbelastingen wettig op naam 
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van beide echtgenoten te kunnen vaststellen, reeds bij de aanvang een procedure tot wijzi-
ging van de aangifte diende in te stellen en de reden diende op te geven waarom (de ver-
weerster) niet als alleenstaande maar als echtgenote diende te worden aangemerkt, aange-
zien het hier de wijziging betrof van een gegeven dat in haar aangifte vermeld stond", en 
dat bijgevolg beslist dat de "wijzigingsprocedure nietig is en derhalve (dat) de aanslag die 
erop gebaseerd is (...) moet worden nietig verklaard", de in het middel aangegeven wets-
bepalingen schendt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 346, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 be-

paalt dat de administratie, indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te 
moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die 
voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 of van de 
ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, dan wel schriftelijk heeft er-
kend, hem bij een ter post aangetekende brief in kennis stelt van de inkomsten en 
andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn 
aangegeven of schriftelijk erkend, en vermeldt zij de redenen die naar haar oor-
deel de wijziging rechtvaardigen. 

Het arrest stelt vast, enerzijds, dat de verweerster en haar man ieder afzonder-
lijk een aangifte in de personenbelasting hebben ingevuld voor het aanslagjaar 
1998 en daarin hebben vermeld dat zij in 1997 feitelijk gescheiden waren en, an-
derzijds, dat een aanslag is vastgesteld op naam van beide echtgenoten.

Het  arrest  dat  aanneemt  dat  die  gezamenlijke  aanslag verantwoord  was op 
grond van de artikelen 126 en 128, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992, zoals zij van toepassing zijn op het geschil, oordeelt dat "de bevoeg-
de belastingdienst, om voor het aanslagjaar 1998 een aanslag in de personenbe-
lasting wettig op naam van beide echtgenoten te kunnen vaststellen, reeds bij de 
aanvang een procedure tot wijziging van de aangifte diende in te stellen en de re-
den diende op te geven waarom (de verweerster) niet als alleenstaande maar als 
echtgenote diende te worden aangemerkt, aangezien het hier de wijziging betrof 
van een gegeven dat in haar aangifte vermeld stond".

Het arrest dat de aanslag 043.274 om die reden nietig verklaart, hoewel de ad-
ministratie door een aanslag vast te stellen op naam van beide echtgenoten, zich 
ertoe beperkte de juridische gevolgen te trekken uit de in hun aangifte vermelde 
feitelijke scheiding, zonder dat gegeven te wijzigen, schendt artikel 346, eerste 
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de aanslag 043.274 van het ko-

hier 1998 nietig verklaart, de eiser veroordeelt om het bedrag van 2.475,37 euro 
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te betalen aan de verweerster en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

27 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 707

3° KAMER - 30 november 2009

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERJARINGSREGELING - TOEPASSING

2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERJARINGSREGELING - EIGEN RECHT 
JEGENS DE VERZEKERAAR VAN DE HUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - TOEPASSING

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - NIEUWE WET - KORTERE VERJARINGSTERMIJN DAN DE OUDE WET - 
GEVOLG

1º Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met de verwijzing in artikel 34, §2 van de  
Wet Landverzekeringsovereenkomst naar artikel 86, alleen heeft willen verduidelijken dat  
de verjaringsregeling bepaald in  artikel  34,  §2, van toepassing is op de door de wet  
ingestelde  rechtstreekse  vorderingen  bij  aansprakelijkheidsverzekeringen  en  niet  de 
bedoeling heeft gehad om rechtstreekse vorderingen gebaseerd op een andere bepaling  
van die wet dan artikel 86 uit te sluiten van de toepassing van artikel 34, §2. (Artt. 34, §2, 
en 86, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

2º Nu de wet geen bijzondere bepalingen bevat inzake de verjaring van de rechtstreekse  
vordering  gebaseerd  op  artikel  68  van  de  Wet  Landverzekeringsovereenkomst  is  de  
rechtstreekse  vordering  gebaseerd  op  artikel  68  van deze  wet  onderworpen  aan  de 
verjaringsregels  bepaald  in  artikel  34,  §21.  (Art.  34,  §2,  en  68,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

3º Wanneer in burgerlijke zaken, een wet voor de verjaring van de vordering een kortere  
termijn  bepaalt  dan die  gesteld  door  de  vorige  wet,  en  het  betrokken recht  voor  de  
inwerkingtreding van de nieuwe wet is ontstaan, begint de nieuwe verjaringstermijn ten  
vroegste met de inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen, zij het dat dit een eerder  
ingetreden verjaring overeenkomstig de oude regel niet zal verhinderen2. (Art. 2, B.W.)

(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. K.B.C. VERZEKERINGEN nv)

ARREST

(AR C.08.0498.N)

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

1 Cass., 30 jan. 2009, AR C.06.0234.N, AC, 2009, nr 79.
2 Ibid.
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door het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 25 september 2009 ver-

wezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- De artikelen 34, §1 en §2, 68 en 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-

ringsovereenkomst.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep gegrond, doet het bestreden vonnis te-

niet, behalve in zover het aan de eiseres akte verleent van hervatting van het geding dat 
was ingesteld door de nv Eagle Star CB 1821, en, opnieuw rechtsprekend, zegt voor recht 
dat de vordering van de eiseres gericht tegen de verweerster niet ontvankelijk is, want ver-
jaard, en dit onder meer op volgende gronden:

"3.1.
De huurder is aansprakelijk voor de brand van het gehuurde gebouw tenzij hij bewijst 

dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan (artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek).
De verzekeraar van de verhuurder, die zijn verzekerde heeft vergoed en die in diens 

rechten is gesubrogeerd, beschikt dus principieel - binnen de grenzen waarin hij heeft be-
taald - over een vordering tot terugvordering van het bedrag van de schade aan het door 
brand geteisterde gebouw ten opzichte van de huurder.

Deze vordering kan gericht worden tegen de brandverzekeraar (eenvoudig risico) van 
de huurder (zie hierna punt 3.2.).

3.2. de rechtstreekse vordering principe:
Artikel 68 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten bepaalt 

dat de eigenaar en de derden een eigen recht jegens de verzekeraar van de huurdersaan-
sprakelijkheid bezitten opdat deze hen de vergoeding uitkeert.

Het algemeen principe dat benadeelden over een rechtstreekse vordering tegen de ver-
zekeraar beschikken is voorzien in artikel 86 van dezelfde wet.

Het is dienvolgens vaststaand dat de eigenaar (nv Univers) of wie in diens rechten is 
gesubrogeerd (Fortis AG) ingevolge de voornoemde wet van 25 juni 1992 over een recht-
streekse vordering tegen KBC beschikt.

3.3 verjaringstermijn.
Artikel 34 van dezelfde wet bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering, 

voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst, drie jaar bedraagt, doch dat evenwel de 
vordering, die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft 
krachtens artikel 86, door verloop van vijf jaar verjaart, te rekenen vanaf het schadever-
wekkend feit of indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd. Met dien ver-
stande dat indien de benadeelde bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekre-
gen van zijn recht tegen de verzekeraar, de termijn pas begint te lopen vanaf dat tijdstip, 
maar hij verstrijkt in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadever-
wekkend feit of indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.
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Ten onrechte wordt voorgehouden dat nu artikel 34, §2, van dezelfde wet enkel de 
rechtstreekse vordering van artikel 86 vernoemt, deze termijn van vijf jaar niet toepasse-
lijk zou zijn op de vordering ex artikel 68 van dezelfde wet.

Het is de bedoeling van artikel 34, §2, om af te wijken van de verjaringstermijn van 
drie jaar die geldt voor elke rechtsvordering, voortvloeiend uit een verzekeringsovereen-
komst (zoals gesteld in artikel 34, §1, van dezelfde wet). De wetgever wilde de recht-
streekse vorderingen waarover de slachtoffers, derden benadeelden beschikken ten over-
staan van de verzekeraars, aan een langere termijn dan deze van drie jaar onderwerpen. 
Zelfs alhoewel artikel 68 van dezelfde wet, niet expliciet in artikel 34, §2, is vernoemd, 
moet aangenomen worden dat deze termijn van vijf jaar (volgens de modaliteiten zoals in 
het genoemde artikel beschreven) geldt voor alle rechtstreekse vorderingen die hun oor-
sprong vinden in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten.

(...)
3.8.
Ten onrechte houdt Fortis AG voor dat de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen zou-

den gelden ter afwijking van deze voorzien in de Landverzekeringsovereenkomstenwet. 
Deze wet is een lex specialis die afwijkt van het gemeen recht en die welbepaalde speciale 
termijnen van verjaring alsook gronden van stuiting en schorsing van de verjaring voor-
ziet. De speciale wet heeft voorrang op de regels van het gemeen recht.

De vordering van Fortis AG vindt weliswaar haar oorsprong in artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek, doch zij is gesteund op het rechtstreeks verhaal zoals dit is ingesteld 
in de artikelen 68 en 86 van de Landverzekeringsovereenkomstenwet. De verjaring is dan 
ook niet deze die toepasselijk is op vorderingen gesteund op artikel 1733 van het Burger-
lijk Wetboek, maar deze voorzien voor vorderingen gesteund op voornoemde artikelen 68 
en 86, te weten de termijn van artikel 34, §2, van deze zelfde Landverzekeringsovereen-
komstenwet."

Grieven
Artikel 34, §2, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst vindt, in tegenstelling 

tot wat het hof van beroep meent, geen toepassing voor rechtstreekse vorderingen geba-
seerd op artikel 68 van diezelfde wet.

Inderdaad is  het  artikel  68 van de wet  op de landverzekeringsovereenkomst  dat  de 
grondslag van de rechtstreekse vordering van de eiseres vormt. Echter is het niet artikel 
34, §2, dat de verjaring van de vordering op grond van artikel 68 van de wet op de land-
verzekeringsovereenkomst regelt.

Artikel 68 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst vindt toepassing ingevolge 
het algemene rechtsbeginsel zoals ook verwoord in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek: 
de onmiddellijke inwerkingtreding van een nieuwe wet. Dit houdt in dat een nieuwe wet 
onmiddellijk van toepassing is op de toekomstige gevolgen van toestanden die onder de 
oude wet ontstaan zijn, maar die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de 
nieuwe wet, en dit voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk 
vastgestelde rechten. (Cass. 6 april 2006, AR. C.05.0040.N - Cass. 23 maart 2001, Pas., 
2001, I, 160.- Cass. 6 oktober 2000, Pas., 2000, I, 525). De wet op de landverzekerings-
overeenkomst is zulk een nieuwe wet die toepassing vindt op de gevolgen die ontstaan 
zijn na de inwerkingtreding van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, doch waar-
bij die gevolgen voortvloeien uit toestanden, zoals de brand in 1985 die het aan Geva 
Markt verhuurde gebouw van Univers vernietigde, ontstaan voor de inwerkingtreding van 
de wet.

Artikel 68 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst ressorteert niet onder het 
artikel 34, §2, van die wet, gelet op de heldere en expliciete bewoording van dat artikel 
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34, §2: "Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen, verjaart de vordering 
die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens 
artikel 86 door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of indien 
er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd Indien de benadeelde evenwel bewijst 
dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, 
begint de termijn pas te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval na verloop 
van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of indien er misdrijf is, vanaf de 
dag waarop dit is gepleegd."

Artikel 34, §2, als uitzonderingsregel op artikel 34, §1, hetgeen op haar beurt als lex 
specialis een uitzonderingsregel op de verjaringsregels van het gemene recht is, handelt 
dus louter over de verjaring van de rechtstreekse vorderingen krachtens artikel 86 van de 
wet op de landverzekeringsovereenkomst. De eiseres geeft grif toe dat artikel 68 van de 
wet op de landverzekeringsovereenkomst ook een rechtstreekse vordering inhoudt, edoch 
wordt artikel 68 niet vermeld in artikel 34, §2, en bovendien vloeit de rechtstreekse vorde-
ring vermeld in artikel 68 voort uit de wet, en niet uit de verzekeringsovereenkomst zoals 
het geval is voor de rechtstreekse vordering krachtens artikel 86 (zie infra onder het twee-
de middel tot Cassatie). Bijgevolg worden de verjaringsregels betreffende de vorderingen 
krachtens artikel 68 niet door het artikel 34, §2, bepaald.

Het hof (van beroep), beslissende dat de vordering gesteund op het artikel 68 van de 
wet op de landverzekeringsovereenkomst onderworpen is aan de verjaringstermijn voor-
zien in artikel 34, §2, van die wet, en dat bijgevolg de vordering van de eiseres verjaard 
was, schendt aldus het arrest alle artikelen geviseerd in dit middel.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 34, §1, 34, §2, en 68 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep gegrond, doet het bestreden vonnis te-

niet, behalve in zover het aan de eiseres akte verleent van hervatting van het geding dat 
was ingesteld door de nv Eagle Star CB 1821, en, opnieuw rechtsprekend, zegt voor recht 
dat de vordering van de eiseres gericht tegen de verweerster niet ontvankelijk is want ver-
jaard, en dit onder meer op de volgend grond:

"Ten onrechte wordt voorgehouden dat nu artikel 34, §2, van dezelfde wet enkel de 
rechtstreekse vordering van artikel 86 vernoemt, deze termijn van vijf jaar niet toepasse-
lijk zou zijn op de vordering ex artikel 68 van dezelfde wet.

Het is de bedoeling van artikel 34, §2, om af te wijken van de verjaringstermijn van 
drie jaar die geldt voor elke rechtsvordering, voortvloeiend uit een verzekeringsovereen-
komst (zoals gesteld in artikel 34, §1, van dezelfde wet). De wetgever wilde de recht-
streekse vorderingen waarover de slachtoffers, derden benadeelden beschikken ten over-
staan van de verzekeraars, aan een langere termijn dan deze van drie jaar onderwerpen. 
Zelfs alhoewel artikel 68 van dezelfde wet niet expliciet in artikel 34, §2, is vernoemd, 
moet aangenomen worden dat deze termijn van vijf jaar (volgens de modaliteiten zoals in 
het genoemde artikel beschreven) geldt voor alle rechtstreekse vorderingen die hun oor-
sprong vinden in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten."

De stelling dat nu artikel 68 van de vernoemde wet niet genoemd is in artikel 34, §2, tot 
gevolg zou hebben dat een verjaring van gemeen recht toepasselijk zou zijn, faalt naar 
recht. Indien - quod non - artikel 34, §2, van de wet niet toepasselijk zou zijn op de recht-
streekse vordering van artikel 68, dan zou alhier de verjaringstermijn van drie jaar gelden, 
voorzien in artikel 34, §1, van deze wet."
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Grieven
De rechtstreekse vordering van de eiseres is geen "rechtsvordering voortvloeiend uit 

een verzekeringsovereenkomst" zoals bepaald in artikel 34, §1, van de wet op de landver-
zekeringsovereenkomst, waarbij het volgens het hof van beroep "de bedoeling van artikel 
34, §2, (is) om af te wijken van de verjaringstermijn (...) zoals gesteld in artikel 34, §1, 
van dezelfde wet."

Artikel 34, §2, vindt in casu geen toepassing omdat de rechtstreekse vordering van de 
eiseres geen "rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst" zoals be-
paald in artikel 34, §1, van die wet is, waarop artikel 34, §2, dixit het hof van beroep in 
haar motieven, een afwijking van zou zijn.

In haar arrest van 14 september 1972 (Pas., 1973, I, 54) stelt het Hof, in een quasi iden-
tieke zaak dat de rechtstreekse vordering, via subrogatie, van de verhuurders brandverze-
keraar tegen de huurders verzekeraar geen gevolg is van de wil van de partijen, maar een 
creatie van de wet is, en daarom die rechtstreekse vordering niet "voortvloeit uit" de ver-
zekeringsovereenkomst. Bijgevolg was volgens dit arrest de kortere verjaringstermijn uit 
het artikel 32 van de toenmalige landverzekerings-overeenkomstenwet niet van toepas-
sing.

Het arrest hierboven geciteerd had uiteraard betrekking op de vroegere wet van 1874. 
Edoch heeft de nieuwe wet van 1992 aan het principe dat aan deze rechtspraak ten gronde 
ligt niets gewijzigd: zowel onder de oude (11 juni 1874) als onder de nieuwe (25 juni 
1992)  wet  betreft  het  de  verjaringstermijnen  voor  een rechtstreekse vordering  van  de 
brandverzekeraar van de verhuurder, als gesubrogeerde in de rechten van de verhuurder, 
tegen de brandverzekeraar van de aansprakelijke huurder.

Gezaghebbende doctrine bevestigt onze visie (zie : M. Fontaine, Droit des assurances, 
Larcier, 2006, n° 487-491).

Bovendien vindt de visie van het Hof ook steun in de bewoording van de artikelen 34, 
§1, 68 en 86 van de wet op de landverzekeringsovereenkomsten zelf. Artikel 86 luidt als 
volgt:  "Eigen recht van de benadeelde.  De verzekering geeft  de benadeelde een eigen 
recht tegen de verzekeraar (...)." De vorderingen krachtens artikel 86 vloeien dus voort uit 
de verzekeringsovereenkomst. Dit laatste is niet het geval voor de vorderingen krachtens 
artikel 68: "Eigen recht van eigenaar en derden. De verzekeraar van de huurdersaanspra-
kelijkheid keert, zowel in geval van huur als van onderhuur, de vergoeding uit aan de ei-
genaar van het gehuurde goed, met uitsluiting van alle andere schuldeisers van de huurder 
of van de onderhuurder. De verzekeraar van het verhaal van derden keert de vergoeding 
uitsluitend aan die derden uit. De eigenaar en de derden bezitten een eigen recht jegens de 
verzekeraar." Er is in het artikel 68 inderdaad geen sprake van een recht dat zou voort-
vloeien uit de verzekering, vandaar dat men kan besluiten dat zulk recht voortvloeit uit de 
wet (uit het artikel 68 zelf). Artikel 34, §1, daarentegen verwijst dan wel weer expliciet, 
net zoals het artikel 86 en in tegenstelling tot het artikel 68, naar de rechtsvorderingen 
voortvloeiende  uit  de  verzekeringsovereenkomst:  "§1.  De  verjaringstermijn  voor  elke 
rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst bedraagt drie jaar (...)." 

De rechtstreekse vordering van de eiseres, als brandverzekeraar van Univers, de ver-
huurder, tegen de verweerster, als brandverzekeraar van de huurder, Geva Markt, ressor-
teert noch onder artikel 34, §2, noch onder artikel 34, §1, van de wet op de landverzeke-
ringsovereenkomst. Integendeel worden de verjaringstermijnen voor zulke rechtsvorde-
ring beheerst door het gemeen recht.

Door het tegenovergestelde te beslissen schendt het hof (van beroep) alle artikelen in 
dit middel geviseerd.

3. Derde middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 34, §1 en §2, en de artikelen 35 en 149 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst;
- artikel 1 van het koninklijk besluit 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van 

inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomst.

Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep gegrond, doet het bestreden vonnis te-

niet, behalve in zover het aan de eiseres akte verleent van hervatting van het geding dat 
was ingesteld door de nv Eagle Star CB 1821, en, opnieuw rechtsprekend, zegt voor recht 
dat de vordering van de eiseres gericht tegen de verweerster niet ontvankelijk is want ver-
jaard, en dit onder meer op de volgend grond:

"3.4. aanvang van de termijn:
De termijn begint te lopen vanaf de dag van het voorval dat het vorderingsrecht doet 

ontstaan.
Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft ge-

kregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint de termijn pas te lopen vanaf dat tijd-
stip, maar hij verstrijkt in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schade-
verwekkend feit of indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

De bepalingen van de Landverzekeringsovereenkomstenwet zijn van dwingend recht en 
zijn toepasselijk op de schadegevallen die waren ontstaan voor de inwerkingtreding van 
de wet.

Het voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan is de brand van 8 december 1985. De 
verjaring kon natuurlijk niet intreden voordat de Landverzekeringsovereenkomstenwet in 
werking trad, doch dit debat is zonder voorwerp nu de termijn van tien jaar hoe dan ook is 
verlopen op 8 december 1995 en de vordering slechts in juni 2003 werd ingesteld (zie 
hierna).

(...)
3.7
Daar waar de verjaring intrad in principe na vijf jaar volgend op het schadegeval, maar 

in ieder geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit, is de 
verjaring dienvolgens definitief ingetreden op 8 december 1995.

De vordering ingesteld op 19 juni 2003 is laattijdig want verjaard en dienvolgens niet 
meer ontvankelijk.

Fortis  AG breng geen enkel stuk bij,  daterende van na de inwerkingtreding van de 
Landverzekeringsovereenkomstenwet (doch dagtekenend van voor 8 december 1995) in-
gevolge hetwelk KBC in kennis zou zijn gesteld geworden van haar aanspraken. (...)

Doch zoals hiervoor gesteld vergt een verjaringstermijn een daad van schorsing of van 
stuiting vanaf de datum waarop de verjaring begint te lopen, dus na 21 september 1992. 
Een dergelijke daad van stuiting of schorsing is er niet."

Grieven
In de veronderstelling dat artikel 34 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst 

toepassing zou vinden op de rechtstreekse vordering van de eisers, begint de in dat artikel 
voorziene tienjarige verjaringstermijn te lopen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet (hier de wet op de landverzekeringsovereenkomst), en niet vanaf het schadeverwek-
kend feit zoals het hof van beroep, a fortiori verkeerdelijk, stelt.

Uw rechtspraak stelt dat uit het principe van de onmiddellijke inwerkingtreding van een 
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nieuwe wet volgt dat indien een nieuwe wet een nieuwe vordering instelt en een nieuwe 
verjaringstermijn bepaalt, de verjaring van zulks een nieuwe vordering pas kan beginnen 
lopen vanaf dat men die nieuwe vordering kan instellen, dus vanaf de inwerkingtreding 
van die (specifieke bepaling van die) wet. Anders zou men aan die wet een terugwerkende 
kracht verlenen. (Cass. 6 april 2006, AR C.05.0040.N).

In casu kunnen de vijf- en tienjarige verjaringstermijnen van artikel 34, §2, van de wet 
op de landverzekeringsovereenkomst pas beginnen lopen vanaf de inwerkingtreding van 
deze specifieke bepalingen van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, met name 21 
september 1992 (Artikel 149 wet op de landverzekeringsovereenkomst juncto artikel 1 
van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van inwer-
kingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomst).

Bovendien bepaalt artikel 35, §2, dat de verjaring niet loopt tegen de verzekerde of be-
nadeelde die zich door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om binnen de voorge-
schreven termijn op te treden. De verjaringstermijn kan dan ook niet eerder beginnen lo-
pen dan op het ogenblik waarop de vordering kan worden ingesteld: 21 september 1992.

Beslissende dat de vordering in ieder geval verjaard was op 8 december 1995, zijnde 
tien jaar na de brand, miskent het hof (van beroep) de principes en schendt (het) alle arti-
kelen in dit middel geviseerd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 68, derde lid, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, 

bezitten de eigenaar en de derden een eigen recht jegens de verzekeraar van de 
huurdersaansprakelijkheid.

Krachtens artikel 86, eerste lid, van deze wet geeft de verzekering de bena-
deelde een eigen recht tegen de verzekeraar.

Artikel 34, §2, eerste lid, van deze wet bepaalt dat, onder voorbehoud van bij-
zondere wettelijke bepalingen, de vordering die voortvloeit uit het eigen recht 
dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 verjaart door 
verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er 
misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis 
heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint, krachtens artikel 34, 
§2, tweede lid, van deze wet, de voormelde verjaringstermijn pas te lopen vanaf 
dat tijdstip. Dit tweede lid voegt hieraan toe dat die termijn in elk geval verstre-
ken is na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit, of, 
indien er een misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met de verwijzing in artikel 
34, §2, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst naar artikel 86, alleen heeft 
willen verduidelijken dat de verjaringsregeling bepaald in artikel 34, §2, van toe-
passing is op de door de wet ingestelde rechtstreekse vorderingen bij aansprake-
lijkheidsverzekeringen en niet de bedoeling heeft gehad om rechtstreekse vorde-
ringen gebaseerd op een andere bepaling van die wet dan artikel 86 uit te sluiten 
van de toepassing van artikel 34, §2.

De wet bevat geen bijzondere bepalingen inzake de verjaring van de recht-
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streekse vordering gebaseerd op artikel 68 van de Wet Landverzekeringsover-
eenkomst. Bijgevolg is de rechtstreekse vordering gebaseerd op artikel 68 van 
deze wet onderworpen aan de verjaringsregels bepaald in artikel 34, §2.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht. 
Tweede middel
3. De zelfstandige in het eerste middel vergeefs bekritiseerde reden dat artikel 

34, §2, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst ook van toepassing is op de 
rechtstreekse vordering bedoeld in artikel 68 van die wet, draagt de bestreden be-
slissing.

Het middel kan, al was het gegrond, niet tot cassatie leiden en is bijgevolg niet 
ontvankelijk.

Derde middel
4. Krachtens artikel 68, derde lid, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, 

bezitten de eigenaar en de derden een eigen recht jegens de verzekeraar van de 
huurdersaansprakelijkheid.

5. Artikel 38 van de wet van 11 juni 1987 op de verzekeringen, hierna Verze-
keringswet, kende reeds aan de eigenaar een eigen recht toe tegen de verzekeraar 
van de huurder. 

De vordering voortvloeiend uit dit eigen recht viel niet onder de toepassing 
van de driejarige verjaring van artikel 32 van de Verzekeringswet maar was on-
derworpen aan de gemeenrechtelijke dertigjarige verjaringstermijn van artikel 
2262 van het Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging ervan door de wet van 10 
juni 1998.

6. De rechtstreekse vordering gebaseerd op artikel 68 van de Wet Landverze-
keringsovereenkomst is onderworpen aan de verjaringsregels bepaald in artikel 
34, §2, van die wet.

Overeenkomstig artikel 34, §2, eerste lid, van die wet, in werking getreden op 
21 september 1992, verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat 
de benadeelde tegen de verzekeraar heeft door verloop van vijf jaar, te rekenen 
vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop 
dit is gepleegd.

Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis 
heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint, krachtens artikel 34, 
§2, tweede lid, van dezelfde wet, de voormelde verjaringstermijn pas te lopen 
vanaf dat tijdstip. Dit tweede lid voegt hieraan toe dat die termijn in elk geval 
verstreken is na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend 
feit, of, indien er een misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

7. Wanneer in burgerlijke zaken, een wet voor de verjaring van de vordering 
een kortere termijn bepaalt dan die gesteld door de vorige wet, en het betrokken 
recht voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet is ontstaan, begint de nieuwe 
verjaringstermijn ten vroegste met de inwerkingtreding van de nieuwe wet te lo-
pen, zij het dat dit een eerder ingetreden verjaring overeenkomstig de oude regel 
niet zal verhinderen. 
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8. De appelrechters stellen vast dat:
- op 8 december 1985 een gebouw eigendom van de nv Univers en verzekerd 

tegen brandschade bij de eiseres, door brand vernield werd;
- het gebouw gehuurd werd door de bvba Geva Markt, die voor haar huurders-

aansprakelijkheid verzekerd was bij de verweerster;
- de eiseres op 19 juni 2003 bij conclusie een vordering instelde tegen de ver-

weerster, ertoe strekkende de verweerster te horen veroordelen tot het betalen 
van de som van 155.723,41 euro, te vermeerderen met interest en kosten;

-  de  vordering  tot  gemeenverklaring ingesteld  bij  dagvaarding  van  29 juni 
1992 alleen strekte tot gemeenverklaring aan de verweerster van de veroordelin-
gen die zouden worden uitgesproken tegen de bvba Geva Markt, zodat deze dag-
vaarding niet kan gelden als het instellen van een rechtstreekse vordering vanwe-
ge de eigenaar of de in diens rechten gesubrogeerde verzekeraar tegen de verze-
keraar van de huurder, noch als enige daad van stuiting of schorsing van de ver-
jaring van de vordering van de eiseres tegen de verweerster.

Uit deze vaststellingen volgt dat de termijn van tien jaar, bedoeld in artikel 34, 
§2, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, die begon te lopen bij de inwer-
kingtreding van deze bepaling op 21 september 1992, verstreken was voordat de 
vordering tegen de verweerster werd ingesteld.

9. Deze in de plaats gestelde reden, aangevoerd in de memorie van antwoord, 
verantwoordt naar recht de beslissing van de appelrechters dat de vordering inge-
steld op 19 juni 2003 bij toepassing van artikel 34, §2, van de Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst verjaard is.

Het middel kan niet tot cassatie leiden en is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

30 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Heenen en Nelissen Grade. 

Nr. 708

3° KAMER - 30 november 2009

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
VERZEKERAAR VAN DE PUBLIEKE WERKGEVER - VERGOEDING - AARD VAN DE GELEDEN SCHADE - 
GEVOLG

2º VERZEKERING — ALGEMEEN - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - PUBLIEKE 
WERKGEVER - AARD VAN DE GELEDEN SCHADE - ZWAKKE WEGGEBRUIKER - VORDERING OP GROND 
VAN ARTIKEL 29BIS W.A.M. - TOEPASSING
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1º en 2° De verzekeraar die een werkgever die valt onder de wet van 3 juli 1967 verzekert,  
lijdt zelf geen schade als gevolg van de letsels of het overlijden van het slachtoffer en kan  
dan ook geen eigen recht doen gelden dat rechtstreeks gesteund is op artikel 29bis van 
de W.A.M. 19891. (Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

(ETHIAS nv T. VIVIUM nv)

ARREST

(AR C.09.0167.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 juni 2008 in hoger beroep 

gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 oktober 2009 verwe-

zen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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

Eerste middel 

Eerste onderdeel

(...)

Derde onderdeel 

(...)

Tweede middel

10. De verzekeraar die een werkgever die valt onder de wet van 3 juli 1967 
verzekert, lijdt zelf geen schade als gevolg van de letsels of het overlijden van 
het slachtoffer en kan dan ook geen eigen recht doen gelden dat rechtstreeks ge-
steund is op artikel 29bis van de WAM 1989.

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

30 november 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-

1 Zie Cass., 24 april 2002, AR P.01.1623.F, AC, 2002, nr 248.
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zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. 
Van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 709

VOLTALLIGE KAMER - 30 november 2009

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — ALGEMEEN - MATERIËLE BEVOEGDHEID - 
ARBEIDSRECHTBANK - ARTIKEL 579, 1°, GER.W. - DRAAGWIJDTE RATIONE PERSONAE – 
CURSIST IN OPLEIDING IN EEN ONDERNEMING – TOEPASSING 

2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — ALGEMEEN - MATERIËLE 
BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - ARTIKEL 579, 1°, GER.W. - DRAAGWIJDTE RATIONE 
PERSONAE – CURSIST IN OPLEIDING IN EEN ONDERNEMING – TOEPASSING 

1º en 2° Artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek dient in die zin te worden begrepen  
dat  de vorderingen betreffende de schade wegens arbeidsongevallen,  wat  betreft  de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten om daarvan kennis te nemen, niet verschillend 
geregeld zijn voor de in artikel 126 van het besluit van de Vlaamse executieve van 21 
december 1988 bepaalde cursisten die door de werkgever moeten verzekerd zijn onder  
dezelfde  voorwaarden  als  waren  zij  in  het  aan  te  leren  beroep  in  loondienst  
tewerkgesteld in de onderneming, en voor de werknemers, leerjongens of andere door 
de Koning gelijkgestelde personen, waarop de Arbeidsongevallenwet wel toepasselijk is  
of krachtens een andere wet toepasselijk is gemaakt1 2. (Art. 579, 1°, Ger.W.; Art. 126, B. 
Vl. Ex. 21 dec. 1988)

(S. T. ZURICH , verzekeringsmaatschappij, nv naar Zwitsers recht e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Mortier :
1.  Bij  arrest  van  27  februari  2004  oordeelde  het  arbeidshof  te  Antwerpen  dat  de 

vordering  van  eiser,  die  betrekking  heeft  op  een  verzekeringsovereenkomst  welke  de 
toekenning van gemeenrechtelijke  vergoedingen beoogt,  analoog aan de vergoedingen 
verschuldigd op grond van de arbeidsongevallenreglementering, niet onder de toepassing 
valt van artikel 579 Ger.W.

De appelrechters oordelen dat het niet aangewezen voorkomt de gevraagde prejudiciële 
vragen te stellen nu er in wezen geen verschil in behandeling is tussen een werknemer en 
een  cursist  in  opleiding,  en  in  zoverre  dit  wel  het  geval  zou  zijn,  dit  wettelijk 
geformuleerd onderscheid gestoeld is op een objectieve en redelijke verantwoording.

2. Op de voorziening van eiser oordeelde Uw Hof bij arrest van 26 juni 2008 dat het 
eerste  onderdeel  feitelijke  grondslag  mist  en  dat  er  met  betrekking  tot  het  tweede 
onderdeel  aanleiding  bestaat  tot  het  stellen  van  een  prejudiciële  vraag  aan  het 
Grondwettelijk Hof.

Uw Hof ging er voorafgaand van uit dat de voor de hand liggende uitlegging van artikel 
579,1° Ger.W., die ook door de letterlijke tekst van het artikel wordt geboden, is dat de in 
dit  artikel  bedoelde  arbeidsongevallen  die  zijn,  waarvoor  een  wettelijke  verzekering 
krachtens  de  arbeidsongevallenwet  of  een  wet  die  de  arbeidsongevallenwet  daarop 
toepasselijk maakt,  verplicht is  en artikel 579,  1°  Ger.W. niet  toepasselijk  lijkt  op de 
ongevallen waarvoor krachtens artikel 126 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Zie Cass., 26 juni 2008, voltallige terechtzitting, AR S.04.0134.N, AC, 2008, nr 408, met conclusie 
O.M.
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21 december 1988 een gemeenrechtelijke verzekering moet worden gesloten.
Uw Hof stelde evenwel dat de uitlegging waarbij de arbeidsrechtbank bevoegd zou zijn 

kennis te nemen van vorderingen tot vergoeding van schade van cursisten voortvloeiend 
uit  een bedrijfsongeval  niet  volledig uit  te  sluiten is,  waarbij  de  vraag rijst  of,  in  de 
uitlegging volgens dewelke artikel 579,1° niet van toepassing zou zijn op cursisten, het 
strijdig is met de artikelen 10 en 11 G.W. dat de vorderingen betreffende schade wegens 
arbeidsongevallen,  wat  betreft  de  bevoegdheid  van  de  arbeidsgerechten  om  daarvan 
kennis te nemen, verschillend geregeld zijn voor de cursisten bepaald in voormeld artikel 
126 enerzijds en de werknemers anderzijds.

3. Bij arrest nr.94/2009 van 4 juni 2009 werd door het Grondwettelijk Hof uitspraak 
gedaan over de door Uw Hof gestelde prejudiciële vraag.

Het Grondwettelijk Hof gaat uit van de hypothese dat het verschil in behandeling wordt 
aangeklaagd in  zoverre  de vorderingen  niet  toelaatbaar  zijn  voor  de arbeidsrechtbank 
indien  zij  voortvloeien  uit  schade  die  krachtens  de  gemeenschapsreglementering 
betreffende de beroepsopleiding moet worden verzekerd door een ongevallenverzekering 
van gemeen recht die dezelfde waarborgen biedt als de arbeidsongevallenwet.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het verschil in behandeling inzake de bevoegde 
rechtbank berust op een objectief criterium, namelijk de wijze waarop de schade wordt 
verzekerd en dit onderscheid het gevolg is van het feit dat stagiairs in beroepsopleiding 
niet onderworpen zijn aan het geheel van de sociale zekerheid.

Evenwel  is  de  aard van de ongevallen die  aanleiding geven tot  de  vorderingen tot 
vergoeding van schade en de omvang van de waarborgen die door de verzekeraars moeten 
verstrekt worden identiek of soortgelijk.

De  loutere  omstandigheid  dat  die  waarborgen  onderscheidelijk  in  een 
gemeenrechtelijke  dan  wel  een  arbeidsongevallenverzekering  overeenkomstig  de 
Arbeidsongevallenwet verstrekt zijn, kan het verschil  in bevoegdheid van rechtbanken 
niet verantwoorden.

De  vertrouwdheid  van  de  arbeidsrechtbanken  met  de  geschillen  inzake 
arbeidsongevallen, de specifieke samenstelling van die rechtscolleges en de procedurele 
bijzonderheden, bieden bijkomende waarborgen die niet mogen onthouden worden aan 
personen die zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden.

Bovendien zou de onderscheiden bevoegdheid van de arbeidsrechtbank en de rechtbank 
van eerste aanleg ertoe kunnen leiden dat eenzelfde ongeval waarbij zowel een cursist in 
opleiding als een werknemer betrokken zijn, door onderscheiden rechtbanken zou moeten 
beoordeeld worden. Daaruit volgt dat de onderscheiden bevoegdheid van die rechtbanken 
ter zake niet redelijk verantwoord is.

Het  Grondwettelijk  Hof  zegt  dan  ook  voor  recht  dat  in  de  interpretatie  dat  de 
arbeidsrechtbank niet  bevoegd is om kennis te nemen van vorderingen betreffende de 
vergoeding  van  schade  voortkomende  uit  ongevallen  die  worden  gedekt  door  een 
gemeenrechtelijke  ongevallenverzekering  voor  cursisten  in  beroepsopleiding,  artikel 
579,1° Ger.W. de artikelen 10 en 11 G.W. schendt.

4. Gelet op artikel 28 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, 
krachtens hetwelk het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld evenals elk 
ander rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, zich voor de oplossing van het 
geschil naar aanleiding waarvan de prejudiciële vraag werd gesteld, moet voegen naar het 
arrest van het Grondwettelijk Hof, bestaat er dan ook aanleiding, zoals reeds uiteengezet 
in  de  schriftelijke  conclusie  van  31  maart  2008,  artikel  579,1°  Ger.W.  in  die  zin  te 
begrijpen dat de arbeidsgerechten ook bevoegd zijn kennis te nemen van deze vorderingen 
tot vergoeding van schade.
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5.  De  appelrechters  die  uitgaan  van  een  tegengestelde  rechtsopvatting  en  zich 
onbevoegd verklaren, schenden artikel 579,1° Ger.W.

Het tweede onderdeel is in zoverre gegrond.
Conclusie: VERNIETIGING

ARREST

(AR S.04.0134.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 februari 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van het Hof van 10 maart 

2008 verwezen naar een voltallige terechtzitting.
Het Hof heeft op 26 juni 2008 een arrest gewezen. 
Het Grondwettelijk Hof heeft op 4 juni 2009 op een door het Hof gestelde pre-

judiciële vraag geantwoord. 
Afdelingsvoorzitter Robert Boes  heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- artikel 579, enig lid, 1°, en voor zoveel als nodig artikel 607 van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- artikel 26, §1, enig lid, 3°, en §2, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 

op het Arbitragehof.
Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, oordeelt in het thans bestreden arrest 

van 27 februari 2004, op eisers hoger beroep, dat het ongegrond verklaart, dat de arbeids-
gerechten niet bevoegd waren kennis te nemen van de door de eiser aanhangig gemaakte 
zaak, en onder bevestiging van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Hasselt van 26 no-
vember 2002, verwijst het arbeidshof de zaak naar de burgerlijke Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt.

Het Arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven:
"De heer T.S. , geboren op 20 juli 1978, werd op 19 juli 1998 bij de firma Bag-Plastics 

nv te Beringen het slachtoffer van een ongeval, namelijk liep hij een ernstige snijwonde 
op aan de wijsvinger en een fractuur van het eindkootje ervan; hij functioneerde aldaar in 
het kader van een individuele beroepsopleiding ingevolge een overeenkomst afgesloten 
tussen Bag-Plastics nv en de V.D.A.B.

Hij was volledig arbeidsongeschikt tot en met 30 augustus 1998 en vanaf 1 september 
1998 werden de letsels als geconsolideerd beschouwd, waarmede de raadgevende genees-
heer van beroeper zich niet kon bevinden.

Met de inleidende dagvaarding van 12 juni 2001 werd het geschil ingeleid bij de Ar-
beidsrechtbank te Hasselt (arrest, p. 2, 'voorwerp van het geschil').

(...)
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De problematiek is thans opgelost door het Hof van Cassatie, bij arrest van 5 november 
2001 (gevoegd bij het advies van de Arbeidsauditeur aan de Arbeidsrechtbank te Hasselt).

Vertaald uit het Frans luidt dit arrest onder meer als volgt:
'(...)
(...) dat krachtens artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, de arbeidsrechtbank 

kennis neemt van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomend on-
der meer uit arbeidsongevallen.

(...) dat het arrest vaststelt dat de vordering gegrond is op een verzekering naar gemeen 
recht tegen ongevallen, dat uit de omstandigheid dat artikel 17 van het besluit van 12 mei 
1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve, gewijzigd bij artikel 1 van het besluit van 2 
mei 1990 van genoemde Executieve, bepaalt  dat de stagiairs die een beroepsopleiding 
ontvangen worden verzekerd tegen arbeidsongevallen en dat de polis hun dezelfde voor-
delen waarborgt als deze die ten laste van de verzekeraar gelegd zijn bij de Arbeidsonge-
vallenwet van 10 april 1971 daarom nog niet volgt dat die polis moet worden opgelegd bij 
een wet of een reglement krachtens dewelke arbeidsongevallen moeten worden vergoed.

Dat het arrest nu op grond van die vaststelling de arbeidsrechtbank onbevoegd acht om 
kennis te nemen van de vordering, de in het middel vermelde wettelijke bepalingen niet 
schendt, (...)'.

Het in dit arrest vermeld artikel 17 van het besluit van 12 mei 1987 van de Franse Ge-
meenschapsexecutieve, gewijzigd bij  artikel 1 van het besluit  van 2 mei 1990 van de 
Franse Gemeenschapsexecutieve bepaalt (in vertaling):

'De stagiairs in individuele beroepsopleiding in een onderneming zijn verzekerd tegen 
arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk. Daartoe sluit de onderne-
ming bij een erkende verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie of bij een erkend ge-
meenschappelijk verzekeringsfonds een polis af die hen dezelfde voordelen waarborgt als 
deze die ten laste van de verzekeraar worden gelegd door de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971. De stagiairs die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of een ongeval 
op de weg van en naar het werk krijgen een vergoeding berekend op grond van de bezol-
diging van het beroep waarvoor ze worden opgeleid, onder aftrek van de bijdragen sociale 
zekerheid ...'.

Deze tekst is inzonderlijk identiek aan deze welke verwoord wordt bij artikel 126 van 
het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988, zodat de door het Hof van 
Cassatie bij arrest van 5 november 2001 behandelde materie kan worden getransponeerd 
naar de voorliggende casus.

De door (de eiser) bijgebrachte rechtspraak is dan ook te beschouwen als voorbijge-
streefd, want door het Hof van Cassatie gewijzigd.

Zijn vordering, welke betrekking heeft op een verzekeringsovereenkomst welke de toe-
kenning van gemeenrechtelijke vergoedingen beoogt, analoog aan de vergoedingen, ver-
schuldigd op grond van de arbeidsongevallenreglementering, valt niet onder de toepassing 
van artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals (de eiser) ten onrechte voorhoudt.

Het komt ook niet aangewezen voor aan het (Arbitrage)hof de gevraagde prejudiciële 
vragen te stellen.

In wezen is er immers geen verschil in behandeling en voorzover dit wel het geval zou 
zijn is het wettelijk geformuleerd onderscheid gestoeld op een objectieve en redelijke ver-
antwoording.

De cursist in een of ander stelsel van beroepsopleiding vereenzelvigt zich niet met een 
persoon-werknemer welke tegen betaling van loon onder gezag van een werkgever ar-
beidsprestaties verricht en tot wiens behoeve de arbeidsongevallenreglementering is uitge-
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bouwd (behoudens wettelijk bepaalde uitzonderingen) en voor die cursist is dan nog wet-
telijk geregeld dat een evenwaardige verzekering, doch in gemeen recht, zal worden uitge-
werkt.

Er is enkel een verschil derhalve in de rechtsmacht welke bevoegd is om ten gronde te 
oordelen. Dit verschil in behandeling heeft een objectieve en redelijke verantwoording, 
daar er voor de werknemer een afdracht van sociale zekerheidsbijdragen gebeurt en voor 
een cursist niet, zodat deze laatste zijn gelijke behandeling enkel kan vinden in gemeen 
recht, hetwelk aan de beoordeling van de arbeidsgerechten ontsnapt.

Het bestreden vonnis werd op goede rechtsgrond gewezen en dient bevestigd".
Grieven
Luidens artikel 80 van het Besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse Regering 

houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding moet onder 
beroepsopleiding  worden  verstaan  de  maatregel  die  tot  doel  heeft  iemand beroepsbe-
kwaamheid te verstrekken om arbeid in loondienst te verrichten en kan deze bestaan in (1) 
het voorbereiden tot en het aanleren van een beroep, functies of deelfuncties, (2) het om-
scholen naar een ander beroep of functie en (3) het bijscholen of vervolmaken van een be-
roepskennis en beroepsvaardigheden.

Deze beroepsopleiding kan, luidens artikel 81 van hetzelfde besluit, onder de nader be-
paalde  voorwaarden  worden  gevolgd  door  een  persoon  die  als  werkzoekende  bij  de 
Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding is ingeschreven.

De opleiding kan gevolgd worden in een centrum voor beroepsopleiding of, luidens ar-
tikel 81, §1, van hetzelfde besluit, als individuele opleiding georganiseerd worden in een 
onderneming.

In verband met deze individuele opleiding in een onderneming bepaalt artikel 126, eer-
ste lid, van hetzelfde besluit dat de werkgever de cursist die in zijn onderneming een be-
roepsopleiding volgt, verzekert "tegen ongevallen overkomen tijdens de opleiding en op 
de weg van en naar de opleidingsplaats onder dezelfde voorwaarden als ware hij in het 
aan te leren beroep in loondienst tewerkgesteld in de onderneming (...)".

Bijgevolg dient aan de cursist in beroepsopleiding binnen een onderneming dezelfde 
waarborg te worden geboden inzake verzekering tegen ongevallen tijdens de opleiding of 
op de weg van en naar de opleidingsplaats, als aan de werknemer die tewerkgesteld wordt 
in de onderneming.

De verzekering tegen arbeidsongevallen, ten gunste van de werknemer, en de verzeke-
ring tegen ongevallen, ten gunste van de individuele cursist in beroepsopleiding binnen de 
onderneming, dienen aldus aan dezelfde voorwaarden te zijn onderworpen. Deze beide 
vormen van bescherming tegen ongevallen zijn aldus gelijkwaardig, ook al volgt de be-
scherming in het geval van de werknemer uit de wet zelf en in het geval van de cursist in 
beroepsopleiding uit een overeenkomst met een verzekeraar die slechts krachtens de wet 
werd gesloten.

Luidens artikel 579, enig lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrecht-
bank kennis van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomende uit 
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het werk en uit beroepsziekten. 
Ingevolge artikel 607 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt het arbeidshof kennis van de 
hogere beroepen tegen beslissingen in eerste aanleg van de arbeidsrechtbanken.

Krachtens deze bepaling, worden aldus de geschillen inzake vergoeding van arbeidson-
gevallen aanhangig gemaakt bij de arbeidsgerechten, wanneer deze betrekking hebben op 
ongevallen waarvan werknemers, leerjongens of andere door de Koning (het weze in uit-
voering van artikel 3 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, het weze in uitvoe-
ring van artikelen 1, §1, tweede lid, 1°, b en 2, §1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot her-
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ziening van de Besluitwet van 28 december 1969 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders) aangeduide personen het slachtoffer worden.

De cursisten van een individuele beroepsopleiding in een onderneming vallen niet on-
der het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, noch worden 
zij bij uitbreiding door de Koning onder het toepassingsgebied van deze wet gebracht, het 
weze ingevolge een uitvoeringsmaatregel van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
zelf, het weze als uitvoeringsmaatregel van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
Besluitwet van 28 december 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders.

Luidens artikel 10 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet, zijn de Bel-
gen gelijk voor de wet. Artikel 11 van dezelfde Grondwet waarborgt de Belgen het genot 
van rechten en vrijheden zonder discriminatie. Deze bepalingen houden in dat allen die 
zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat 
een onderscheid tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt voor zover 
het criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord, 
welke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevol-
gen van de getroffen maatregel.

Zoals door de eiser in conclusie aangevoerd, wordt de grondwettelijk gewaarborgde ge-
lijkheid miskend indien artikel  579,  enig lid,  1°,  van het  Gerechtelijk  Wetboek aldus 
wordt geïnterpreteerd dat geschillen inzake de ongevallen waarvan de cursisten van een 
individuele beroepsopleiding in een onderneming het slachtoffer worden tijdens de be-
roepsopleiding of op de weg van en naar de opleidingsplaats, niet tot de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten behoren.

Cursisten in een individuele beroepsopleiding binnen een onderneming zijn weliswaar 
geen werknemers, noch leerjongens, maar leveren prestaties binnen het bedrijf waarin zij 
hun opleiding volgen waarbij zij, zoals werknemers en leerjongens, blootgesteld zijn aan 
bedrijfsrisico's, reden waarom de verzekering die voor hen moet worden gesloten inzake 
ongevallen bij de beroepsopleiding of op de weg van en naar de opleidingsplaats, dezelfde 
waarborgen moet bieden als de arbeidsongevallenverzekering voor een werknemer.

De omstandigheid dat in het ene geval een geschil inzake een arbeidsongeval bij de ar-
beidsgerechten kan worden aanhangig gemaakt terwijl in het andere geval een geschil in-
zake een ongeval overkomen tijdens de beroepsopleiding of bij de verplaatsing van en 
naar de opleidingsplaats, bij de gewone burgerlijke rechtbank dient te worden aanhangig 
gemaakt, voert een ongeoorloofd onderscheid in, nu aldus een onderscheidingscriteirum 
wordt gehanteerd dat niet objectief en redelijk te verantwoorden is.

Dit onderscheid heeft ingrijpende gevolgen op het vlak zowel van de samenstelling van 
de rechtbank die bevoegd is zich over deze geschillen uit te spreken (artikelen 77 en 78 
versus artikelen 81 en 82 van het Gerechtelijk Wetboek), als op het vlak van de territoriale 
bevoegdheid van de rechtbank (artikelen 624 versus 628, enig lid, 14°, van het Gerechte-
lijk Wetboek), de wijze van rechtsingang en de kosten hieraan verbonden (artikelen 700 
en 704 van het Gerechtelijk Wetboek), als op de bijstand of vertegenwoordiging voor de 
rechtbank (artikel 728, respectievelijk §1 en §3, van het Gerechtelijk Wetboek).

Eerste grief
In zoverre het arbeidshof door de overweging dat "de cursist in een of ander stelsel van 

beroepsopleiding zich niet (vereenzelvigt) met een persoon-werknemer welke tegen beta-
ling van loon onder gezag van een werkgever arbeidsprestaties verricht en tot wiens be-
hoeve de arbeidsongevallenreglementering is uitgebouwd (behoudens wettelijk bepaalde 
uitzonderingen)" (arrest p. 5, derde alinea), zou hebben geoordeeld dat een werknemer 
enerzijds, en een cursist in beroepsopleiding in een onderneming anderzijds, zich niet in 
een gelijkaardige situatie bevinden,  waardoor zij  bijgevolg niet  het slachtoffer zouden 
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kunnen zijn van een grondwettelijk verboden onderscheiden behandeling, moet worden 
opgemerkt dat het arbeidshof geen antwoord verstrekt op de aanvoering in eisers conclu-
sie (beroepsconclusie p. 7, tweede alinea, in fine) luidens welke cursisten zich alleszins in 
dezelfde toestand bevinden als de leerlingen die overeenkomstig de wet van 19 juli 1983 
op het leerlingenwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, een 
leercontrat volgen, die onderworpen zijn aan de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
en ten aanzien waarvan de arbeidsgerechten bevoegd zijn om kennis te nemen van ge-
schillen  volgend  uit  ongevallen  overkomen  tijdens  de  uitvoering  van  de  leerovereen-
komst, zodat het bestreden arrest niet regelmatig met redenen is omkleed en derhalve arti-
kel 149 van de gecoördineerde Grondwet schendt.

Bovendien zou het arbeidshof aldus onterecht oordelen dat geen vergelijkbare situaties 
voorliggen, nu zowel de leerling, de cursist als de werknemer zich in een bedrijf bevin-
den, waar zij door het leveren, respectievelijk het aanleren van prestaties, zich aan dezelf-
de ongevalsrisico's onderwerpen. Het arbeidshof schendt aldus de artikelen 10 en 11 van 
de gecoördineerde Grondwet en 579, enig lid, 1°, en voor zoveel als nodig 607 van het 
Gerechtelijk Wetboek. Het arbeidshof kon bijgevolg niet wettig het stellen van een preju-
diciële vraag aan het Arbitragehof weigeren en schendt derhalve artikel 26, §2, derde lid, 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

De eiser verzoekt het Hof dienaangaande, overeenkomstig artikel 26, §1, enig lid, 3°, 
van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de in het dispositief van 
deze voorziening geformuleerde prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.

Tweede grief
In zoverre het arbeidshof oordeelt dat het onderscheid in behandeling een objectieve en 

redelijke verantwoording kent "daar er voor de werknemer een afdracht van sociale zeker-
heidsbijdragen gebeurt en voor de cursist niet" (arrest p. 5, derde alinea), weze opgemerkt 
dat  dit  onderscheidingscriterium weliswaar  als  objectief,  doch bezwaarlijk  als  redelijk 
verantwoord kan worden beschouwd, in het licht van het doel en de gevolgen van de ge-
troffen maatregel.

De omstandigheid dat voor werknemers sociale zekerheidsbijdragen worden ingehou-
den en voor de cursist in een beroepsopleiding in een bedrijf niet, verantwoordt niet dat 
men aan de eerste categorie personen de bijzondere bescherming biedt van een geschillen-
regeling voor de arbeidsgerechten en aan de tweede categorie niet. Deze bijzondere be-
scherming inzake geschillenregeling, wordt immers noch bekostigd, noch beïnvloed door 
een bijdrage aan het sociale-zekerheidsstelsel.

Een werkzoekende die, via een beroepsopleiding in een onderneming, geconfronteerd 
wordt met dezelfde ongevalsrisico's als de werknemer of de leerling, bevindt zich overi-
gens in een sociaal zwakkere situatie dan laatstgenoemde categorieën, zodat er geen aan-
leiding is hem de bijzondere bescherming die voor werknemers en leerlingen nodig werd 
geacht, te ontzeggen.

Het arbeidshof schendt derhalve de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet 
en 579, enig lid, 1°, en voor zoveel als nodig 607 van het Gerechtelijk Wetboek. Het ar-
beidshof kon bijgevolg niet wettig het stellen van een prejudiciële vraag aan het Arbitra-
gehof weigeren en schendt derhalve artikel 26, §2, derde lid, van de bijzondere wet van 6 
januari 1989 op het Arbitragehof.

De eiser verzoekt het Hof dienaangaande overeenkomstig artikel 26, §1, enig lid, 3°, 
van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de in het dispositief van 
deze voorziening geformuleerde prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
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Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat een werknemer of een leerjongen, enerzijds, en 

een cursist in opleiding, anderzijds, aan eenzelfde risico van bedrijfsongeval on-
derworpen zijn zodat, op grond van het beginsel van gelijkheid neergelegd in de 
Grondwet, de ene en de andere voor de arbeidsrechtbank een vordering tot ver-
goeding voor een bedrijfsongeval zouden moeten kunnen instellen en de arbeids-
rechtbanken derhalve kennis zouden moeten kunnen nemen van geschillen vol-
gend uit ongevallen overkomen tijdens de uitvoering van de beroepsopleiding.

2. Luidens artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeids-
rechtbank  kennis  van  de  vorderingen  betreffende  de  vergoeding  van  schade 
voortkomend uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het 
werk en uit beroepsziekten.

Krachtens deze bepaling, worden aldus de geschillen inzake vergoeding van 
arbeidsongevallen aanhangig gemaakt bij de arbeidsgerechten, wanneer deze be-
trekking hebben op ongevallen waarvan werknemers, leerjongens of andere door 
de Koning gelijkgestelde personen het slachtoffer worden.

3. Krachtens artikel 126 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 de-
cember 1988, moet de werkgever de cursist die in zijn onderneming, vzw of ad-
ministratieve overheid een beroepsopleiding volgt, verzekeren tegen ongevallen 
overkomen tijdens de opleiding en op de weg van en naar de opleidingsplaats on-
der dezelfde voorwaarden als ware hij in het aan te leren beroep in loondienst te-
werkgesteld in de onderneming, vzw of administratieve overheid.

Bijgevolg dient de krachtens deze bepaling naar gemeenrecht te sluiten verze-
kering tegen ongevallen aan de cursist die een beroepsopleiding volgt in de on-
derneming, dezelfde waarborgen te verlenen als de arbeidsongevallen-verzeke-
ring.

4. Het onderdeel voert niet aan dat op het gebied van het materiële recht de be-
scherming geboden door de wetgeving respectievelijk de verzekering zou ver-
schillen, maar voert als enige ongelijkheid aan dat de rechtbank die van gebeur-
lijke geschillen kennis neemt niet dezelfde zou zijn als het om een werknemer en 
gelijkgestelde dan wel om een cursist zou gaan.

5. In antwoord op de door het Hof bij arrest van 26 juni 2008 gestelde prejudi-
ciële vraag oordeelt  het  Grondwettelijk Hof in zijn arrest  van 4 juni  2009 in 
randnummer B.6 dat het verschil in behandeling inzake de bevoegde rechtbank 
om kennis te nemen van de vorderingen tot vergoeding van schade wegens een 
arbeidsongeval, tussen de cursisten in beroepsopleiding, enerzijds, en de werkne-
mers en de leerjongens, anderzijds, berust op de wijze waarop de schade verze-
kerd wordt op basis respectievelijk van een gemeenrechtelijke ongevallenverze-
kering of van de Arbeidsongevallenwet, dit als gevolg van het feit dat de cursis-
ten in beroepsopleiding niet onderworpen zijn aan het geheel van de sociale ze-
kerheid. 

De aard van de ongevallen die aanleiding geven tot de vorderingen tot vergoe-
ding van de daaruit voortvloeiende schade en de omvang van de waarborgen die 
door de verzekeraars moeten worden versterkt, zijn evenwel identiek of soortge-
lijk. 



Nr. 709 - 30.11.09 HOF VAN CASSATIE 2875 

De loutere omstandigheid dat die waarborgen onderscheidenlijk in de arbeids-
ongevallenverzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet dan wel in een 
gemeenrechtelijke verzekering zij verstrekt, kan niet redelijk verantwoorden, al-
dus het Grondwettelijk Hof in voormeld arrest, randnummer B.7, dat verschillen-
de rechtbanken bevoegd zouden zijn om uitspraak te doen over die vorderingen. 

Het Grondwettelijk Hof zegt voor recht dat artikel 579, 1°, van het Gerechte-
lijk Wetboek, in de interpretatie dat de arbeidsrechtbank niet bevoegd is om ken-
nis te nemen van vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortko-
mende uit ongevallen die worden gedekt door een gemeenrechtelijke ongevallen-
verzekering, voor cursisten in beroepsopleiding, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt. 

6. Om de voormelde redenen dient artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wet-
boek in die zin te worden begrepen dat de vorderingen betreffende de schade we-
gens arbeidsongevallen, wat betreft de bevoegdheid van de arbeidsgerechten om 
daarvan kennis te nemen, niet verschillend geregeld zijn voor de in artikel 126 
van het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988 bepaalde cur-
sisten die door de werkgever moeten verzekerd zijn onder dezelfde voorwaarden 
als waren zij in het aan te leren beroep in loondienst tewerkgesteld in de onder-
neming, en voor de werknemers, leerjongens of andere door de Koning gelijkge-
stelde personen, waarop de Arbeidsongevallenwet wel toepasselijk is of krach-
tens een andere wet toepasselijk is gemaakt. 

7. Door zich onbevoegd te verklaren met betrekking tot de vordering tot ver-
goeding wegens het aan de eiser als cursist op 15 juli 1998 overkomen arbeids-
ongeval, schendt het arrest artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek. 

Het onderdeel is 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. 
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over. 
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Gent. 

30 november 2009 – Voltallige kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – 
Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mor-
tier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Mahieu. 
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MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - RECHT OP 
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MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - ONDERZOEK DOOR HET O.C.M.W. - HOUDING VAN DE 
AANVRAGER - GEVOLG

Uit  artikel  19  van  de  Leefloonwet  volgt  dat  de  toekenning  van  het  recht  op 
maatschappelijke integratie afhankelijk is van de resultaten van het onderzoek van de  
aanvraag waaraan de aanvrager zijn medewerking moet verlenen, zodat het O.C.M.W.  
de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie kan weigeren voor de periode  
dat het niet over de nodige elementen beschikt om het onderzoek naar de aanvraag te  
voeren als gevolg van een gemis aan medewerking van de aanvrager.  (Art. 19, Wet 26 
mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie)

(K. T. O.C.M.W. ANTWERPEN)

ARREST

(AR S.09.0019.N)

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

door het arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift tot cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel 

uit;
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 12 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie, hierna Leefloonwet, heeft iedere persoon vanaf 25 
jaar recht op maatschappelijke integratie wanneer hij voldoet aan de in de artike-
len 3 en 4 gestelde voorwaarden.

Krachtens artikel 4, §1, van die wet kan er van de betrokkene worden gevergd 
dat hij zijn rechten laat gelden op onderhoudsgeld vanwege daartoe gehouden 
personen, onder meer van de descendenten in de eerste graad.

Artikel 19, §1, van die wet bepaalt dat het OCMW met het oog op de toeken-
ning van maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon of een tewerk-
stelling, een sociaal onderzoek verricht waarvoor het een beroep moet doen op 
maatschappelijk werkers.

Krachtens artikel 19, §2, van deze wet, is de aanvrager ertoe gehouden elke 
voor het onderzoek van zijn aanvraag nuttige inlichting en machtiging te geven.

2. Hieruit volgt dat de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie 
afhankelijk is van de resultaten van het onderzoek van de aanvraag waaraan de 
aanvrager zijn medewerking moet verlenen.
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Het OCMW kan de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie 
weigeren voor de periode dat het niet over de nodige elementen beschikt om het 
onderzoek naar de aanvraag te voeren als gevolg van een gemis aan medewer-
king van de aanvrager.

In zoverre het uitgaat van het tegendeel faalt het onderdeel naar recht.
3.  Het  arbeidshof  overweegt  dat  wanneer  een  aanvrager  nalaat  duidelijke, 

nauwkeurige  en  volledige  antwoorden  te  geven  op  relevante  vragen  van  het 
OCMW, de vraag om leefloon kan worden afgewezen, minstens tot het ogenblik 
waarop de noodzakelijke informatie wordt verstrekt.

Het overweegt verder dat dit in casu pas gebeurde, zij het met mondjesmaat, 
ter gelegenheid van een nieuw sociaal onderzoek dat plaatsgreep in de loop van 
september 2006.

4. Op grond van deze reden, die de beslissing draagt, verantwoorden de appel-
rechters hun beslissing naar recht dat de eiseres geen recht had op maatschappe-
lijke integratie voor de periode van 13 maart 2006 tot 1 september 2006.

In zoverre het onderdeel opkomt tegen het oordeel van de appelrechters dat het 
gezin van de zoon roekeloos werd verlaten, komt het op tegen een overtollige re-
den en is het mitsdien niet ontvankelijk.

De appelrechters oordelen niet dat geen afdoende bewijs voorhanden is dat de 
eiseres effectief alleen woonde, maar beslissen op andere gronden tot afwijzing 
van de aanvraag voor die periode.

In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, berust het op een onjuiste 
lezing van het arrest en mist het mitsdien feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
5. De appelrechters oordelen:
- recht op leefloon ontstaat niet automatisch bij de loutere aanvraag; de aanvra-

ger dient eerst en vooral zelf te bewijzen dat hij niet in staat is door eigen inspan-
ningen toereikende bestaansmiddelen te verwerven en, zo mogelijk, zijn onder-
houdsplichtigen aan te spreken;

- het is duidelijk dat de eiseres bij de aanvraag niet de nodige, volledige infor-
matie verschafte over haar financiële en familiale leefsituatie;

- wanneer een aanvrager nalaat duidelijke, nauwkeurige en volledige antwoor-
den te geven op relevante vragen van het OCMW, dan kan de vraag om leefloon 
worden afgewezen, minstens tot het ogenblik waarop de noodzakelijke informa-
tie wordt verstrekt;

- dit gebeurde in casu pas, zij het met mondjesmaat, ter gelegenheid van het 
nieuwe sociaal onderzoek dat plaatsgreep in de loop van september 2006, toen 
gebleken was dat de eiseres nog andere kinderen en een echtgenoot in Kosovo 
had, die allen eventueel onderhoudsplichtig konden zijn, en waarover tot dusver 
geen nadere informatie werd verschaft.

6. De appelrechters die aldus de feitelijke gegevens vermelden waarop zij hun 
beslissing laten steunen, verwerpen de andere aangevoerde feitelijke gegevens 
die daarmee strijdig zijn en beantwoorden met opgave van redenen het verweer 
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waarvan sprake in dit onderdeel.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Tweede middel
Eerste onderdeel
7. Het arbeidshof oordeelt dat het OCMW van Antwerpen terecht eiste dat de 

onderhoudsplicht, voorgeschreven in artikel 4 van de Leefloonwet, wordt inge-
roepen.

Uit een onderzoek van de feiten leidt het arbeidshof aan de ene kant af dat de 
zoon van de eiseres voor rekening van zijn moeder haar huur van 250 euro heeft 
betaald tot de dag van het beroepen vonnis en zelfs nog voor een aantal maanden 
daarna en aan de andere kant dat hij moet geacht worden in staat te zijn tot be-
loop van 250 euro per maand bij te dragen in het onderhoud van zijn moeder.

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat het arbeidshof oordeelt dat de eise-
res van haar zoon een onderhoudsgeld ontving, berust het op een verkeerde le-
zing en mist het mitsdien feitelijke grondslag.

8. Het arbeidshof veroordeelt de zoon van de eiseres niet tot het betalen van 
een onderhoudsbijdrage, maar onderzoekt alleen welke betalingen door de zoon 
zijn gedaan voor rekening van de eiseres en besluit daaruit op welke onderhouds-
bijdrage de eiseres redelijk aanspraak kan maken als zij haar rechten zou uitput-
ten zoals opgelegd door artikel 4, §1, van de voormelde wet.

In zoverre het  onderdeel  de schending aanvoert  van de bevoegdheidsregels 
vervat in het Gerechtelijk Wetboek, gaat het ervan uit dat het arbeidshof zich de 
bevoegdheid toe-eigent van de vrederechter door zelf te oordelen over de onder-
houdsplicht van de zoon K. Het gaat aldus eveneens uit van een verkeerde lezing 
van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
9. Het onderdeel wordt slechts ondergeschikt aangevoerd voor zover het Hof 

van oordeel zou zijn dat de appelrechters vermochten het bestaan en de omvang 
van de onderhoudsplicht van de zoon van de eiseres vast te stellen.

Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat de appelrechters niet geoor-
deeld hebben over de onderhoudsplicht van de zoon van de eiseres, maar dat zij 
alleen hebben nagegaan of de eiseres zelf de verplichting haar opgelegd door ar-
tikel 4, §1, van de Leefloonwet is nagekomen.

Het onderdeel vertoont dan ook geen belang en is mitsdien niet ontvankelijk.
Kosten
10. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

dient de verweerder te worden veroordeeld in de kosten.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.

30 november 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.
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